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Anglijos Karaliene, 
bieta Antroji ežia žiuri in 
rengiama statyti didinga ka
tedra in Coventry, Anglijoje. 
Ji dalyvavo apeigose kada 
tos katedros kertinis akmuo 
buvo paszventintas.

Szita nauja katedra yra 
statoma ant tos vietos kur 
labai sena katedra buvo Na
ciu bombnesziu susprogdin
ta, sunaikinta per antra pa
saulini kara, 1940 metais.

Isz Amerikos
NORĖJO PADEGTI 
PREZIDENTO 

KAMBARIUS

Policijantai sako kad ta mo
teriške iszrodo kaip ne pilno 
proto, nes ji sako kad ji neatsi
mena isz kur ji atvažiavus ar 
kur ji gimus, ar ka ji dabar da
ro Vaszingtone.

SINGELYS
PASIMIRĖ

Paliko Daugiau Kaip 
$50,000

JERSEY CITY, N. J.
Septynios deszimts keturiu me
tu nevedąs, singelys Louis 
Steckhausen pasimirė nuo szir- 
dies ligos, ir paliko ne maža 
turteli — daugiau kaip pen
kios deszimts tukstaneziu do
leriu. Szitaip iszdave 
policijos virszininkas, 
nas Alfred Suminski.

Susiedas Joseph

Tėvai Atsakys Už 
V aikusVIENNA. — Vanduo užplū

do mainas, kasyklas in Orosz- 
lan, Komunistiszkoje Vengri-, 
joje, ir prigirdė septynis mai-' 
nierius, kurie nesuspėjo 
mainu iszeiti ar iszlipti.

Radijas isz Budapeszto tas 
žinias pranesze, bet mainieriu 
vardus nepaskelbe.

WALLA WALLA, WASH.
— Vienuolika kaliniu per ilgus 

, , .. . s menesius darbavosi, besikasda-NEWARK, N. J. — Pohci- . . . . . .. . mi skyle po kalėjimo sienos, jantai sustabdė susikirtima T_ . .. . ...i ... Kalėjimo virszininksa War-tarp dvieju jaunuoliu cziaiku; . T _ , T. J., , i den Lawrence Delmore, Jr., sa-’ in West Side Parka. . ..... . .ko kad visi devyni buvo su- 
Vienas isz tu suimtu jaunuo- vo suc2iupti pirm negu jie savo 

liu turėjo su savimi revolveri,! iszsikasimo darba uzbaige. Jie 
kuriame buvo trys kulkos. buvo iszsikasze dvideszimts 

Policijantai Joseph Rush ir penkias pėdas, ir dar turėjo 
James Howley suaresztavo penkiolika pėdu iszsikasti, kai 
tuos jaunuolius, kai jie užtiko ’kalėjimo sargai juos sueziupo 
tuos jaunuolius, besedinezius įr surado ju iszsikasta skyle, 
in tris automobilius. j

Jaunuolis, asztuoniolikos n ą ęy ĄI IT Ą C 
metu amžiaus John Scott turė
jo revolveri savo kiszeniuje.

Kiti keturi buvo laikinai pa
leisti po savo tėvu priežiūra, 
kol jie bus patraukti in teismą.

Ju automobiliai buvo polici- 
jantu paimti ir nuveszti in po
licijos garadžiu.

Kiti tokie jaunuoliai, ta pati Policijantas buvo medžiokles 
vakara buvo suimti ir suaresz- karabinu paszautas kai jis in- 
tuoti kai jie buvo sueziupti pa-Į bego in banka, kuri buvo va- 
sivogtame automobilyje. giu apvagiama, Jis, krisdamas 

tarpduryje, ant smert nuszove 
viena vagi ir jo drauga sužei
dė.

Szeszios kulkofe paguldė ta 
policijanta, bet ne pirmiau ne
gu jis viena vagi nuszove ir ki
ta sužeidė. Nuszautas vagis, 
krisdamas ant bankos grindų 
papylė apie deszimts tukstan
eziu doleriu pasivogtu pinigu 
ant grindų.

i Royal Canadian Mounted 
Policijantai szitaip paaiszkino 
kas ten atsitiko:

Keturi vyrai privažiavo prie 
Royal Bank of Canada. Vienas 
pasiliko automobilyje ir trys 
inejo in banka, kuri randasi 
apie dvylika myliu nuo Van- 

j couver. Visi buvo apsiginklavę 
Jie priėjo prie vieno lango ir 
pareikalavo kad darbininkas 
jiems visus pinigus atiduotu.

Kitas bankos darbininkas, 
pamatęs kas ten darosi, pa- 

' szauke policijantus, kurie in 
j kelias minutas pribuvo. Už ke
liu minueziu policijantas, dvi
deszimts septynių metu am
žiaus Constable H. Mc. (Bud) 
Johnstone inslinko in ta ban
ka, kai jo draugas policijantas 
A. L. Beach lauke lauke. Vie
nas vagis paleido szuvi isz me
džiokles karabino in John
stone, kai tik jis inejo pro du
ris. Policijantas, krisdamas ant 
grindų nuszove ant smert viena 
isz tu vagiu ir kita sužeidė. 
Treczias vagis greitai pakele 
savo rankas ir pasidavė.

Ketvirtas vagis kuris savo 
i lauke automobilyje 

užmusze greitai pabėgo, bet už miesto jo 
automobilius nulėkė nuo viesz- 

. . . kelio ir sustojo. Ir jis mete sa- 
„ . vo karabina ir pasidavė. Gaisras Nuszautas vagis buvo Her- 

~ .. bert Howertan; jo sužeistas 
draugas yra Billy Banks. Jie 
yra isz Vancouver.

Ligonines daktaras 
kad policijantas pasveiks.

Devynis Suaresztavo*

PASZAUTAS
POLICIJANTAS

NUSZOVE VAGI

Sužeide Jo Dranga
VANCOUVER, B. C.

isz

----  _----- ---- - ---- -—j--------_ !

Bijosi Komunistiszku
Ausiu

Naujos Divizijos 
Vadas

HARRISBURG, PA. — 
Pennsylvanijos Senatas priėmė 
ir patvirtino byla, kad tėvai at
sakys už vaiku padarytas isz-' 
kadas ligi pusantro szimto do-'; 
leriu.

Tokios bylos jau seniai rei
kėjo, nes jeigu tėvai neatsakys 
už savo vaikus, tai kas atsa
kys. Bet mums tik dyvai kad 
Senatas nustatė ta pusantro 
szimto doleriu instatyma. Ko
dėl tėvai neturėtu atsakyti už 
visas iszkadas, kurias ju vai
kai padaro? Jeigu tėvai neat
sako mingi už tai ka j u vaikai 
daro tai kas bus atsakomingss?

Czia kalbama apie jaunus 
vaikus kurie turėtu būti po! 
tėvu priežiūra.

Jeigu tėvas, motina kelis sy-

' \

kius užsimokės už savo vaiko 
žulikystes, tai tas tėvas, moit- 
na geriau prižiuręs savo ta val
ka, dukrele.

Mums iszrodo kad kai vaikas 
prasikalsta jis turėtu būti tuo- 
jaus padėtas in pataisų namus, 
o jo tėvas turėtu užsimokėti 
kasztus ar pats būti patupdin- 
tas in kalėjimą.

Tėvai visa kosere spiegia ir 
riekia kad mokytojams nevalia 
rankos uždėti ant ju vaiku, tu 
biesuku, nes nubaudimas pri
guli vien tik tėvams.**

Tai sulyg to nusistatymu, 
kai tokis aniuolukas, biesukas 
sūnelis kur nors prasikalsta, 
tai tegu jo tėvas, motina pilnai 
už ji atsako.

o o o

raportą
Kapito-

WASHINGTON, D. C. —
Moteriszke kuri norėjo padegti 
Prezidento Baltųjų Namu, 
Rauduonaji Kambarį, buvo už 
keliu valandų suimta, kai ji net 
keturis sykius stengiesi tuos 
kambarius padegti.

Iszkados buvo labai mažai 
padaryta, nes ji buvo in laika 
suimta.

Moteriszke sako kad jos var
das yra Ponia Julia M. Chase, 
ir ji sako kad ji yra penkios de
szimts trijų metu amžiaus. Ji 
aiszkinasi kad ji norėjo tik su
deginti daug visokiu popieru ir 
gurbo.

Spaudos Sekretorius, James 
Hagerty ir Slaptos policijos 
virszininkas U. E. Baughman
sako kad ta moteriszke buvo velionis turėjo bankoje, 
suimta kai ji ėjo skersai uly- 
ezia isz Baltnamus in Valdžios 
kambarius.

Ji buvo sueziupta Kapitono 
Joseph P. Jordan, sargu vir- 
szininko, kai ji dar karta sten
giesi padegti tuos kambarius. 
Ji buvo nuveszta in Columbia 
General ligonine del apžiūrėji
mo ar ji yra sveiko proto.

Slaptos policijos virszinin
kas Baughman sako kad ji su 
savimi turėjo daug degtuku ir 
daug popieru ir laikraszcziu, tyniu metu Linda Burnett, be- 
Ikai ji insimaisze tarp szesziu szokinedama ant lovos, iszszo- 
tukstaneziu kitu žmonių kurie ko ar įszkrito per Įauga ir nu
buvo atvažiavę pasižiūrėti Va- puole nuo antro augszczio in

N. Mc
Laughlin rado ta singeli ne
gyva, ‘.

Apart jo to nemažo turtelio 
gry

nais pinigais keturis tukstan- 
czius sepytnis szimtus doleriu.

Vienatinis jo giminaitis yra 
William Maier isz Valley 
Stream, Long Island, kuriam 
policijantai davė žinia apie jo 
giminaiezio mirti.

•NUKRITO NUO
ANTRO AUGSZTO
DALLAS, TEXAS. — Sep

szingtone.
Visi jos pradėti gaisrai buvo 

greitai užgesinti.
Prezidentas Eisenhoweris tuo 

laiku buvo Baltuosiuose Kam- 
baruose, bet gerokai toli nuo 
tu kambariu kur ta moteriszke 
buvo pradėjus savo gaisrus.

gėlės. Ji buvo greitai nuveszta 
in Parkland Memorial ligonine, 
kur daktarai sako kad jai nie
ko broką, kad ji visai nei nesu- 
sižeide puldama isz tokio 
augszczio. Jos veidelies ir ran
kutes buvo tik biski apdraskin- 
tos.

Major Generolas, Thomas 
L. Sherburne yra paskirtas 
virsz ninku sz.’mto pirmos 
lalkunu divizijos kuri yra isz 
naujo treriama.

Szita divizija buvo garbin
gai atsižymėjus in Bastogne, 
per kara. Ji bus pirmoji la
kūnu divizija atominiais 
ginklais aprūpinta.

6 UGNIAGESIAI 
ŽUVO

NEW YORK, N. Y. — De- 
ganezio fabriko viena siena in- draugu 
griuvo per gaisra ir t_______
szeszis ugniagesius.

Szeszi kiti ugniagesiai buvo 
sužeisti, bet ne labai. Gaisras 
buvo tokis didelis, kad ugnia-' 
gesiai isz keturiu kompanijų 
buvo paszaukti in pagelba. 
Pats ugniagesiu komisijonie- Į 
rius, Edward Cavanagh buvo 
atvažiavęs.

Ugniagesiu virszininkas, An-
tonio Petronelli buvo sužeistas. < W Pirkte U. S. Bonus!

sako

Prekybos Sekretorius, Sin
clair Weeks, nesutinka kal
bėti apie Rytu-Vakaru pre
kyba, Senato komisijoje, sa
kydamas kad jis bijosi kad 
Komunistai apie tai neisz- 
girstu.

Valdžios Administracija, 
Vaszingtone ji užtikrina kad 
Komunistai nieko apie tai 
nedažinos jeigu jis pasakys 
viską, ka jis žino apie ta pre
kyba 1954 metais.

BET KAIP SU
GYVAISIAIS?

SUSIKŪLĖ,
SU TROKU 

Du Žuvo; Trys Sužeisti 
COATSVILLE, PA. — Dvi 

naszles užsimusze ir trys kitos 
moterys buvo sužeistos kai j u 
automobilius susikūlė su dide
liu troku kuris veže daug plie
no.

Žuvusios naszles buvo sze-i 
szios deszimts septynių metu' 
amžiaus Ponia Mary Engle ir 
septynios deszimts metu am
žiaus Ponia Elizabeth Skiles, 
abidvi isz Parkersburg, Ches
ter County, Pa.

Visos moteriszkes važiavo in 
grybu fabriką, netoli nuo 
Coatsville miesto kai nelaime 
atsitiko.

Troko draiverys, keturios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
William Keller, isz Baltimore, 
visai nebuvo sužeistas.

CZEVERYKAI
PABRANGS

ST. LOUIS, MO. — Interna- 
tional czeveryku kompanija sa
ko kad visi vaiku czeverykai 
pabrangs nuo puses dolerio ligi 
viso dolerio, už keliu sanvai- 
cziu.

Szitos kompanijos atstovai 
sako kad vyru ir moterų czeve-r 
rykai taip pat pabrangs.

Kompanijos Prez. Henry H. 
Rand sako kad dabar sztornin- 
kai gales užsidirbti ant tu cze
veryku; nors jie bus priversti 
pabranginti visus *savo czeve- 
rykus.

Kompanija saiko, kad kitos 
iszeites nebuvo, kai darbinin
kai per savo unija pareikalavo 
ir gavo daugiau mokėti ant 
dienos ir sanvaites.

Kivircziai, be straiku ėjo net 
i nuo praėjusiu metu.

VENGRIJA. — Vengrijos 
Komunistai dabar viena daina 
rieda su Kremlino žulikais ir 
žemina, niekina Stalina.

Jie prisipažinsta kad baisi 
klaida buvo padaryta kai jie 
nužudė Užsienio Ministeri 
Laszlo Rajik, 1949 metais, kai
po iszdavika.

Nors mums gaila to ministe- 
rio, bet dabar mums labiau ru
pi tie kurie dar gyvi ir kurie 
randasi Komunistu kalėji
muose.

Mes visai nepaisome apie tu 
Komunistu prisipažinimus kad 
jie buvo suklydę, ir mes ju isz- 
pažlntimis netikėsime kol isz- 
girsime kad jie dabar palei
džia isz savo kalėjimu tuos, ku
riuose jie taip pat ‘per klaida’ 
buvo suaresztave.

Jie gali musztis in savo rau- 
duonasias krutinės ir vieszai 
prisipažinti kad jie per klaida 
yra ta ir ta nužudė; bet kol jie 
parodys kad jie tikrai gailesį 
už savo klaidas, ir kol jie tuos 

'kitus paleis isz kalėjimu, mes 
jiems neintikesime.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pietus Ant Izraelio Rubežiaus

Brigados Generolas, Mos
he Dayan, Izraelio Armijos 
Sztabo virszininkas, priima 
duonos, kareiviu eilije su ki
tais savanoriais, kurie stojo 
in vaiska kai Izraelio val

džia ju paprasze pastatyti 
kariszka sargyba ant Gaza 
rubežiaus, Vyrai ir moterys 
isz miestu ir kaimu viską 
mete in szali ir stojo in vais
ka. ' '



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt SAPNAS MOTINOS

Valdžia y irai paskyrus kelis 
savogeriausius detektyvus su
sekti kompanijas ir sztorus, 
kurie klaidingai savo tavora 
garsina per televizija. Viena 
kompanija garsino žiemos lan
gus namams už deszimts dole
riu, kai tikrumoje tie langai 
kasztavo po szeszios deszimts 
doleriu.

New York mieste tokios pal- 
szyvos kompanijos per savo 
pagarsinimus per televizija 
yra nusukusios žmones ant 
daugiau kaip milijono doleriu.

Anglijos Laivyno iSztabas 
yra vieszai paskelbęs kad Lai
vyno Sztabas yra vieszai pa
skelbęs kad Laivyno kariszki 
eroplanai dabar gali skristi 
tūkstanti viena szimta trisde- 
szirnts dvi mylias in valanda. 
Amerikos lakūnai dabar jau
čiasi atsilikę, nes jiems Už
drausta. vieszai paskelbti kaip 
greitai ju eroplanai gali skris
ti.

Amerikos Karo Sztabas, per 
susirinkimą in Puerto Rieo nu
tarė ir pasakė kad jie yra tik
ri kad Sovietu Rusija nenori 
neiszdrysta ir bijosi dabar in 
kara stotLipriesz Amerika. Jie 
sako kad Sovietai turi laukti 
deszimts ar dvideszimts metu 
pirm negu jie iszdrys priesz 
mus pasistoti.

Augszeziausias musu krasz- 
to teismas nutarė kad nei val
džia, nei valstija, nei apygarda 
nei kuris miestas negali už
drausti rodinima kurio pa
veikslo, nežiūrint ar jis butu 
szlyksztus, negražus, ar bedie- 
viszkas.

Teismas pasakė kad negali
ma nuspręsti kuris paveikslas 
yra prieszingas tikėjimui, 'žmo
nijai ar kuriam krasztui. Teis
mas nustatė kad. galima tik ta
da. sustabdinti kurio paveiks
lo parodinima, kai tas paveiks
las būva jau parodintas. Bet 
priesz tai nei valdžia, nei vals
tija, nei miestas negali tokio 
paveikslo parodinima uždraus
ti.

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

dagus'žmones, ir visa kalte da
bar nori mesti ant mirusio Sta
lino.

Dabar Sovietai sako kad jie 
vartuos balsus, votus vietoj 
kulku per savo ateinanczius 
rinkimus. Bet tik siilpno proto 
žmogus jiems kad ir dabar in- 
tiketu.

Nežiūrint visos tos priesz- 
Stalina propagandos, Sovietai 
ir visa ju valdžia stovi stacziai 
priesz Amerika ir mu.su val
džia.

(Sovietai dabar stengiasi 
Amerikieczius iszstumti isz 
Icelandijos, nes isz tenai Ame- 
rikiecziai kareiviai gali sekti 
visus Sovietu žygius.

Icelandijoje dabar randasi 
daug Komunistu kurie varo 
propaganda, mus isz savo 
kraszto iszvaryti, iszguiti.

SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

Bankos dabar nesiskubina 
pinigu paskolinti ant nauju na
mu ar ant kokiu ] 
Bankieriai jauczia kad jau da- 

■ r , bar randasi per daug nauju na
mu kurie yra ant iszmokesczio.

GRAFAS IR :: :: 
:: MESZKININKAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

tuojau s. 
pribėgo 

Sultonas

In Denver, Colorado, trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus 
Ponia Ėmimą. L. Vocate gavo 
divorsa nuo savo vyro Robert 
L. Vocate, trisdeszimts vieno 
meto amžiaus autobusio clrai- 
verio. Ji teisėjui pasisskunde 
kad ji namie turėjo neszioti 
palat, overcoata nes szilumos 
nebuvo, ir jos vyras pavėlino 
jai deginti tik viena szviesa va
kare ir nakczia, kad ji jam pi
nigus sutaiupintu.

Milan mieste, Italijoje, daug 
Komunistu dabar nebežino, ka 
daryti. Szimtas asztuonios de
szimts septyni vaikai buvo pa- 
kriksztinti ‘ ‘Stalino ’ ’ vardu. 
O dabar Komunistai prakeikia 
Stalina Rusijoje.

‘ • • - — <
Sovietai dabar prakeikia. 

Stalina ir sako kad jis buvo ir 
yra kaltas už visus nesusiprati
mus tarp Amerikos ir Rusijos. 
Bet musu valdininkai baisia 
klaida padarytu, jeigu jie da
bar paklausytu szitos naujos 
propagandos.

Prakeikdami Stalina., Sovie
tai dabar nori visam svietui 
pasirodinti kaipo geri ir man-

velysit tai asz pats n neisiu pa
smauki poną Albinai, atsake 
Sztainas, ir glausdamasis prie 
grafo, tarė pamaži:

— Ne pasakysiu jam, jog 
Feliksas sugryžo sveikas, tik
tai pasakysiu, idant paskubin
tu pas poną grafa ir nustotu 
nereikalingo jisezkojimo.

Grafas nusidyvines dirstelė
jo ant Sztaino.

—■' Ka. tai ženklina? Pa
klausė, del ko mano pus-brolis 
neturi 'žinot tuojaus, kokia ne
laime patiko, Feliksą?

— Ba noriu persitikrint Al
bina, ar yra 
lium Felikso.
Sztainas.

— Tai ka tu nori pasakyt? 
Paklausė grafas, beveik užsi- 
mislines.

— Noriu pasakytie ponas 
grafai, atsake Sztainas, jog tu
riu szirdije persitikrinimą, jog 
ne kas kitais tiktai Albinas til
telius sugadino; idant Feliksą 
praižudint.

— Negalimas daigtas! At
sake grafas ir net paspringo, isz 
pikutmo! Albinas mano pus
brolis! Jis turėtu dasileist to
kios nedorybes? Ne galimas 
daigtas! *

— Pavėlink man poni a. 
darbszaut, o persikanosi isz vi- 

’ so apsiejimo tojo paguodot gi
ra i n ai ežio, kokis tai yra p auk- 
sztelis, kaip netikėtinai pare
gės Feliksą apie kuri mistiną, 
jog jau negyvas. Persikanosi 
ponia, jog- nužiūrėjimas mano 
ne yra be vaisaus. Paliepk po
nas tarnams; idant niekas nie
ko apie tai nekalbėtu. Pats nu
eisiu pas! poną grafa' Albina, 
paszauksiu ji pas grafa, atve
siu ji ezionais in pakaju, o pa
regėsi koki jisai padaris veidą, 
kada netikėtai paregės Feliksą.

Nesi tegul jis vienas ji pama
to, o ponas bus tame tamsiam 
pakajeli ir gales visa atyda ati
duot aht jo, neibunaneziu regė
tu.

Grafts galejosi valandėlė su 
savim. Nesutiko tai su jo'pui- 
kum dorisiz,kurnu, idant ka toki 
nu'žiurinet, o ypacz savo gimi
naiti ir da apie toki baisu kei- 
sejima! Persikanojo vienok, 
gal senis turi teisybe. Meile del 
sūnaus ir abejone apie ji per
galėjo ant galo,' o jeigu persi
tikrini, jog tai. teisybe^ tai 
stengtųsi niekadeju praszalint 
idant nieko blogo negalėtu jo 
sunui padaryt.

— Tai eikie mano mylipias, 
isztare in iSztaina, eikie pa
szaukt poną Albina, o asz pasi
rengsiu prie to ka man darodi- 
nai.

— Nesakykite nieko grafui 
Albinui, jog Feliksas atsirado 
gilukningai, atsiliepė grafas in 
tarnus, noriu padaryt netikėti
na jam linksmybe. Dabartės 
galis atsitraukt. Noriu su Fe
liksu pats pasilikt.

Tarnai iszsiskirste po palo- 
ciu, o Sztainas paskubino in 
parka idant atgalbent Albina.

—BUS DAUGIAU—

apraszy-

apysaka 
szimtihe-

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. GO 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-vežia; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No J 66—Apie Sūnūs Mai
giaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.

/

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.

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla 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 puslapi u20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos, apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 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; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—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, 
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 Tė
vą 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, 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.

linksmai pralenkė ji 
In czverti valandos 
prie geležines tvoros, 
persigavo per tvora pirmiau s ' 
lengvai. O Feliksas, lengvais ir 
smarkus, da lengviau persiga
vo per tvora.

Feliksas pažinojo ant virszu- 
niu medžiu, jog saulute leidžia
si,. Nes norint vienas radosi di- 
delioj giroj, tai vienok nieko 
nebijojo per tai, jog turėjo prie 
saves Sultoną. Szuo butu ji ir 

vi
dur vasari neprivalo to bijotis. 
Be baimes ir su gera misle ėjo 
Feliksas link dvaro, ir in laik 
dvieju valandų keliones pama
te dvara, savo tėvo.

Tarnai pasveikino ji riksmu 
džiaugsmo. Apsiaubė ji, bu- 
cziavo ir su,spaudine jo; nurie- 
sze ji pas tęva, o kada tas ji 
paiAiate atsipeikėjo nuo nubu
dimo, ir pagriebė sunn in glebi. 
Subėgo visi, kas tik gyveno 
dvare, senas Sztainas ir Zuza
na pravirko ant gero.

— Te ve kasi-gi stojosi, jog 
visi teip esate persigandę? 
Klause nusidyvines Feliksas 
tėvo. Jog tai ne pirmu kartu 
teip susivėlinau. Turėjau szian- 
dien kelione pailgyt eidamas 
per giria. Nes kas tame naujo.

— Ach vaikeli mano, mes 
visi jau mislinom, jog tav.es ne
matysiu! gyvo, atsake grafas, 
glausdamas vaika prie szirdies 
•rodos ji jau ant visados norėjo 

. palaikyt glebije. Kada Sztai
nas sugryžo., klausė apie tave 
ir nemažai persigando, girdė
damas, jog niekas nieko neži
no apie tave. Ir mane paėmė di
dele nerimastis. Iszbegom visi 
in parka, jieszkojom tavęs ir 
szaukem. Pamatėm tilteli pu
siau gulinti vandenije, nes po 
tavmi jokio 'ženklo nebuvo. 
Pergazdino mus mislis, jog ma- 
žum paskendai. Buvau persi
gandęs ir pats dabar gali dasi- 
prast apie mano skausmą, szir
dies. Laike tos baimes pama
tėm, jog visi tiltelei buvo su
gadinti. Dažinojau, jog tai ne 
durno buvo užmanimas, idant 
tave nužudint. Pirma tavęs ir 
Sztaino niekas parke nebūna. 
Nežinojau kas su manim tada 
pasidarė ir tikrinau, jog ta
vęs jau nematysiu.

— Ne daug- po teisybei ir 
reikėjo, teve ka ne paskendau 
atsake Feliksas. Jeigu ne mano 
isztikimas Sultonas, tai butau 
gulėjas .ant dugno upelije ne
gyvas. Kada pereitinejau per 
tilteli, lentos staigai pasistūmė 
ir inpuolau in vandeni. Tada 
Sultonas mėtėsi paskui mane 
ir iszgelbejo laimingai. Persi
tikrinęs, jog- visi tiltelei yra 
tokiam padėjime, tai perlipau 
per tvora su Sultonu, perėjom 
per giria ir tokiu būdu, dėkui 
Dievui, laimingai gavomės na
mon !

Po tam apsakymui Felikso, 
visi mėtėsi ant szuns, ir pradė
jo glostyt. Grafas prižadėjo 
jog ji puikiai laikys ligi galui 
jo gyvenimo. O po tam tarė:

— Laike mus džiaugsmo 
suvis pamirszom apie poną Al
bina, kuris su kelais vyrais 
parke ir upeli jiėsžko Felikso. 
Nusiunsk žmogų, mano myli- 
mas 'Sztaine, idant pasakytu 
kad parietu namon.

— Jeigu ponas grafsa pa-

• • nuo vilko adgynes, norint morgicziu. | . .

Bankos paskolų nesiskubina 
duoti.

Automobiliu pardavėjai ir 
nauju namu kontraktoriai da
bar atjauezia ta banku pasko
los* suspaudimą. Jie sako kad 
jie dabar negali gana, tu nauju 
automobiliu ar namu parduoti, 
kai bankos nesutinka duoti pa
skolas.

Icelandijos kraszats neturi 
nei armijos, nei laivyno ir ne
mato. jokio reikalo savo vyrus 
patraukti in vaiska. Vienatinis 
ju apsisaugojimas pareina isz 
Amerikos kareiviu. Bet Komu
nistai sako kad nei tu niu.su ka
reiviu jiems nereikia. Tai yra 
Komunistu ir Sovietu 
ganda,

propa-

Kovircziai Pietinėse 
jose ka,slink juoduku, 
laibai pakenks Denio kibi u par
tijai per rinkimus.

vaisti
ni geru

Tokia pati beda stūkso in 
akis Republikonams isz musu 
farmeriu, kurie nusiskundžia 
kad Republikonai yra juos nu
skriaudė.

MPirkie U. S. Bonus!

Mylimoji
Naktimis asz sapnuoju, 
Vaizdus tuos vis matau, 
Kuomet tavęs mieloji, 
Saldžiai asz bucziavau. 
Dienomis asz svajoju, 
Dainas pinu tik tau, 
Džiaugiuos brangioji, 
Kad szirdi tavo gavau. 
Bet brangioji pamanstyk, 
Mylėt mane nebijok;
Manyje visada meile degs, 
Tik del mudviejų užteks.

‘ SKAITYKIT
U0 A ITT T?« <=

PLATINKIT!

tikrai nepriete-
Tare da tikiau

Kitokios Knygos

Dabar visur paskolos yra 
daug sunkiau gauti.

Bankos dabar reikaulauja 
didesnio procento ant paskolų 
ir reikalauja daugiau ant ran
kos, ir trumpesni laika tas pa
skolas atmokėti.

Bet, bendrai žiūrint in visa 
prekyba, biznis vis dar geras ir 
visi daug visko perkasi ir biz
nieriai daug visko parduoda.

Geležinkeliu kompanijos sa
ko 'kad joms trumpa ir trūksta, 
freit-kariu. Jos nori milijonus 
pasiskolinti del tu nauju freit- 
kariu, bet valdžia nesutinka 
joms, tokias dideles paskolas 
duoti.

Bet fa;brikai vis sako kad 
jiems trumpa ir trūksta darbi
ninku, nežiūrint to kad keli 
milijonai žmonių randasi be 
darbo.

Musu krasztui trūksta gana' 
darbininku ant ukiu, farmu ir 
mokyto,ju musu mokyklose. Ir 
abejose .szitose szakose labai 
prastai ir mažai mokama.

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

“Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

M

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

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

Platinki! “Saule”

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.102— Prakeikta, meilin-

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180Vi>—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 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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 Motino* 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas: 
t

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

HESr3 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., - JĮ. S.

mu.su
niu.su


Grafas ir Meszkininkas
(Tasa) vėlino jam bovytis jis tik kiek
-------- norėjo; dovanojo jam teip-gi

Ponia Zuzana po iszejimui jo maža puczka, isz kurios galėjo
giliai užsiimi si i no. O potam ta
rė in save: Sztainas turi teisy
be. Tas ponas Albinas yra ne
doras žmogus! Turim apie tai 
jaust!

Sena motere, sena, tarnaite 
gimine grafo Sokoliczia, iszti- 
kima ir prisiriszus, nemislino 
nieko priesz tai apie apsiejimus 
grafo Albino, teip pat, kaip ir 
jos draugas, geras Sztainas. 
Grafas Albinas buvo piktas ir 
niekam nenorėjo pasiduot, 
idant per tai galėtu gaut turtą 
ir ženklivuma. O padėjime jo 
sziandieninem isz tikro jam 
apie tai ėjo. Buvo, jisai vienati
niu giminaicziu Roberto, kuris 
ant rubežiaus Lenkijos aplin
kinėje turėjo dideles gires ir 
dvarus. Tik vienas mažas Fe
liksas buvo jam. pęrszkadoj ta
me dalyke, per ka pasikėlė jam 
pavidumas szirdije, jog jis ap
lankys visa turtą, per ka norė
jo ji iszvaryt kokiu nors budu 
isz svieto.

Ta-gi veikimą užslepinejo. 
priesz grafa nuduodamas pri- 
lankuma del Felikso. O grafas 
jam labai intikejo tarne kaipo 
savo pusbr.olui, Sztainas ir Zu
zana pažino jame nedorybe ir 
per tai nesidavė prisigaut jo 
prilankumu. Turėjo aki nuo
latos ant mažo Felikso, nuo ta
da kada nupuolė nuo arkliuko 
suvis nuo akiu nenuleido.

Ar grafas Albinas žino apie 
tai, jog ji nužiurineje ir sergsti 
ji, negalima žinot. Tik galima 
žinot, jog ne Sztainas ne Zuza
na losko pas ji nebuvo. Viena 
karta, jau jiems ėjo prieszais, 
idant juos isz dvara iszvaryt. 
Grafas Robertas vienok ant to 
atsake teip, jog apie tai dau
giau ne užsiminė. Tuom da la
biau ant j u užpyko, kada pama
te. juose persekiotojus savo.

Po nupuolimui Felikso nuo 
arklio, grafas Albinas apsimal- 
szino ant kokio laiko. Perleidi
nėjo diena, po dienai linksmai, 
gyvendamas didėlėse vigadose. 
Iszvažinejo su'karieta, tai vė
lei raitas iszjodinėjo; medžiojo 
po dideles giras pilnas visokiu 
žvėrių ir gaude žuvis po dideli 
‘ežerą ir prūduose. Apie Felik
są, rodos suvis užmirszo, ba 
kožna karta kada ji sutikine- 
jo, glamonėjo ji ir sznekino. 
Kada tik iszeidavo tai visada 
praneszinejo jam ka toki, tai 
dailu' pauksztuka, kuri nuszau- 
davo, tai vovere, kuria pagau
davo, tai kiauszinuka, kuri gi
rto iszimdavo.

Vaikas isz to visko džiaugė
si ir su visa szirdžia kudikisz- 
fca prisiriszo prie dėdės. Kelis 
kartus prasze tėvo, idant jam 
pavelytu draugaut ant mažo 
arkliuko su ponu Albinu, nes 
to grafas jam nepavelino. Tur
būt jisai prijautė, tamsiose gi
riose gali vaika patikt kokia 
nelaime. Parke dvariniem pa-

Visu Ražancziaus x 
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.

szaudyt in' vantas ir kitokius 
paukszczius, kuriu buvo fen in- 
vales. Nes tik tada, kada. Sztai
nas prie jo radosi idant ji ap
saugotu nuo visokiu nelaimiu.

Parkas Sokoliyczia buvo ga
na ruimingas, traukėsi net li
gi didelei girai, nuo kurios at
skyrė didele geležine tvora.

J TARADAIKA į
i *j ************* ********■>

Apserga vyras ar motere.
Serga viena ar kitas ir 

dejuoja, 
Bet da apie gydytoja 

nemislina, 
<Nes jeigu bus mirtis, 
Tai ka tas gydytojas 

prigelbes? 
Kam da gydytojui mokėt?

Bene jisai nuo mirties 
iszt rauks?

O kad sveikatos tiesos 
Nepriverstu gydytoja pas 

lig-oni 'parvesti, 
Tai retai kam paszauktu.

Lietuviams tasai gydytojas 
geriauses, 

Katras pribuvęs pais ligoni 
užklausia:

“Ar buvo kunigas?”
Yra lai geras ir gražus 

Baigtas del ligonio kunigas, 
Bet kaip tik ligonis dažino, 

Kad kalba apie kunigą, 
Tai isz baimes duszia ligonio 

kulnyse atsiduria.
Reikia žinoti kad nekurie 

ligoniai, 
Labai bijo kunigo ir mirties, 
Tai su tuom reikia atsidėjus 

primint ligoniui 
Apie paszaukima kunigo. 
Tula motere, kuri sirgo, 
Buvo dideliam pavojuje, 
Paszaukta jai gydytojas, 

Kuris atejas ir vietoje 
apžiūrėti ligone,

Tai tu o jaus užklausia: 
“Ar kunigas buvo?”

O jeigu da nebuvo tai ’ 
Tuojaus ji paszaukite.

Žmoniems tas labai patiko, 
Ir po iszejimui gydytojo, 
Lauke kada ligone mirs.

Ir negalėdami sulaukti jos 
mirties,

Paszauke kita gydytoja,
. Kuris visai buvo kitokio® 
Nuomones nuo pirmutinio, • 

Ir moterėlė pasveiko po keliu 
sanvaieziu!

Vyru ežiai! Kaip mes apie 
save nesirūpinsime, 

Tai ir Dievas mums 
nepagelbes.

Juk aiszkiai Szventam 
Raszte pasakyta:

‘ ‘ Rūpinkis o Asz tau 
pagelbėsiu.”

Jeigu Dievo nepraszysi, 
Nieko neaplaikysi.

PLATINKI!
“SAULE”

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

A- ■—~ ’— -------------- '*

Per vidur! tekėjo ne platus, 
nes smarkus upelukas, ant ku
rio radosi ikelb tiltelei; ant 
krasztu to upeluko radosi pui
kus dideli medžiai per ka dabi
no labai parka.

Feliksais ten praleidinejo vi
sas dienas linksmai po prižiūra 
Sztaino; grafas labia-isz to 
džiaugėsi, jog vaikiukas links
minasi isz tu grožybių.

Viena diena grafas Robertas 
davė prisakyma per Albina 
Sztainui, idant nusidotu in ki
ta dvara su kokiu tai reikalu. 
Isz kur ketino net vakare su- 
gryžtie. Kada iszeitinejo isz 
dvaro geras senelis, prasze Fe
likso, idant ta diena ne eitu in 
parka; o jeigu eitu, tai kad ir 
Zuzana drauge imtu arba kita 
tania. Feliksas jam prižadėjo 
viską iszpildyt, nes už valan
dos apie viską pamirszo.

Grafas Robertais nesveikavo 
jau nuo keliu dienu per ka nie
kur ne iszeitinejo isz pakajaus. 
Albinas prie jo sėdėjo, nes nie
kam nieko nekalbėjo ir buvo 
piktam padėjime.

—■ Klausyk Albine, tarė 
grafas, nuobodu tau prie ma
nes, o asz to už szlekta nepa
laikau, per tai jeigu man ge
ro vėlini, tai sėsk ant arklio ir 
perjok biski, atgauk szviežio 
oro, o kada sugryži vakarei tai 
busi linksmesnis.

Gralsa Albinas nesiprieszi- 
no tam ir in deszimts minu tu 
po tam jau 'buvo gale parko 
prie girios. Sulaikė arkli, ap
sidairė aplinkui, kur gyvos du-
szios nesirado, ir nuo , arklio 
nuszoko; pririszo ji prie me
džio, užlipo geležinė tvora in 
virszu ir velei nusileido žemyn 
in kita puse in parka. Staigai 
pribėgo prie vieno tiltelio kuris 
buvo padarytas isz. storu lentų. 
Su lengvumu lentas pakele in 
virszu ir daugiau isztrauke iri 
viena puse teip, jog jeigu kas 
ant ju užsistos tai turi inpult in 
upeluka. Su juoku prisižiurine- 
jo in padaryta savo bloga dal
ba; potam nuėjo prie antro, tre- 
czio ir ketvirto tiltelo, ir visur 
teip padare.

— Dabar, gal neužsistotu! 
Sumurkė szetoniszkai. Kvailas 
vaikas iszbegs in parka, kaip 
visada, uores pereit ir in kita 
puse, užeis ant katro isz tįltelu, 
inpuls in upeluka ir isz savo 
kaltes prigers kaip katukas! 
Vėlinu asz jam tos maudines!

Po tam ponas Albinas pasku
bino prie sugryžimo, perlipo 
velei per tvora, užsėdo ant ark
lio ir nusidavė in giria.

In trumpa laika užsinorėjo 
Feliksui nusiduot in parka ir 
atsilakstyt in vales. Vienok 
puczkos negalėjo su savim imt 
ba nebuvo seno Sztaino namię- 
je. Nes. turėjo dideli szuni ku
ris paėjo net isz Amerikos, jo 
vardas Sultonas. Buvo didelis 
kaip verszis, drūtas kaip vil
kas, O' buvo geras ir prisiriszes 
buvo prie vaikiuko kaip avinė
lis. Feliksas paleido, ji nuo len
ciūgo'ir džiaugėsi laibai kada 
szuo szokinejo linksmai lojo ir 
greitai bėgiojo, po dvara, o po 
tam prigulinejo priesz ji, szvi- 
tavo su didele uodega, žiurėjo 
jam in akis ir rankas laižė.

— Teip tai dailu, Sultonuk,

“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

teip dailu! iSzauke Feliksas 
glostydamas ir kratydamas 
galva puikaus szunies. O dabar 
eik su manim in parka, hop 
Sultone!

Szuo nubėgo pirma, ne® vė
lei sugryžo prie savo ponaiezio 
apibėgo aplink ji, ir velei nu
bėgo, ir velei ant paszaukimo 
Felikso sugryžo.

Virszunese medžiu sznabžde- 
jo pauksztelei, tai isz arti tai 
isz toliau® buvo girdėtas cziul- 
bejimas pauksztelu; puikiai, 
szviete saulute nuo .aiszkaus 
dangaus, o medžiu szeszeliai 
atsimuszinejo ant minksztu sa
manų kuriuom visa žeme buvo 
apaugus. Diena buvo stebuk
linga, oras buvo sziltas ir szvie- 
žes, isz ko Feliksas labai džiau
gėsi.

Parke nieko ndbuvo matyt 
Feliksas vienas sau bėgiojo po 
ji. Tarnai visi buvo užimti dar
bu paloviuose; bernai; szpanio- 
kai ir mergos buvo laukuose. 
Per tai jam nurodė, jog jis yra 
nuo visu apleistas. Besidairy
damas pamate krūmuose že- 
benksztaite kuri žiurėjo ant jo

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Jko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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kol Sultonas nesulojo ir persi- 
gandus inbego gilyn in krū
mus; ežia velei bovijosi dvi vo
verikes, szokinedaimos nuo sza- 
kutes ant szakutes: ant lygu
mėlės pamate dideli ir baisu 
pauksžti kuris isz skėtės dide
lius savo sparnus iszdavinejo 
laukini baisa, kuris pulkelus 
.mažu pauksztelu teip pergaz- 
dinejo, jog net perstojo puikiai 
cziulbeja ir slėpėsi po tankais 
lapais; tolinus velei pasirodė 
lape su nuleista uodega, ir 
sznairiai žiurėjo ant Felikso.

Feliksas pribėgo prie vieno 
isz tiltelu, ne® nedrąsiai per ji 
ėjo tik pamaži' pakraszcziu 
slinko. Butu-ir per kita tilteli

teip perėjas, jeigu ant kitos 
puses ne butu pamatęs puikia 
kvietka su puikais auksinais 
žiedais. .Paskubino ja nuskint 
ir drąsiai stojo ant lentos. Sul
tonas stovėjo, per kokia dvide- 
szimts žingsniu po medžiu ir 
lojo žiūrėdamas in virszu,- ku
ris mate ant. szakos kokia tai 
žveruke.

Feliksas gavosi in puse tilte
lo, tame staigai lentos paslydo 
ir drauge su vaiku su didelu 
trenksmu inpuole in upeli. 
Vaikas stengėsi kiek tik turėjo 
pajįegu gautis prie kraszto, 
nes tas. visikas buvo, ant tusz- 
czio; neipriteko' jam pajiegu il
su didelu riksmu gavosi in su 
kuriu s ir nunesze ji tolyn.

Plaukt nemokėjo, pagalbos 
nebuvo, jokios, pasirodė jam 
jog yra prapuolęs. Da karta 
iszkiles in virszu iszdave riks
mą, dideli, o po tam velei panė
rė in vandeni.

Toje valandoje atsirado ir 
iszgel'betojas, kuris geriau už 
žmoniszika pagelba skenstan-

Istorija Apie , . .
‘‘AMŽINA ŽYDĄ” 

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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ežiam vaikui atnesze iszgelbeji- 
ma.

Ba ant to paskutinio riksmo 
jo priszoko Sultonas staigai. 
Žinoma Feliksas iszkele da 
karta galva ir rankas isz van
denio, ir toje pat valando je mė
tėsi isztikimas szuo in smarku 
upeli, priplaukė prie skestan- 
czio ir sugriebė dantimis už 
kalnieriaus 'žilponelio. Priplau
kė su juom prie kraszto, o pas
kui isztrauke ji ant žoles.
i Tame atsigulė prie jo ir lai
žė jam teip ilgai veidus ir ran
ka®, kol vaikas ne atsipeikėjo 
isz iszgasziczio ir užsimislines, 
apsidairė aplinkui. Atsiminė 
jis apie nelaime kokia ji buvo' • 
palikus ir teipos-gi atsiminė 
apie isrgelbetoja.

— Pabaigė ant sziandien 
musu pasivaikszcziojimas, ma
id Sultonai, isztare Feliksas 
glostydamas nuolatos szuni, 
drabužiai mano perdem szla- 
pi. Tai -skubinkim pas Zuzana 
idant man p e įmainytu drabu
žius ka greieziause. Eiksz Sul
tonai!

Feliksas pajiegas velei atga
vo, atsikėlė ir ėjo smarkiai. 
Pasimokino vienok atsargumo 
po tai netikėtai ir baisiai mau
dynei, pirmiau® apžiurėjo kita 
tilteli, kol ant jo neužėjo. Per
sitikrino, jog lentos vos' sieke 
kraszta ir tuojaps nuskenstu, 
jeigu užeitu ant lentos. Aplei
do tilteli nusidyvines ir nusi
davė prie treczio. Ant treczio ir 
ketvirto butu ji patikus ta pati 
nelaime. Norėjo lentas aiti- 
traukt teip kaip privalo gulėt, 
nes pajiegos buvo per menkos.

— Papuolėm in kalėjimą, 
mano Sultone, tarė juokdama
sis in savo gera dranga, kuris 
su puikiom akimis žiurėjo ant 
jo. Ka tu pasakiylsi senas prie- 
teliau? Ar palauksim, pakol 
mus isz dvaro jieszkot ateis? O. 
mažu persigausim per sztakie- 
tus, ir pailgisim sau kelione 
per kiemą in dvara.

Sultonas negalėjo jam atsai- 
kyt, nes lojo ir galva suko link 
tvoros.

— O suprantu tavęs Sulto
nuk! 'Tarė Feliksas, dedamas 
ranka ant szuns. Turim persi- 
gaut per tvora. O isztikro' teip 
bus geriause, ba gal ir ne grei
tai apsižiuręs dvare, jog mes 
kur paklydom, o tuom kart 
szlapiuose drabužiuose galėtu
me datirt smertelno® ligos, 
ypatingai kada iszaltis užstos. 
Paskubinsim greitai, tai ir ne
tikėta maudykle ne kenks. Tai 
ir begkim toliaus!

Isztikimais szuo, lodamas
(Tasa Ant 2 puslapio)
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ZiniosVietines
\ ___________

— Nepastovus oras.
t Gerai žinomas miesto gy

ventojas, Ponas Maroielius La- 
pinsikas, 337 W. Pine uly., kur 
jis nesveikavo, numirė pa
reita Sulbatos ryta ajpie 4:10 
Valanda savo namuose. Velio
nis gimė Lietuvoje, atvyko in 
Mahanojuje daugelis metu at
gal. Buvo a n gi i atkasi s, bet 
iszpriežasties senatvės prasi- 
szali.no nuo darbo daug metu 
atgal. Prigulėjo prie Lietu- 
viszkos parapijos ir Rymo Ka
taliku Susivienijimo Ameri
kos. Paliko' dideliame nuliūdi
me: savo pacizia. Agnieszka; du 
sunu: Norbertą namie, ir Leo
narda mieste; trys dukterys: 
Izabele namie; Veronika, pati 
Jono Dainiško mieste; Ona, pa
ti Jono Mahaliskio Morea, taip
gi asztuonis antikų ir anūkes. 
Laidos Utarninkos ryta, su 
apiegomis in Szv. Juozapo baž- 
nyczioje devintft valanda ir pa
laidos in parapijos kapinėse. 
Velionis buvo senas< “Saules” 
skaitytojas. “Amžina atilsi!”

— Utarninke, Balandžio- 
Aprįl deszimta diena, penkta 
valanda ryte, trys vyrukai isz- 
vaižiavo in Wilkes-Barre, Pa., 
kurie likos paszaukti del ka- 
riszkos tarnystes. Žemiau pa
duodame vardus kurie apleis 
isz:

Girardville: Joseph J. Vivac- 
qua.

Maizeville: Joseph Yateilla.
Shenandoah: Richard V. Ba- 

ginski.
— Readingo angliakasyk- 

liu kompanija pranesza, kad 
kainos, prekios ant augliu likos 
atpigintos nuo 50^ ligi $2.65 
ant tono, kaip tai:

Broken $10.85, Egg $11.10 
Stove $11.40, Chestnut $11.40 
Pea $9.65, Buckwheat $7.90, 
Rice $7.60, Barley $6.20 ir No.4 * w
Buckwheat $3.75.

— Seredoj pripuola Szv. 
Leono Didž., o Tautiszka Var
dine: Vykintas. Taipgi ta die
na: 1789 m., pirmutinis poli- 
tiszkas laikrasztis pradėtas 
Amerikoje “Gazette;” 1814 m., 
Napoleonas pasitraukė isz 
Fountainlbleau. Jis buvo isz- 
tremtas isz Prancūzijos ir nu-., 
vesztas in Elba Salas, isz kur 
jis po deszimts menesiu pabė
go., bet vėl buvo suimtas ir ežia 
praleido savo paskutinias die
nas. v

— Ketverge pripuola Szv. 
Julijo, o Tautiszika Vardine: 
Jūrate. Ir ta diena: 1945 m., 
Prezidentas Franklin I}. Roo- 
seveltas pasimirė, o Vice-Pre- 
zidentas Harry Trumanas sto
jo in jo vieta; 1864 ra., Sumter 
tvirtove paimta per Amerikos 
Civilini Kara.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Teodoro ir Szv. Ermingildo, o 
Tautiszka Vardine: Strutis. 
Taipgi ta diena: 1743 m., Tho
mas Jefferson gimė. Jis sudėjo 
ir surasze Amerikos Konstitu
cija; 1941 m., Rusija sudarė su
tarti su Japonija ant penkių 
metu; 1906 m., Calif orui jos 
valstija pajuto žemes drebėji
mas. Tokios nelaimes Ameri
koje dar iki tada ir iki sziol ne
buvo, tas žemes drebėjimas pa
liko San Francisco miestą be 
szvieso, vandens, szilurnos ir 
be jo’kio susisiekimo, vien že- 
mes drelbejimas nebotu taip su
paralyžiavęs ta miestą. Per ke
turias dienas ir naktis gaisras 
siautė per ta miestą, skersai ir

iszilgai. Keturi szimtai devy
nios deszimts asztuoni žmones 
žuvo, o keturi szimtai penkio
lika buvo sužeista. Beveik pen
kios mylios to miesto iszidege, 
keturi 'szimtai penkios de-Į 
szimts tukstancziu žmonių ne-i 
teko namu. Isz k ado s padaryta! 
ant penki u *sz.i nitu milijonu do-1 
leriu.

Wilkes-Barre, Pa. —
Gerai žinomas Advokatas Jo
nas Lopai ta, 73 metu amžiaus, 
nuo 136 Park uly., numirė Ve
lykų diena, Balandžio pirma 
diena, 6:35 valanda vakare, sa
vo namuose. Velionis gimė Lie
tuvoje 1882 metuose, isz Phil- 
viszkiu, o 1892 m., atvyko su 
tėvais in Amerika ir apsigyve
no Pittston, Pa. Baigės moks
lą Birželio 15 diena 1907 m., su 
laipsniu ‘‘Bachelor of Laws” 
(L. L. B.). Priešąikdintas Lu
zerne County leisure Spalio 28 
diena. 1907 m., kaipo Attorney 
and Counsellor at Law, ir prak
tikuoti advokatūra in United 
District Court, United Circuit 
Court ir Pennsylvania State 
Supreme Court. Nuo to laiko 
jis visada gyveno Wilkes-Bar
re. Paliko savopaczia Mare, po 
tėvais Skritulkiute; duktere 
Mare ir tris sunns: Edvardą, 
Joną, ir Richardą. Laidotuves 
i n vyko Birželio 4-ta diena su 
apiegomis in 'Szv. Trejybes 
bažnyežioje ir palaidotas in pa
rapijos kapinėse in Bear Creek. 
Prigulėjo prie L.R.K.S.A. Su
sivienijimo 17-tos kuopos. Am
žina atilsi!

BET KAIP SU
GYVAISIAIS?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nužudytiems jie negali gra
žinti gyvybe, bet belaisvius jie 
gali ir turi paleisti isz savo ka
lėjimu, jeigu jie nori kad mes 
ju gailesezio žodi invertintume.

Du Szposininkai 
Pasiszneka

Du loszikai, szyposininkai 
ant ilgu lazdų, iszejo in Lon
dono miestą pasivaikszczioti 
ir ežia, ant ulyežios sustoja 
pasiszneiketi.

Jiedu priguli prie cirkos 
karnavalo, kuris del keliu 
dienu apsistojo in Londoną, 
in vieta vadinama “Soho.”

Philadelphia, Pa.—
Duokle pagarbos Poniai Lozo
raitienei :
Ponia Vincenta Lozoraitiene 
Yra li'ksziolaik ji ne-vargdiene, 
Bet asz n u jau ežiu ir sužinuota 
Kad ji su laiku bus vainikuota 
Kaip karaliene lietuviu kraszto 
Kur’s dabar velka vergijos 

naszta.
Nes ji už laisve musu tėvynės 
Kaujas kaip gali, ja visi mines 
Kaipo didvyre lietuviu kraszto 
Nors kuo daugiausiai ji kaujas 

rasztu.
Bet rasztas dabar kaip ginklas 

yra,
Už ta net siunezia ir in Sibirą, 

Nes tai taktika yra hundiene, 
Tai taip ir daro Lozoraitiene; 
Kurioj! pataps irgi ir szventa, 
Nes ta užpelno ponia. Vincenta! 
Kad už Lietuvos laisve ji 

veikia. '
Ir gerbia Dieva, bet ji ne peikia 
Kaip daro dabar ir kacapienes!

-r • . 1Valio! Del ponios
Lozoraitienės! —K. V. i

Jauna Szokike

Szita jauna ir mažyte mer
gaite yra tikrai nepaprasta 
szokike. Ji buvo pakviesta 
paszokti savo kraszto kara
liui ir karalienei, in Phnom 
Penh miestą, Cambodia 
kraszte.

^^♦♦^♦♦^♦♦^♦♦♦♦****Z**<**Z**I**Z**Z* 
GUODOTINI

SKAITYTOJAI!
Viskas taip paszieliszkai 

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

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

Bet, už tai “Saules” redak 
ei j a labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera 
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pave 
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” 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 h 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio re 
mejams, 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!

PASIVOGĖ
AUTOMOBILIU

Moteriszke Vairavo!

BUDD LAKE, N. J. — Pasi- 
vogto automobiliaus draiverys 
paspruko isz policijantu ranku 
trijose vietose. Policijantai ■■ 
pradėjo ji vytis isz Dover mies- į 
to.

i

Vagis apleido savo pasivog-l 
ta automobiliu prie Seven Gab- , 
les Tavern saliuno ir dingo in 
miszka. «

Saržentas Roger Stephens ji, 
užmatė ir pašėke ji in miszka,! 
bet tenai ji pamėtė.

Policijantas John MericleJ 
Jr., buvo pirmutinis ta vagi už-1 
tikti ir buvo pradėjęs ji vytis. ■ 
Vagis važiavo apie asztuonios 
deszimts myliu in valanda ir 
už keliu myliu nusikratė to po- 
licijanto.

Bet jis per telefoną buvo ki
tiems polici j autams praneszes 
kad jis vijasi vagi. Tie polici- 
janati isz visu pusiu atsiskubi
no in ta vieta ir užkirto visus 
vieszkelius. Bet vagis nuo vi
su policijanut paspruko ir pa
bėgo.

INTARTAS
UŽ VAGYSTE

NO. ARLINGTON, N. J. — 
Trisdeszimts szesziu metu am
žiaus John A. Brush, isz Ne
wark, N. J., buvo suimtas ir su- 
aresztuotas ir jam kaucija bu-' 
vo nustatyta ant tukstanezio 
doleriu, pakol Balandžio dvy
liktos dienos kada jis stos in 
teismą.

Jis yra intartas už dalyvavi- 
ma vagystėje, Kovo penkta die
na, kada Sunset Diner restau
rantas buvo apvogtas. Vagiai 
gavo tik szeszios deszimts do
leriu.

40,000,000 AMERICANS KNOW THE SECRET 
OF SECURITY. DO YOU?

We won’t keep you waiting for the 
secret, It’s regular investment in United 
States Series E and H Savings Bonds.
And 40 million of your fellow citizens 
own 40 billion dollars’ worth! One out 
of every jour men, women and children 
( and bald iggles) in the United States has 
an average of $1,000 in Bonds.

Look at the protection 
Savings Bonds give you!

1. Good interest—-an 
average of 3% per year 
(compounded) when 
held to maturity. After 
maturity, your Bonds 
can go on earning 3% 
for 10 years more, pay
ing a total return of

30% on your original investment.

2, Safety. Your principal is always se
cure; not subject to market fluctuation.
3. Availability of your money. After 
you have owned a Bond two months, you 
can cash it at any time.

40 million Americans can't be wrong!

If 40 million ordinary people can save 
$1,000 apiece through Bonds, you can do 
the same, or better! // you take up the 
challenge, not tomorrow, but today. Be
fore sundown, why not sign up for Bonds 
through the Payroll Savings Plan where 
you work, or start a regular Bond-buying 
program where you bank. Give it a try— 
you can’t do anything but win!

For the big things in your life, be ready 
with U. 5. Savings Bonds.1

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA

Policijantas in Kennett, 
Missouri, žiuri ir klausosi ir 
negali nei savo akims nei 
ausims intiketi, kai Ponia 
Harrison Clay, isz Flint, Mi

Jis szitame restaurante buvo 
kiek laiko dirbės.

Policijantai yra teipgi su
ėmė Demoine Witt, kuris bu
vo vienas isz tu vagiu.

Brush bus svietkas priesz 
szita Demoine Witt, kai ju by
la bus svarstoma teisme.

NUSIŽUDĖ
LIGONINĖJE

HACKENSACK, N. J. — 
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus mergina Sade E. Harden; 
nusiszove Hackensack ligoni-1 
ne j e su medžiokles karabinu.

Ji gyveno su savo moeziute 
Ponia Myrtle Huck. Ji isz szi- 
tu namu, važiuodama in ligoni
ne su savimi iszsinesze dideli 
pundą. Policijantai spėja kad 
tame punde ji buvo insivynio- 
jus ta karabinu.

Ji paliko trumpa raszteli, 
praszydama savo szeimynos 
nesistengti dažinoti kodėl ji 
buvo taip padarius.

Ji buvo sekretorka in Time, 
Incorporated, New York mies- 

chigan jam aiszkina kaip ji 
netyezia užvažiavo ant drato 
kuris prilaikė stulpą, ir sztai 
kas atsitiko.

o o o

te. Ji su savimi turėjo kortele, 
kad ji turi pamatyti akiu dak
taru ta popieti.

Nepaprasta Velykų 
Lelija

Maiyte devyniolikos me
nesiu Susan Kelly, galvele 
užrietus žiuri in szita Vely
kų Lelija, kuri ant lauko isz- 
augo Bermudos krasztė.

Jeigu szita mažyte mer
gaite norėtu pasiekti szitos 
lelijos vriszune, ji turėtu lip
ti szeszias pėdas ir septynis 
colius.

POLICIJANTAS
PRASZALINTAS

NEW YORK, N. Y. — 
Policijos Deputy Komisijonie- 
rius James R. Kennedy prasza- 
lino polieijanta Joseph Ste
wart, keturios deszimts penkiu 
metu amžaius. ’ !

Policijantas Stewart buvo 
suaresztaves du vyru už vagys
te, ir buvo juos atvedės in poli
cijos ofisus. Tiedu vyrai aisz- 
kinosi kad jie tik savo skiepus 
kraustė kai tas policijantas 
juodu suėmė.

Policijos Daktaras David H. 
Smith, iszagzaminavo polici- 
janta Stewart ir pripažino kad 
jis buvo girtas.

Policijos virszininkas atsi- 
prasze abieju tu vyru ir juos 
paleido, bet insake kad polici
jantas Stewart butu sulaikytas 
ir praszalintas nuo savo darbo 
ir pareigu.

POLICIJANTAS, 
INTARTAS

Apsuko Apdraudos, 
Kompanijas

CAMDEN, N. J. — Camden 
miesto policijantas yra intar
tas ir buvo suimtas už susidėji
mą su keliais automobiliu gara- 
džiu savininkais pasipiniguoti 
isz automobiliu apdraudos 

j kompanijų.
Jie nusipirkdavo brangius ir 

didelius automobilius, kurie 
buvo sudaužyti. Jie gaudavo 
tuos automobilius už pusdyke. 
Paskui palaike juos kelis me
nesius,-, jie apdraudo kompani
joms praneszdavo kad ju a;uto- 
mobilius sudužo.

Apdraudos kompanijos agen
tas apžiūrėdavo tuos laužus ir 
pripažindavo kad tikrai auto
mobilius yra sumusztas. Tada 
apdraudos kompanija iszmoke- 
davo pusantro tukstanezio do
leriu ar daugiau.

Szitas biznis apdraudos kom
panijoms kasztavo kelis szim- 
tus tukstancziu doleriu in kelis 
menesius.

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

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito; 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias ' 
Apie krikszčzynas, vestuves 

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimai*.

szali.no

