
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;

% Year $3.60; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. 8. A,

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Met* ns $7, % Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika, 
Skotlandije.Mets is $9, Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Ctx. 

Laiszkus «r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No.59 m (EMTE?M^E^^m m MAHANOY CITY, PA UTARNINKAS, LIEPOS 31,1958 (TUESDAY,JULY 31, 1956?

Laimingi Po Neiaimes Italijos Didingas Laivas Nuskendo

SANTA MONICA, CALIF.-
Szitie basi mokiniai jurinin

kai linksmai szypsojasi in San
ta Monica, Californijoje, kai 
jie buvo praleidę visa valanda 
Pacifiko marese, kai j u mažas 
laivelis apsivertė. Audros bu
vo tokios dideles, kad jos ap
vertė j u laiveli ir paskui ji vėl
ĮĮgj- _ _________•- _ —- - ■■..—. _

Isz Amerikos
■■ »---»

PLIENO STRAIKOS 
UŽSIBAIGĖ

NEW YORK, N. Y. — 
Plieno Straikos jau užsibaigė. 
Straikos tęsiasi apie menesi 
ir Fabrikantai nei Unijos Va
dai nenorėjo pasiduoti ar nusi- 

, lesti.
Trijų didžiųjų plieno fabri- 

' kantu atstovai ir unijos bosai 
susiejo ir per tris ar keturias 
valandas derinosi. Visi jie laik- 
rasztininkams pasakė kad pa
žanga padaryta.

Per szitas straikas apie sze- 
»ži szimtai penkios deszimts 
tukstancziu darbininku radosi 
be darbo.

David J. McDonald plieno 
darbininku unijos prezidentas 
davė szimto septynios deszimts 
nariu komisijai žinoti kad jie 
gali tikėtis kokiu tikru žinių už 
dienos kitos. . v ,

Fabrikantai ir Unijos Vadai 
sutiko ant trijų metu kontrak- 
ninkai gavo apie keturios de
szimts centu ant valandos dau
giau. Tame kontrakte bus in- 
raszyta kad darbininkams ne
bus valia per tuos tris metus 
straikuoti.

— 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 j u nuliūdim a.

isz mariu iszkele ir patupdino 
ant bangu, kaip ir pirmiau jis 
plauke. Visi tie jauni moki
niai jurininkai isz mariu vėl in 
lipo in savo laiveli. Czia isz 
kaires in deszine szypsojasi: 
Jimmy Fulton, Ed. Newell, De
nise Friend, Tom Chatfield ir 
John Ingraham.

“CIVIL DEFENSE”

Gera Apsauga Namie, 
Taikos Metu

WASHINGTON, D. C. — 
Nelaime gali ar pavieni žmogų 
miestą ar kad ir visa valstija, 
bet kur ir bet kada gali isztik- 
ti.

Mes gerai žinome kad Susie
das, susiedui visados ranka pa
duoda; viens kitam padeda.

Bet, ne retai tokia pagelba, 
nors nuoszirdi, bet per menka, 
jos negana. Pavyzdžiui kai vie
šnios ar potvaniai tiek daug 
ir taip placziai iszkados pada
ro.

Tada jau reikia suvienytos 
pageltos isz daug daugiau ne
gu keletą kad ir geriausiu Su
siedu.

Sziandien mes Amerikoje 
turime tokia pagelba, tokia ap
sauga, apdrauda in “Civil De
fense”.

Tai nereiszkia, kad dabar 
mums užtikrinta, garantuota, 
kad tokios nelaimes neatsitiks 
s r nepasikartuos; bet dabar 
mes žinome kad mes turime ga
linga armija savanoriu, pasi
rengusiu stoti in pagelba, tal- 
ka, kur tik bus reikalas. Ta sa
vanoriu armija yra musu “Ci
vil Defense”.

“Civil Defense” turi savo 
inžinierius, daktarus, slauges, 
nurses ir isz vien dirba su Rau- 
duonuoju Kryžių.

Visi jie pasirenge vesti tai
kos tvarka namie, Į^aro laiku, 
bet teipgi darbuotis savųjų 
tarpe ir stoti in pagelba kur 
tik reikalas atsiras.

ITALIJOS DIDINGAS 
“ANDREA DORIA”. 

LAIVAS NUSKENDO 

1,706 Žmonių Iszgel- 
beta; Galėjus But 

Baisi Nelaime
NEW YORK, N. Y. —

Pareita Seredos naktyje, Itali
jos puosznus ir didingas $27,- 
000,000 laivas “Andrea Do
ria” susimusze per miglas su 
Szvedu Amerikiecziu “ Stock
holm” laivu ir in trumpu laiku 
nuskendo in du szimtu dvide- 
szimts penkias pėdas vande
nio, apie keturios deszimts my
liu nuo Nantucket kranto.

Laime kad jis nebuvo to- į 
liau iszplaukes, ir dar didesne 
laime kad kiti laivai buvo arti 
jo ir greitai pribuvo visus ke- 
leivus ir darbininkus paimti.

Dvylika žuvo kai tie laivai

KARISZKAS
TEISMAS TĘSIASI

___  X

Kareiviai Szaukiami
In Svetkus

PARRIS ISLAND, S. C. — 
Saržentas Marinas Matthew C. 
McKeon yra teisiamas už sze- 
sziu kareiviu, Marinu mirti, 
kai jis visa savo pulką iszsi- 
vede in pelkes ir in upe, nak- 
czia.

Sarž. Matthew C. McKeon

parodinti, kad tai buvo pa
prastas invykis, ir jeigu kas 
kaltas, tai ne Saržentas Mc
Keon, bet visas Marinu Szta- 
bas.

Vaisko advokatai stengiasi 
priparodinti, kad tas Saržentas 
buvo girtas, kai jis tuos karei
vius, marinus ta nakti iszsive- 
de.

Saržento advokatai dabar 
szaukia in svietkus kareivius, 
marinus kurie buvo po jo val
džia, ir priežiūra. Beveik visi

susimusze, bet tūkstantis sep
tyni szimtai ir szeszi iszsigel- 
bejo.

Sunku suprasti kaip ta ne
laime tenai atsitiko. Nors mig
los tenai buvo baisiai tirsztos, 
bet abudu laivai turi radar ir 
kitus elektros intaisus, kurie 
kad ir per tirszcziausias miglas 
kelia rodo ir persergsti jei ran
ka ka ant to laivo nustatyto ke
lio.

Kai tik to laivo radijo pri
žiūrėtojas iszleido praszyma 
pagelbos, tai keli dideli laivai 
tuojaus pasuko isz savo keliu 
ir nusiskubino in ta vieta.

Prancūzu didžiausias ir puo- 
szniausias laivas “He de 
France” buvo ka .tik iszplau
kes isz New York ir plauke in 
Prancūzija, kai jo radijo pri
žiūrėtojas iszgirdo ta pagelbos 
szauksma.

Laivo kapitonas Raoul De 
Beaudean tuojaus pasuko savo 
laiva in ta vieta, ir per kelias 
valandas su mažais laiveliais 

tie kareiviai teisina ji ta Sar- 
ženta, giria ji, ir sako kad jis 
buvo ib yra geriausias mokin
tojas ir visu gerbiamas.

Bet kokie czia szposai!? 
Kaip tokie kareiviai iszdrystu 
kitaip sakyti? Jie gerai žino, 
kad tas ar kitas Saržentas tai 
nepamirsztu ir vėliau mokėtu 
kaip jiems atlyginti.

Jeigu tie advokatai tikrai 
nori teisybe isz tu kareiviu, 
marinu dažinoti, tai tegu jie 
pirmiau visus juos isz vaisko 
paleidžia, su garbes ženklais, 
užtikrina jiems kad Armija 
juos neims in “drafta” ir tada 
ir tik tada tegu jie ima juos in 
svietkus.

Ar bernas priesz poną daug 
ka drystu pasakyti? O ponas 
ant berno mažiau valios turėjo 

j negu sziandien Saržentas ant 
eilinio kareivio, ar karininkas 
ant visu kareiviu.

Koks czia teismas; kokie 
czia svietkai, kokia czia szpo
sai?

APVOGĖ KLIUBA
ATLANTIC CITY, N. J, — 

Vagis apvogė Club Madrid, 
ant Georgia ir Atlantic ulycziu 
’n Atlantic City, ir pabėgo su 
apie szimtu doleriu, apie penk
ta valanda isz ryto. Jis apvogė 
kliubo savininka ir penkis kos- 
tumerįus.

Anthony Parisi, to kliubo sa- '■ 
vininkas buvo už baro, kai tas 
vagis inejo. Vagis turėjo ran-: 
ko j e revolveri ir pareikalavo 
kad savininkas duotu jam vi- i 
sus pinigus isz registerio. Savi- 
linkas jam padavė apie asz- 
tuonios deszimts doleriu.

Paskui jis nuo kostumeriu 
gavo apie dvideszimts doleriu 
priversdamas juos iszsitusztin- 
ti savo kiszenius.

^Pifkie U. S. Bonus;

jis paėmė ant savo laivo septy
nis szimtus penkios deszimts 
tris žmones ir visus atveže in 
New York uosta. Paskui jis 
su savo keleiviais vėl iszplauke 
isz uosto in Prancūzija.

Laivas “Stockholm” kuris 
ta “Andrea Doria” buvo su- 
muszes ir paskandinęs, stovėjo 

i prie to laivo ir paėmė keturis 
' szimtus dvideszimts penkis 
; žmones. Kiti mažesni laivai 
pribuvo ir paėmė kiek tik jie 
galėjo ar suspėjo.

Eroplanai teipgi pribuvo ir 
greitai iszveže sužeistuosius.

Czia butu galėjus būti tokia 
baisi nelaime, kaip kad buvo su 
“Titanic” ar “Lusitania” lai
vais, jeigu ne greitas ir visisz- 

j kas pasiszventimas tu, kurie 
pirmiausiai iszgirdo to laivo 
pagelbos szauksmus.

Philadelphijos miesto Mayo- 
ras Richardson Dilworth su sa
vo žmona buvo ant to laivo. 
Jiedu buvo “Ile de France” 

, laivo paimti su kitais.

Atstovu Permainos

George V. Allen

NUSZOVE
POLICIJANTA

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Eisenhoweris, del at

stovu permainų Vidur-Rytuo- 
se, yra pasiuntęs keturias pa
vardes Senatui del patvirtini
mo. George V. Allen, dabar 

; Sekretoriaus pagelbininkas Ar 
i timu Rytu reikaluose in At
hens; kr. d jis užimtu vieta Ca
vendish Cannon, Graikijoje. 
Cannon bus paskirtas kaip pir
masis Amerikos Ambasadorius Į
in Morocco. Henry A. Byroa- 

I de, dabar pasiuntinys in Egip- 
! ta buvo Ambasadoriumi in 
į Pietų Afrikos Unija. Jo vieta 
dabar užima Raymond Hare.

V. L. Boczkowhki, bailor and Mgr.

Szesziu Metu Vaikas 
Iszgelbetas

George A. Spooner, “Civil 
Defense” darbininkas in New 
Britain, Conn., Naujoje Angli
joje, czia iszgelbsti szesziu me
tu vaika, kai viesulos, audros 
ir potvanis isztiko szita apy
linke ir kai upes persiliejo. Tai 
paprastas darbas “Civil De
fense” darbininkams.

CHICAGO, ILL. — Septy- 
niolikos metu vaikezas, Henry 
Westley nuszove trisdeszimts 
septynių metu amžiaus polici- 
janta Robert Giovannoni, poli
cijos stotyje.

Vaikezas nusistvere to poli- 
cijanto revolveri nuo stalo ir 
jam insake kniupszcziam atsi
gulti ant grindų, kaip polici
ja ntai daro su prasikaltėliais. 
Policijantas jo paklausė ir at
sigulė. Bet kai tas vaikezas pa
silenkė isz policijanto kisze- 
niaus dar pasiimti jo pinigus, 
policijantas ji nustvėręs už ko
jos. Tada tas vaikezas in ji pa
leido du szuviu, vienas pataikė 
jam in sprandą, o antras in 
galva.

Kiti policijantai ta vaikezą 
už keliu valandų suėmė netoli 
nuo jo namu.

Jis buvo suaresztuotas su 
dviem savo draugais už per 
greita važiavima, už neturėji
mą laisniu, ir už palszyvas lais- 
nes ant automobiliaus. Polici
jos teisėjas uždėjo jiems po 

j penkios deszimts doleriu kau- 
! cijos. Jo draugai susirado 
1 draugus ar pažinstamus, ku
rie jiemdviem uždėjo tas kau
cijas, ir jiedu buvo paleisti.

i Bet vaikezas Henry Westley 
rodos, negalėjo nei vieno drau
go susirasti, ir turėjo pasilikti. 
Kai policijantas renge rasztus 
del jo suaresztavimo tai tas 
vaikezas, pamatęs jo revolve- 

i ri ant stalo, mislino kad czia 
: gera proga visus tuos ji inta- 
rianezius rasztus pasivogti ir 
sunaikinti.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

18 METAS

I GRAIKE SUIMTA

CYPRUS, GRAIKIJA. — 
Dvideszimts penkių'metu am- 

i žiaus Graike, gražuole, Nitsi 
! Georghiu, buvo Anglijos ka- 
; riuomenes suimta ir suaresz- 
j tuota, ant Cyprus salos. Kai ji 
buvo suimta jinesziojo Graiki
jos armijos drabužius, unifor
ma.

Josios miegamajame kam
baryje buvo nužudintas Angli
jos Lakunu Sztabo saržentas. 
Ji sako kad trys jai nepažins- 
tami vyrai insilauže in jos 

i miegamaji kambari ir ta Sar- 
; žentą nuszove. >
I Anglijos kareivis Saržentas 
Ernest Allen, Anglijos kariuo
menes vyriausybe sako kad jis 
tuo laiku stengiesi svarbiu ži
nių, informacijų isz tos gražuo
les gauti.

SOVIETAI SELINASI
PRIE AMERIKOS

Nori Czia Atvažiuoti 
Po Prezidento 

Rinkimu
LONDON, ANGLIJA. —

Sovietu Rusijos dipliomatai 
labai seilinasi ir vieszai, tai ten 
tai czia iszmeta žodi kita, kad 
jie labai norėtu kad Vaszing- 
tonas pakviestu Rusijos Pre- 
miera Nikolai Bulganina ir 
Kcmunistu partijos vada, bo
są, Nikita S. Kruszczeva czia 
pas musu atvažiuoti in sve- 
czius, ateinanti pavasari, po 
Prezidento rinkimu.

Tie Sovietu dipliomatai duo
da žinoti kad jie tada pasi
kviestu in Rusija musu Prezi
dentą. Jie aiszkina kad butu 
abiems krasztams geriau jei
gu musu Prezidentas galėtu as- 
meniszkai pasiszneketi su nau
jais Sovietu Rusijos vadais.

Bet, kol kas Vaszingtonas 
tyli; net ir pats Eisenhoweris 
nebeiszdrysta nei žodžio prasi
tarti, nes rinkimai per arti.

SKUBINOSI
IN ATOSTOGAS

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Devyniolikos metu jauni
kaitis, Henri Remy pradėjo sa
vo vasarines atostogas, vaka- 
cijas kalėjime, už tai kad jis 
'ser daug skubinosi isz miesto 
szvaž'uuoti in tas savo ato

stogas.
Policijantai sako kad isz to 

strioko jis su savo automobi
liu susimusze su kitu automo
biliu, dviraeziu ir troku, kai jis 
kubinosi iszvažiuoti su pasi

vogtu automobiliu.
Jis policijantams pasiaiszki- 

no: “Asz skubinausi iszvažiuo- 
ti in gražias ir malonias atosto
gas ir už tai asz tu kitu auto
mobiliu ir to troko nepama- 
cziau.”

Jis dabar savo atostogas 
praleidžia kalėjime.

i



Kas Girdėt
Kaip kiaules pasigėrė! In 

Sarreguemines, Prancūzijoje, 
ūkio darbininkai stengiesi kaip 
nors \ sutvarkyti pasigerusius 
parszus. Tie parszai pasigėrė 
iluo laibai gero Bordeaux vyno.

Tie parszai buvo suluoduoti, 
suvaryti in troka, in kuri buvo 
inkelta ir didele to vyno bacz- 
ka. Kai trokas pervažiavo per Į 
dideli akmeni ant kelio, jis su- 
kriete tuos parszus ir ta bacz- 
ka praskėlė. Kai tas trokas bu
vo atidarytas prie Sarreguemi
nes geležinkelio stoties, visi tie 
parszai buvo kojas užrietė ir 
saldžiai sau girtuoklio saldžiu 
miegu miegojo.

In Indianapolis, vienas drai
verys, invažiaves in sustojusio 
troko užpakali, iszlipo isz savo 
sudiržusio automobiliaus ir 
pradėjo bartis su to troko drai- 
veriu ir ji kolioti, kad jis taip 
staiga sustojo:

“Kodėl tu savo rankos ne- 
iszkiszai, parodinti man kad tu 
ežia stoji?” Piktai suriko tas 
draiverys in to troko draiveri.

Troko draiverys in ji pasi
žiurėjo, nusispjovė ir jam at
sake: “Klausyk, žmogeli, jei
gu tu szito mano didelio troko 
nematei, tai kaip tu mano ran
ka pamatytai?”

Vienas daktaras po visa sa
vo apylinke labai pagarsėjo. 
Jis moka, kaip beveik visas kū
mutes ir moterėles labai grei
tai pagydinti. Kai jos ateina su 
savo ‘bėdomis ir ligomis pas ji, 
jis beveik visoms labai rimtai 
pasako kad jos neserga jokia 
kita liga, kaip tik “paprasta 
senatvės liga.” Ir staiga kaip 
greitai visos pagija ir daugiau 
jau nebesiskundžia.

’ • ■ -———m

Ar jus žinote, kad kai Japo
nai užsipuolė ant musu laivyno 
in Pearl Harbor ir pradėjo An
tra Pasaulini Kara su mumis, 
ir kai jie tiek daug musu laivu 
nuskandino, kad nuo tos die
nos, per visa kara prieszas nei 
vieno musu kariszko laivo ne
nuskandino?

Amerikos Lakunu Sztabas 
stato toki greita eroplana, kad 
jis skris isz New York in Los 
Angeles in pustreczios valan
dos. Laiko skirtumas tarp New 
York ir Los Angeles yra trys 
valandos. Reiszkia, tas eropla- 
nas atskris in Los Angeles pus
valandi ankseziau negu jis isz 
New York iszskris, jeigu ne
skaitysime to laiko skirtumo. 
Kitaip sakant, tas eroplanas 
gales po pusrycziu iszskristi 
isz New York ir būti in Los
Angeles priesz pusryczius ta 
paezia diena, ta pati ryta!

. In Montreal, Kanadoje, kai 
vienas draiverys buvo pa
trauktas in policijos stoti už 
tai kad jis nebuvo iszkiszes 
rankos parodinti kad jis nori 
ęuktis in kaire puse, jis pasi- 
ąiszkino kad jis bijojo savo 
ranka pro automobiliaus Įauga 
iszkiszti nes ta diena buvo rin
kimai tame mieste, ir jis sake 
kad jis bijojo, kad jeigu jis isz- 
kisz savo ranka, tai kuris kan
didatas riusistvers ji už rankos 
ji pasveikinti ir praszyti kad 
jis už ji balsuotu.

Ir reikia czia prisipažinti 
kad tie Kanados policija.ntai 
visai nesupratlyvi ir be jaus-

miai, nes jie jam neintikejo ir 
jis turėjo bauda užsimokėti.

Mums iszrodo kad ežia jau 
tiktrai nepaprastas pasiteisini 
mas ir jau reikėjo jam dovano
ti nors už tai kad jis tokia pa
saka taip ant greitųjų iszsimis- 
lino ir nupynė.

Kas ežia bosas: tarnas ar 
szeimininkas? In Barcelona, 
Ispanijoje, szitokis pagarsini
mas pasirodė laikrasztyje:

“Protingas tarnas jieszko 
vietos mažoje szeimyneleje, be 
vaiku, pageidaujama tik po
rele, kuri butu atsakominga ir 
geroje sveikatoje. Vieta turė
tu būti priemiestyje, Barcelo- 
nos miesto kalnuose ir misz- 
kuose, apie szeszis ar asztuonis 
metrus augsztumo, kur oras 
butu geras ir szvieszias. Nemo
ku nei kaip virti ar kepti; bu
tu gerai jeigu szeiminnike kuk
uos darba pati atliktu.”

Vat tai tau kur brace tarnas!

Kaslink politikos ir ateinan- 
cziu Prezidento rinkimu, tai 
mes negalime atsiminti ar kur 
knygose rasti kad kuris kandi
datas in Prezidento vieta, pra
laimėjęs rinkimus ir antru kar
tu stojęs in tuos rinkimus butu 
kada nors laimėjęs. Czia ne 
pranaszyste; bet Stevensonas 
jau syki yra. pralaimejes.

Senatorius Herman Welker, 
Republikonas isz Idaho valsti
jos, dabar visiems savo drau
gams rodo du laiszku, kuriuos 
jis yra gavės isz Generolo 
Douglas MacArthur, kuris ji 
remia priesz kitus penkis kan
didatus del rinkimu. Keli kiti 
Republikonai dabar teipgi 
kreipiasi in Generolą MacAr
thur paramos. Szitokis pasiel
gimas vargiai patiks Preziden
tui Eisenhoweriui.

Komunistu partijos vadas, 
Nikita Khrushchevas baisiai 
negražiai, beveik kiauliszkai 
pasielgė per vakariene, sureng
ti pagerbti Amerikos Lakunu 
Sztabo Generolą Nathan Twin
ing. Jis pasigėrė ir pradėjo vi
sus kolioti taip, kad Marshal 
Zhukovas buvo priverstas ji 
iszvesti ir paskui visu svecziu 
atsipraszyti.

Ponas Khrushchevas labai 
gražiai gali pragerti savo aug- 
szta vieta ir būti praszalintas, 
nes girtuoklis tokios augsztoje 
vietoje yra. visam krasztui pa
vojingas.

Iszrodo kad Republikonai ir 
savo szlove už keletą skatiku 
parduotu.

Ana sanvaite Corn Products 
Refining kompanija pradėjo 
nauja televizijos programa, už
vardinta “Press Conference”.

Pirmutinis sveczias pakvies
tas ta nauja televizijos progra
ma atidaryti buvo gerbiamas 
Ponas, Amerikos Bendras, U. 
S. Attorney General Herbert 
Brownell, Jr.

Jis ta programa pradedamas 
tuojaus paskelbė baisiai svar
bias žinias isz Vaszingtono: 
kad Augszcziausias Amerikos 
teismas rengiasi patraukti in 
teismą General Motors kom
panija.

Republikonai taip ir szitu 
laiku paskelbė kad parodžius 
žmonėms kad jie nėra draugai 
dideliu fabrikantu, kaip Demo
kratai yra juos intare.

Bet tie Republikonai, o ypa
tingai Ponas Herbert Brownell 
visai nesitikėjo kad tokis pa-

“ R , 
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skelbimas tiek žmonių papik
tins.

Laikrasztininkai tuojaus šu
kele baisu lerma: Kaip Ponas 
Herbert Brownell dryso per 
biznio programa valdžios rei
kalus skelbti? Kodėl jiems nie
ko isz anksto nebuvo apie tai? 
Kaip jis galėjo ant vieno biz
nieriaus programos kith biz- 
nieri, General Motors intarti ?

New York Daily News, Ad
ministracijos rėmėjas atkirto: 
“Tai vaikiszkas, durnas pasi
elgimas; ka bendra valdžia ga
li turėti su pardavimo kokiu 
ten tauku ar aliejaus?

New York Times redakto
rius, Arthur Krock, kuris ne
mažai intakos turi Vaszingto- 
ne, atszove: “Niekur, niekados 
nebuvo girdėta kad bet kokia 
valdžia savo reikalus ar klau
simuos iszkeltu per kokio biz
nieriaus pasigarsinima. Ar Po
nas Brownell nori isz Balt-na- 
mu pyszkinti pagarsinimus tai 
kompanijai ir pardavinėti tuos 
taukus ir aliejus?”

Kitu televizijos programų 
vedėjai ir loszikai sako kad jie 
prisipažinsta kad ir jiems butu 
malonu toki poną isz Vaszing
tono parsikviesti, kad jis ir 
jiems padėtu su kokiomis žinu
tėmis staeziai isz Balt-namu.

Pypkes Durnai

Seniausia Pasaka
Senu seniausia pasaka, 
Tai yra apie vyra,.
Kuris myli moterį, 
Kuri jo nemyli ir 
Kuri in kita insimylejus, 
Kuris jos nemyli.
Tai amžina pasaka,
Kuri neturi nei pradžios, 
Nes galo ir kurioje vis 
Apsivylimo ir szirdies 

sopimo.

— * ‘ 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!

Philadelphia, Pa. —
Sulig praneszimo Jurgiecziu, 
gerbtinojo Klebono, Kunigo 
Daktaro Vytauto Martusevi- 
cziaus, tai Nedelioje, 12-to 
Rugpjiuczio pono Babulo far- 
moje invyks Jurgiecziu parapi 
jinis piknikas. Rugpiuczio 22 
23, 24 ir 25-me bus parapijos 
Jurgiecziu naudai Bazaras, 
ežia pat prie bažnyczios Szv. 
Jurgio. Kas, kas, bet devindar- 
be, tai yra ponia Albina Czeba- 
toriene prie progos kiekviena 
prikalbinėja kad paremtu tuos 
parengimus, nes dabartiniu lai
ku Szv. Jurgio parapija tai net 
ir perdaug jau turi visokiu isz- 
laidu. Todelei kiekvienas ir 
kas tik gali yra praszomi ten 
dalyvauja: tuose parapijinėse 
parengimuose naudai kriksz- 
czioniszkos pažangos.

— Vietiniame Lenku san- 
vaitraszty: “Jednosc - Vieny
be” laidoje 19-tos Liepos pa- 
tilpo eilerasztis pabrėžtas pa
galbai profesoriaus Mykolo 
Biržyszkos. O nors tas eilerasz
tis ir ne pierilgas, bet jis labai 
iszaugsztina Biržyszka, tiesiog

i U L E * * MAHANOY CITV 

iki padangių ir jo dvasia gri- 
nai Lietuviszka, nors jis ir yra 
raszytas Lenku kalba.

— Musu czia garsioji dai- 
nininke-soliste, panele Juze 
Augaityte pastaroji! laiku ga
vo isz Europos labai liūdna, 
pranieszima, būtent: kad yra 
jau mires jos tėvas Vincas Au- 
gaitis; jos brolis, Stasys Au- 
gaitis, jos szvogeris, Adolfas 
Vliuszkonis ir sesers sūnūs, Al
girdas Karosas. Tiems įniru
siems amžina atilsi, o Juzei 
Augaitytei, kaip ir kitiems jos 
giminiems pareiszkoma yra 
viesza szirdinga užuojauta.

—K. V.

Istorija Apie 
KANTRIA ALENA

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

, PA.________________________

tokios nėra ir apsiginti nega
les, puolė ant keliu ir melde jo, 
idant jai duotu tiek laiko, kol 
atkalbės trumpa maldele prie 
Dievo pirmiau, kol bus api- 
pleszta isz cnatos czystatos. 
Kapitonas pavelyjo.

Alena apturėjo pavelyjima, 
klaupė ant keliu ir su karszta 
szirdžia taip melde Dievo:

Dieve aukszcziausias! Tu ži
nai, kad began per mares nuo 
žabangų tėvo mano, idant už
laikyti nesutepta nekaltybe 
mano, praszau Tavęs per kar- 
czias kanezias Tavo, nedaleisk 
idant to cnata, kuria per tokia 
ilga ir sunkia kelione užlaikiau 
nesutepta, o czia turecziau pa- 
trotyti szitose būdose latru. 
Buk loska.vas, o isztrauk mane 
isz ju ranku, atversk mielaszir- 
dingas akis savo ant manes, o 
neduok man pražūti.

Iszklause Dievas jos karszta 
malda, nes po valandėlei pasto
jo baisius viesulas, kuris ta lai
va sudaužė in trupinius, o vi
sus, kurie ant jo buvo, gilume 
mariu paskandino, tiktai viena 
Alena užsilaikė ant mažo luo
telio, ant kurio besėdėdama už
snūdo, o vejas ir vilnys per dvi 
dienas ir naktis mete in visas 
szalis, net nupute ja in Anglija 
arti vieno sodo, kurio medžiu 
szakos kabojo palinkusios ant 
kraszto. Dasistumus Alena prie 
kraszto, nusitvėrė už szaku tu 
medžiu ir iszsigavo ant kranto, 
o būdama baisiai nuvargus, sė
do sode po medžiais.

❖ ❖ ❖

Ten besėdint Alenai pusiau 
apalpusiai užtinka ja Henrikas 
karalius Anglijos, kuris su sa
vo dvariszkiais buvo atvažia
vęs in ta soda pasivaiksztineti. 
Atradus ta gražia panele pa
sveikino ja prieteliszkai klaus
damas :

Isz kur czia radaisi, panaite, 
ir kas taip drabužius ant tavęs 
su plesze?

Alena atsake:
Neklausinėk tiek daug ma

nes, bet jeigu galima, suteik 
man szmoteli duonos, nes esmi 
dideliai nusilpnyta, ir su tuom 
žodžiu Alena apalpo.

Paytres tai karaliuūs Henri
kas, paliepė vienam isz dva- 
riszkiu paduoti bonkute su pa- 
stiprinaneziais alejais isz ku
rios invarvino kelis laszus jei 
in burna., potam emes kita bon
kute davė jei pauostyti ir pa
mažu Alena pradėjo atsigaivy- 
ti.

Kada Alena atsikvapste, ta
da karalius vėl isz naujo jos 
klausė, delko jos rubai yra taip 
supleszytais ir sutrintais? Ta
da Alena apsakė karaliui apie 
visus atsitikimus.

— TOLIAUS BUS —

kur pasidėjo jo duktė, bus ug
nyje sudegyta.

Klarisa persigandus puolė 
ant keliu praszydama susimy- 
lejinio ir prižadėjo teisybe isz- 
pažinti.

Vakar, vakare, kalbėjo Kla
risa, priesz ėjimą gulti, Alena 
norėjo save kardu perdurti, ka 
tik ja apgyniau nuo to, ir dide
liai man jos pagailo, o norėda
ma ja iszgelbeti nuo smerties, 
patariau jai sesti ant laivo ir 
važiuoti iri kita szali svieto, ka 
paklausius ir padare.

Ciesorius tai iszgirdes, szoko 
kaip levas pasiutęs, mete ant 
žemes nuo galvos karūna ir 
lazda galybes (barla), plesze 
ant saves drabužius ir plaukus 
isz galvos sau rove, o Klarisa 
tuojaus liepe gyva sudeginti, 
ka tarnai ir padare. Po tam 
prisiege priesz savo karūna, 
kad greieziau nenutyks ir Ale
nos jies'zkoti neperstos, kol jos 
neatras; pasamdęs kita laiva 
sėdo ir iszplauke jieszkoti jos.

Alena po gana ilgam važinė
jimui ant mariu, pataikė inva- 
žiuoti in Francija, in miestą 
Schonys.

Laivininkas apturėjęs gera 
užmokesti nuo Alenos, kuri ve
lydama jam geros sveikatos 
pati leidosi in klosztoriu panų. 
Panos to kliosztoriaus pama- 
cziusios Alena, bego ja' pasitik
ti ir su didelia iszkilme ja pri
ėmė, ka Alena niekad to nesiti
kėdama dideliai nusistebėjo.

Melde jos Panos idant teik
tųsi su joms pasilikti, ant ko 
Alena susitaikius, buvo su 
joms drauge taip ilgai kol jos 
tėvas nedasižinojo apie ja, ir 
laiszka parasze su paliepimu, 
kad Panos jo duktere kuogrei- 
cziausiai jam iszduotu, nes jei
gu to nepadarys, tai visa ju 
kliosztoriu apvers in pelenus.

Dasigirdus Alena apie tai, 
kas per nelaime tykojo ant jo 
klosztoriaus per jos priežasti, 
atsisveikinus su Panomis, nu
ėjo in pamari kur atradus lai
va prekeju prasze, idant tie 
prekejai teiktųsi ja priimti ant 
savo laivo ka anie ir prižadėjo.

Bet kas per nelaime! Da va
landa laiko netruko kaip nuo 
kraszto buvo nuplaukė, kaip 
razbaininku laivas ant ju puo
lėsi ir ju laiva paėmė. Prekejus 
visus in vandeni nuskandino, 
tiktai viena Alena paliko gyva, 
kuria kapitonas razbaininku 
laivo paemes in savo laiva, no
rėjo su ja. pasielgti neprideran- 
cziai. Gynėsi Alena nuo jo kaip 
galėdama, bet apsiginti nega
lėjo.

Tada matydama, kad jau ki-

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo

Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelola, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi 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 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Rąžan- 
czius iszgelbsti 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, 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—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutniiikae, 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, 15o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20e. 
’ 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., 20o.

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. 20o.

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

Kitokios Knygos

N 0.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelha Kazyrom. 
25o.

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

180*4—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 Kristufio 
15o.

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, reikia 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.

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., - ĮJ. S. Jį.
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Istorija Apie Kantria Alena
Dukte Karaliaus Antonijuszo, 
Turku Ciesoriaus isz Konstan- 
tonopolio, kuri tame dvare 
buvo, o paskui per 22 metus 
vaikszcziodama po svietą, 

daug bedu ir vargu 
kantriai iszkentejo

RETUOSE 1253 gyveno Va
laku žemeje tula's Patrijar- 

kas, kurio seseri Turku cieso
rius Antonijuszas isz Konstan
tinopolio paėmė sau už motere. 
Antonijuszas jausdamas, kad 
jo moteriszke jau yra neszczia, 
apsakė tai savo szvogeriui, Pa- 
trijarkai, su praszymu tokiu: 
kad jeigu vaikelis laimingai 
ateis ant svieto, koki varda 
jam duoti. Patriarkas jam at
sake: Jeigu užgims suims, te
gul huną vardu Konstantinas, 
o jeigu duktė, tegul bus Alena, 
Neužilgo potaim ciesoriene pa
gimdė gražia dukrele, kuriai 
davė vairda Alena.

Ta mergele augo po, apiekai 
užveizdetojosi namu ciesoriaus, 
didžiausiame d i e v ob a i m i n g u - 
me ir pritinkamose cnatose jos 
kūdikystei, o kartais buvo to
kia miela, kad visu szirdis lyg 
menais prie saves patraukda
vo.

Ciesoriute ka tik da penkio
lika metu amžiaus ėjo, kada 
jos motina nuliudino visa svie
tą, mirdama, greitu smereziu. 
Ciesorius, jos tėvas, negalėjo 
ilga laika naszliauti, ir tuojaus 
iszsiuntinejo pasiuntinius po 
visa svietą, idant tie iszjieszko- 
tu jam moterį lygio gražumo jo 
dukters. Bet jo duktė Alena 
buvo gražiausia ant ''svieto, o 
pasiuntiniai negalėdami kitos 
lygio gražumo rasti, pargryžo 
tuszczioms.

Ciesorius matydamas, kad 
tokios gražios neras, insimyle- 
jo in savo dukteri, iszpažinda- 
mas jei begediszkai meile szir- 
dies- savo. Iszgirdus tai Alena 
kuri nuo savo tėvo niekad to 
nesitikėjo, puolė ant keliu 
priesz ji su verksmu kalbėda
ma:

Te ve mieliausias! Meldžiu 
tavęs del Dievo, neinleisk in 
savo szirdi taip kvailos ir ak
los meiles, kuri užtrauktu rūs
tybe Dievo, kuriai biaurinas ir 
bijosi pati gamta žmogaus; yra 
gana ant svieto panų ir mote
rių, isz kuriu gali iszrinkti sau 
gera draugia, o ne užgedyti ta
vo dukteri. Tėvas atsiliepe su 
rūstybe: Nereikalauju klausy
ti kieno darodyjimu, galiu pa
imti sau tokia, kuri man geriau 
patinka ir nieks man to neuž
gins.

Alena drąsiai ant to atsake: 
Mieliaus numirsiu, o nedasilei-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais C

160 Puslapiu -į!
8 col. ilgio, 5y2 col. ploorio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: ]•

Pinigai reikia siusti su J> 
užsakymu:

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

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

daugybe kariuomenes savo, 
maista ir daigtus paliko, bet ir 
miestą ir ta žeme apleido.

Antijuszas iszvijes nepriete
lius isz tos žemes, su džiaugs
mu gryžo in unięsta Neapoli. 
Tuojaus liepe papraszyti Patri- 
jarka. pas saves ir atsiliepe in 
ji tais žodžiais:

Viską ka tik prižadėjau, pa
dariau, ne tiktai kad pergalė
jau neprieteli, bet ir isz szios 
žemes ji iszvijau, kad dabar ga
li gyventi su pakajumi. Dabar 
mislyju gryszti namosia su 
vilcziaj kad ir tu daturesi savo 
pažadėjimo žodi ir padarysi ta 
apie ka tavęs praszysiu.

Patrijarkas atsake: Apgynė
jau tėvynės, ne tiktai praszyti, 
bet ir liepti valna, kas tau ge
riausiai tinka, butu tai netei
singai atsakyti savo prieteliui 
ir apgynėjui, praszancziam ko
kios loskos.

Gerai, tarė ciesorius, asz nie
ko kito nuo tavęs netroksztu, 
kaip tik pavelyjimo, mano ir 
tavo'sesers dukterį paimti sau 
už moterį, kuria rieiszpasaky
tai myliu.

Patrijarkas nusistebėjos to
kiems nepriderantiems jo isz- 

siu tokios begediszkos meiles.
Tame laike Saracėnai apgu

lė miestą Neapoli, Valakuose. 
Patrijarkas tada •buvo prilenk
tu, praszyti nuo savo szvogerio 
pagelbės. Ciesorius tuojaus 
pribuvo su asztuoniasdeszimt 
tukstancziu kariuomenes in 
Neapoli. Patrijarkas iszejes su 
visa luomą dvasiszka ir pasiti
kęs pasveikino ji prieteliszkai.

Po pasisveikinimui viens su 
kitu, tarė ciesorius in Patrijar- 
ka: Garbingiausias Tėvo! At
ėjau ežia, idant tave nuo ne
prieteliu apginti. Su pagel'ba 
Dievo pergalėsiu ji ir iszginsiu 
isz szitos žemes. Bet turiu vie
na maža praszyma, kuri pra- 
szau no atsakyti, kada kova pa
sibaigs, nes jeigu atsakysi apie 
ka. praszysiu, tai neeinu in ko
va, bet grysztu su visa kariuo
mene tiesiog in namus.

Patrijarkas - nemislydamas 
kad ciesorius apie ka nepritin
kama praszys, nieko nepatemy- 
jes, prižadėjo viską padaryti, 
ko tik jisai praszys, Ciesorius 
isz to džiaugsmo leidosi tiesiog 
ant Saracėnu su visa kariuo
mene savo ir taip smarkiai 
griebosi, kad neprietelis ne tik

t

galėjimams tarė jam:
Mielas szvogeruti, iszrink 

sau kita koki praszyma, o pri
slegiu, kad del tavęs padary
siu, jei tik nesiprieszys mano 
valdžia, Kaip iszmintingas vy
ras turi pripažyti toki savo 
praszyma prieszingu Dievui ir 
gamtai žmogaus, kurio mano 
valdžia daleisti nedrysta.

Tokiu meilingu pertarimu 
mislyjo Patrijarkas atvesti cie
sorių nuo biauriu misliu, bet 
ant tuszczio. Ciesorius neper
stojo geisti, kalbėdamas:

Prižadejei man viską pada
ryti, ko tik asz praszysiu, tai 
dabar turi iszteseti, daryk ka 
nori, asz pirmiau isz Neapolio 
neiszeisiu, kol to neaptureriu, 
o jeigu ne tai szita miestą isz- 
naikysiu, kad liks tiktai ak
mens ir pelenai.

Patrijarkas persigandęs gaz- 
dinimais ciesoriaus ir neisz- 
mislydamais, kokiu budu galė
tu ji atirtaukti nuo tokiu biau
riu pageidimu, melde, idant 
duotu jam nors viena menesi 
ant pasimislyjimo, ka ir aptu
rėjo.

Ciesorius, apmislyjes, kad 
da turės laukti visa menesi, su 
nuliūdimų isz Neapolio iszva- 
žiavo in Konstantinopoli. Ke
lionėje jautėsi uždegtu, kunisz- 
kais pageidimais, o negalėda
mas to nuraminti, paraisze

laiszka užpeczetyjo, idant ati
duoti Alenai, neva tai nuo Pat- 
rijarko pavelyjima apturėjo.

Kada ciesorius sugryžo in 
Konstantinopoli iszbego -prie- 
szais ji jo duktė Alena, kuri 
pasitikus sveikino savo tęva, su 
tokia meile kokia geriausia 
duktė gali tėvui savo iszpažin- 
ti. Matydamas tėvas, kad duk
tė taip meiliai su juom pasiel
gia, uždegtas da. didesnia mei-
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Nekurie vyrai daro Suvis 
negerai, 

Jeigu katro nemyli 
mergina, 

Tuojaus Baltruviene gazdina, 
Jog be meiles nebūna 

veseiles.
Nes pirmiausia turi 

susipažinti, 
Paskui susiporuoti,

Jeigu mergina su meiliai 
kalba, 

O kotas vyrelis nori 
atkalbinti mergina, 

Peikia priesz ja, josios 
mylima, 

Jeigu negali nieko 
padaryti.

Tuojaus kerszina paraižyti, 
Pas Baltruviene daneszirna.* * *

Pažinau viena vyra 
skupuoli,

Katras ir savo narna turi, 
. Bet paezios neturi tik 

pats gyvena, 
Jam bažnyczios nereike, 

Be tikėjimo, Dievo ir 
kunigo peike.

Pas ji Dievu tik pinigai, 
Tai jau ne žmogus visai!

Ateis laikas pasimirs, 
Ir viską svetimiems paliks, 

Jokia mergina ne eina 
už jo, 

Kad ir gauti galėtu, 
Bet neilgai su juom 

gyventu.* * *
Kur ten apie Niudžerzes 

keletą merginos, 
Autobylais piszkina 

naktimis nuolatos,
> Na ir kaip girdėt, 

Tai tas invvks, 
Kad badai ten dovana 

atnesz pauksztis.
Da daugiau ten panasziu 

randasi, 
Jau apie jaises enina 

gandai, 
O ir in kita miestą 

atvažiuoja, 
Po pakampes landžioja.* * *

Paprastai, mergaites labai 
Myli su kitomis mergaitėmis 

draugauti, 
Ir jos viena kita laibai 

myli, 
Bet moterys viena kitai 

pavydi, 
Viena kitos neapkenezia.
Matyti kad mergaitėms 

Vien tik meile rupi, 
Moterims jau vyras rupi, 

Ir už tai viena kitos 
neapkenezia, 

Ir viena kita intarineja.

Platinkit “Saule” .
- J -a_— 

le, pradėjo ja. prie saves spaus
ti ir bueziuoti. Potam emes ja 
už rankos tarė:

Duktele mano mieliausia, tu 
esi viena ant svieto, kuria asz 
už vis numylėjau, asz tave pa
imsiu už savo moteri, o idant 
nuramyti sanžine tavo, duotu 
tau laiszka nuo Patrijarko, dė
dės tavo, isz kurios pati persi
liudysi, kad yra pavelyta tau 
teketi už manės, ir padavė jai 
laiszka, kuria pats parasze.

Alena atsake: Asz tam rasz- 
tui netikiu, Patrijarkas negali 
nieko pavelyti, kas yra prie
szingu tiesai Dievo ir prigimi
mui žmogaus, norint mane ant 
szmoteliu sudraskytum, nie
kad ant to' nepavelysiu. Norint 
Alena taip baisiai atsižadėjo-. 
Vienok tėvas atsake:

Rytoj imsiu szlulba, su tavi
mi !

❖ t- •?

Norint Alena, gana melde sa
vo tėvo, idant tas palautu savo 
noru, nieko jam nepadėjo, ka 
maytdama nuėjo su nuliūdimų 
ir skaudėjimu szirdies in savo 
kambari. Ten sujudyta gailes- 
cziu szirdies, pradėjo verkti 
del pasiutimo tėvo savo. Klari- 
sa, jos dvarine ir užveizdetoja 
namu ciesoriaus, . iszgirdus 
verksmą savo augytines, jiegus 
pas ja rūpinosi isz visu pajiegu 
ja suramyti ir duoti jai links
mybes, bet szirdis nuliudimu 
pripildyta, neprieme jolkįu 
linksmybių. Pamaiczius ant sie
nos karda. kabanti, su ruseziu 
balsu szauke ant Klarisos:

Imk ta karda ir perverk ma
ne, mieliau man yra smerti pa-
VVVVV\AZSZVVXZVVVVVVVV\Z\<

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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 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 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

Į ja vis skaityti]

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir j 
Motinos Szvencz. j
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios J * 
ant kalno Alyvų, žemei Į> 
Batanijos, bažnyczioj ]! 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
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!

neszti, nekaip savo czystata be
gediszkai parduoti, jeigu man 
tai nepadarysi, tai asz pati sa
ve persmeigsiu.

Karisa, norėdama jos rūsty
be suturėti, atsiklaupus ant ke
liu prasze velydama jai kitokia 
rodą., per kuria galėtu czystata 
ir gyvastį užlaikyti. Ant galo 
davė rodą idant nusamdytu 
sau prie kraszto mariu laivai ir 
plauktu kur in kita szali nuo 
savo tėvo.

Tokia rodai Alenai laibai pa
tiko. Pamislyjus gerai ir ne
trukdydama laiko, kada jau vi
si miegojo, prisėmė pilna skry
nute aukso del Klarisos, pati 
apsisupus ploszcziumi ir taip 
abidvi nusileido in pamari.

Czia Alena pribudino laivi
ninką kalbėdama:

Kelkis, prieteliau! O veszk 
mane kur in kita szali, idant 
galeeziau iszlikti nuo užpuldi
nėjimo tėvo mano.

Laivininkas isizsikalbinejo, 
kad bijosi korones jos tėvo ir 
negalėtu daugiau gryszti in 
namus savo. Ant to susirūpinu
si tarė:

Asz tau duosiu tiek pinigu, 
kad galėsi gyventi iki savo 
smertes nieko neveikdamas ir 
nereikalausi gryszti in savo tė
vynė.

Ant tokio prižadėjimo laivi
ninkas pristojo.

Alena atsisveikino su Klari- 
sa sėdo in laiva ir nuplaukė 
mariomis. Klarisa taipgi pasi
skubino namon ir kuogrei- 
cziausiai nusidavė in lova 
idant nieks nedasižinotu.

Ant rytojaus anksti pasiuntė 
ciesorius savo ministrą pais 
Alena, pažiūrėti, ar jau pasi
rengus in szlulba.

Atėjės ministras prie duriu, 
barszkino, bet niekas neatsilie- 
pe, ant ilgesnio barszkinimo, 
atsibudo Klarisa ir atidarė du
ris ministrui.

Ar jau ciesoriene yra prisi
rengus in szluiba, nes ciesorius 
laukia jos su nekantrumu?

Klarisa inleido ji in vidų, pa
ti ėjo in kambari Alenos, nu
duodama nieko nežinanti apie 
pabėgima, o atidengus firah- 
kas nuo lovos ir neradus Ale
nos, pradėjo verkti visu balsu.

Ciesorius tai iszgird.es, ant 
vietos pastyro kaip negyvas, o 
kada atsikvosejo, leidosi su 
trenksmu in pakaju Alenos, 
gazdidamas Ugne ir kardu. In- 
beges klausė:

Kur yra mano duktė?
Klarisa gynėsi, bet ciesoruis 

netikėjo ir liepe uždaryti ja in 
kalini ant iszklausinejimo1 ir 
pasakė, jeigu ndprisipaižins,

(Tasa Ant 2 puslapio)

iszgird.es
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Žinios Vietines
— Kūnas a.a. Mares Petru- 

seviczienes, i s z Dorchester, j 
Mass., likos palaidotas pareita ' 
Petny ežios ryta in Szv. Juozą-' 

•> . *

po parapijos kapinėse.
’ ■_ i. • ■ ■ • • . .... I

— Seredoj pripuola pirma ' 
diena Rugpiuczio-August, asz-; 
tuntas menesis szio meto. Me-: 
nesis paszvenstas del Szvencz. 
Panelės Marijos Dangun Eimi- 
mo. Menulio atmainos: Jau
nutis 6 diena; Prieszpilnis 13 
d., Pilnatis 21 d., Delczia 23 d., 
Ūkininku Priežodžiai: Kokis 
Szvento Baltramiejaus diena, 
toks bus visas ruduo. Karszta 
Szv. Dominikauš diena, gabes 
ir szalta žiema. Kas szieno ne
griebia, rugpjūtyje pėdu ne- 
risza., rudenyje anksti neketin
si, tas pamatys, kaip žiema 
klosis. Jeigu tame menesyje 
tankiai rasnoja, ’bus ilga paga- 
da ir gražus laikas.

Seredoj taipgi pripuola Szv. j 
Petro kalinys, Tautiszka Var-!i 
dine: Taugauda. Ir ta diena: j 
1949 metuose Amerikos bau-' 
kos paskolino Finlandijai net; 
$812,500,000,000; 1918m., de
szimts tukstaneziu Amerikie- 
eziu kareiviu stojo in talka So
vietu Raudonojai armija in 
Vladivostok, jie ežia iszbuvo 
iki Sausio menesio 1920 metu; 
Szvedu Nepriklausomybes die-j 
ne del apsiginklavimo, o Szve- Į 
du szita szventa szvente parei
na net nuo 1291m., 1940m.,Ger- 
herd A. Westrick Naciu agen
tas, suimtas Westchester, N.Y. 
jis vare Naciu propaganda 
Amerikoje; 1922m., ‘Steigia
masis Seimas priėmė Lietuvos 
Konstitucija; 1824m., Kauno 
policija nuėmė nuo Perkūno 
Zinyczios Perkūno stovyla.

—, Ketverge pripuola Szv. 
Alfonso L., o Tautiszka Vardi
ne: Manigirdas. Taipgi ta die
na: 1934 metuose Hindenbur
gąs pasimirė, jis buvo asztuo- 
nios deszimts szesziu metu am
žiaus. Hitleris tapo visos Vo- 

t kietijos Diktatoriumi; 1914m., 
Rusijos kareiviai užsipuolė ant 
Vokietijos; 1858m., Amerikos 
paūžtas invede pirmutinius 
paczto baksus prie ulycziu 
Boston, Mass., pirm to visi tu
rėjo neszti savo laiszkus sta-

cziai in pączta. Pacztoriai 
pradėjo neszioti laiszkus in na
mus tik nuo 1863-metu; 1923m. 
Amerikos dvideszimts devin
tas, Prezidentas Warren G. 
Harding. Jis buvo iszvažia- 
ves in Alaska ir in Vakarus, ir; 
staiga pasimirė San Francis,! 
co, California; 1953m., Ameri
kos Plieno kompanija visus 
nustebino paskelbdama savo 
darbininkams asztuoniu valau-! 
du darbo diena. Iki tai beveik 
visi darbininkai dirbdavo dvy
lika valandų ant dienos.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Stepono, o Tautiszka Vardine:

i Putgine. Ir ta diena: 1940 me
tuose Aukszcziausioji SSSR 

I Taryba dalyvaujant skaitlin
gai Lietuviu delegacijai, prie- 

' me Lietuvos Socialistine Tary
bų Respublika, lygiateisiu na
riu Sovietu Sanjungos; 1492m. 
Kristupas Kolumbas iszplauke 
isz Palos, Ispanijos in Nauja! 

į kraszta,, Amerika; 1923m., au- 
szrai dar neužtekejus, ant far-. 
mos in Plymouth Notch, Ver
mont, John Calvin Coolidge 
padare prisiega ir tapo Ameri
kos trisdeszimtas Prezidentas. 
Prisiega jam davė jo tėvas; 
1933m., F. H. LaGuardia yra 
iszkeltas del rinkimu in Mayo- 
rystes Vieta, New York mieste; 
1863m., Rusijos valdžia pakei
tė Lietuvoj Lietuviu mokyto
jus, ir in ju vieta paskyrė Ru
sus.
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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.

“Karaliene” Atsisako Garbes

Septyniolikos metu amžiaus 
Nadia Taleb, (po deszine), isz- 
rinkta kaipo Paryžiaus gra
žuoliu karaliene, tos garbes at
sisakė ir savo vieta užleido 
dvideszimtstriju metu amžiaus 
gražuolei Ruby Legrand (po

kaire). Kaipo tokia gražuoliu 
karaliene Nadia Taleb turėtu 
po daug miestu važinėti ir vi
sokiose parodose pasirodinti; 
o ji turi pasilikti kolegijoje del 
kvotimu, eg’azminu del mokslo 
metu pabaigos.

Gražuole Apskundė Savo Vyra ; Dovanojo

NEW YORK, N. Y. —
Asztuoniolikos metu amžiaus 

gražuole Kay Douglas iszrink- 
ta kaipo New York valstijos

gražuole, policijos ofisuose ap-i 
skunde savo vyra, trisdeszimts 
penkių metu amžiaus Douglas 
Grundy, už tai kad jis ja labai'

Pittsburgh, Pa. — 
“Visi In Lietuviu Diena’’.

platus jaunimo sporto pasiro- 
climas, jie gales lanktiniauti,
parodanti laimėti už sportini 
atsižymejima dovanu, sziai 
jaunimo programai vadovauja 
žymus sportininkas Lietuvis, 
Stanley Straiter.
programa prasidės
popiet, programos atidaromoji

Jungtiniu Lietuviu

Oficialioji 
6:30 vai.,

Pittsburgh© ir apylinkes visu 
“Lietuviu Diena’’ jau ežia! 
Jungtiniu Lietuviu Organiza
cijų Komitetas, kvieczia visus 
Lietuvius organizacijas ir pa
rapijas ir paraginti kitus kad 
dalyvautu szioje Lietuviu die
noje, kuri sziemet invyksta Ne- žodi tars 
deldieni Rugpiuczio Aug. 5-ta Organizacijų pirm. adv. Ed- 
diena, gražiajame-West View wardas Schultz, o programos 
Parke. Tai tikrai vieta su vi
sais inrengimais; sporto aiksz- 
temis, szokiams vieta, maudy
mosi baseinu, mažiaesiems ka
rusele, ir kt., szi Lietuviu die
na bus gražesne ir .indomesne

vedėju bus sumanus ir gabus 
veikėjas, Vytautas Juceyi- 
czius. Visu pirma girdėsim© 
Lietuvos Vycziai ir Homeste’d 
parap., jungtinis Choras, va
dovaujamas muz. Kazio Bažio,

negu iki sziol. Visi atvykę ga- sudainuos puikiu Lietuviszku
les grožėtis žavinga gamta, ir ratrijotiszku dainų. Pirmuoju 
Lietuvsizka dailės iždirbiniu' kalbėtoju bus visiems žinomas 
paroda, visi turėsim progos ir malonus kalbėtojas Kun. 

Į bendrai pabendrauti, jaukiai! Klebonas Jonas Misius; isz 
laika praleisti. West View Par-! Anglu kalbės atvykę isz Vasz-

sumusze. Už pusvalandžio ji ka pasiekti lengvai galima ari
jam dovanojo ir nori kad jis su tomobiliais, strytkarais, ir ari
ja važiuotu in California, kur tobusais. Sporto prgorama 
ji stos gražuoliu rungtynes. prasidės 4:30 vai., popiet, bus

New Philadelphia, Pa. — 
Mare Žerdeckiene (Zerdy) pa
simirė pareita Petnyczios ryta1 
in Pottsville ligoribute. Velio
ne gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika in Mahanoy City, o' 
daugelis metu atgal apsigyve-I 
no szitam mieste. Po tėvais i 
vadinosi Marė Moliusziute. ■ 
Jos vyras Jbnas mirė 1947 me-! 
tuose. Paliko keturis sūnūs:! 
Joną, Vinca, Daktara Clement! 
Zerdy, visi isz miesto, o Dakta-1 
ras Alfonsas Zerdy isz Saint ’ 
Clair. Taipgi paliko trys se-i 
serys: A. Palosky, S. Canns isz 
Minersville; C Nignis ir broli: 
Joną isz Fort Wayne, Indiana 
taipgi daug anūku ir anūkes. 
Laidojo Panedelio ryta su apie 
gomis in Szvencz. Jėzaus Szir- 
dies 'bažnyczioje ir palaidota 
in parapijos kapinėse.

Harrisburg, Pa. —
Public Utility Komisija prane- 
szie Pennsylvania Power & Li
ght Kompanijai isz Allentown, 
Pa., kad kompanija turės su
gražinti $3,286,156 su procen
tu del savo kostumeriams, už 
tai, kad kompanija per daug 
ima už elektriką, tai yra nuo 
Vasario (Feb.) 28 dienai 1955.

Svarbus Praneszimas

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 krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 

i Kas kur mire in kiek laiko. 
| Nes “Saule“ visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia.

Į Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.

! Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

Du jurininkai užsimusze at
skirose nelaimėse, netoli nuo 
Salisbury, Maryland.

Dvideszimts trijų metu am
žiaus Robert Barnett, isz La 
Mesa, California, žuvo kai tre
kas in kuri jis važiavo susimu
sze in stulpą, apie antra valan
da isz ryto. Troko draiverys 
buvo dvideszimts dvieju metu 
Donald A. Simpkin, isz Hiale
ah, Florida. Jiedu buvo Laivy- ■ 
no stovykloje in Chicoteague, 'i 
Virginia.

Dvideszimts dvieju metu i 
amžiaus jurininkas George 
Benjamin, isz Newark, New 
Jersey užsimusze kai jo auto
mobilius susimusze su autobu- 
siu apie peiikta valanda isz 
ryto.

Price $3.00 State point «tyie

Mes mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokės 
ties, nes ilgai negalime laukti 
Juk del visu yra tas žinoma 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntine 
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,“ lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai, 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai! 
dėkingi. — “Saules“ Redyste

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

Saule Publishing Co.

Pirkie U. S. Bonus!

“Talmudo Paslaptys” !
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

— I
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company.
Mahan o v City. Pa.. U.S.A.

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

NELAIMES ANT 
VIESZKELIU

BEDFORD, PA. — Du vyrai 
ir vienps vaikas užsimusze kai! 
automobilius susimusze su tro-! 
ku ant Pennsylvania Turnpike, i 
netoli nuo Bedford. Žuvusieji: 
buvo dvideszimts szesziu metu 
amžiaus Joseph? Modie, isz Le
vittown, automobiliaus draive- 
rys; dvidesz mts szesziu metu 
amžiaus Donald Leighty, isz į! 
Scottdale, troko draiverys, ir j 
trylikos metu James Butter- 
more, isz Mt. Pleasant, kuris su 
to troko draiveriu važiavo.

Policijantai sako kad tas au
tomobilius paslydo ant szlapio 
vieszkelio ir susimusze su tuo 
deszimts tonu troku. Tas tro- 
kas užsidegė ir draiverys ir tas 
jaunas vaikas jame sudege.

UŽSIMUSZE
SPORTISZKAME

AUTOMOBILYJE
WILKES-BARRE, PA. — 

Trisdeszimts keturiu metu am
žiaus Carl B. Gardner užsimu
sze pasiskolintame sportiszka- 
me automobilyje, netoli nuo 
Harvey’s Lake. Jis su tuo savo; 
automobiliu atsimusze in elek
tros stulpą. Jis pasimirė kai’ 
buvo vežamas in ligonine.

Jis ta sportiszka automobi
liu buvo pasiskolinės nuo Ray 
Heppenstall, isz Philadelphijos 
kuris buvo rengęsis su tuo au
tomobiliu stoti in lenktynes.

COLORS: Red. Blaelc. Green, 
Blue, Gray, Copper.

oimiEtKB FMMTS

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

PLATINKIT i
23F“SAULE’’'^3S:

ingtono JAV Kongreso atsto
vai, kongresmohas James G. 
Fulton ir Kongresmonas El
mer J. Holland, jie gales pAsA- 
kyti musu Lietuviszkai szjr- 
džiai Jautriu naujienų kaslink 
Lietuvos reikalu ir kt., po tam 
matysime musu megemus mi- 
szczius Berniukai ir Mergaitės' 
pasipuosze tautinais drabu
žiais kurie atliks savo nauja ir 
indomia programelie, jiems 
vadovauja Lietuve varg. Elz
bieta Straiter; szokius paszoks 
Tautiniu Szokiu Grupe, jiėms 
vadovaja Betty A. Navickienė, 
szokiams grosz puikus orkiėš- 
tras vadovaujant-Frank Taut- 
kas, taip pat programoje pasi- 
rodis ir mus “Puipw Dede,’’-V. 
Jucevicziuš, kuris savo kuplek- 
tais pritardamas akordyjo.n 
tikrai publika prajuokina, beto 
Lietuviu dienoje bus renkama 
(gražiausius tautinius rubuS 
devinti Lietuve) ji gaus bran
giu dovanu. Pageidaujami, 
kad kodaugiau dalyvautu p'asi- 
puoszusios tautiniais drabu
žiais ; Lietuviu dienos proga 
iszleidžiama programos knyga 
bus ir laimėjimu traukimai. Š 
praizai: laimingi gales už 25^ 
laimėti U. S. Govt. Savings 
Bond: pirmas $100, $50, ir $25. 
Pažymėtina., kad susidariės 
szis pelnas dalis skiriamas, 
Lietuviu kultūros, ir Lietuvy
bės iszlaikimo reikalams; Tai
gi Vakarines Pennsylvanijos 
Jungtiniu Lietuviu Organiza
cijų Komitetas, maloniai kvie
czia ir laukia visu Lietuviu 
gražiajame West View Parke, 
Nedelioj, Rugpiuczio, Aug. 5 
diena, visi keliai veda in Lie
tuviu Diena!

Frank Žilionis.

“Civil Defense” In Pageiba

OLNEY, MARYLAND. —
Kai baisios viesulos isztiko 
Standale miestą, netoli nuo 
Grand Rapids, Michigan val
stijoje, “Civil Defense” darbi

ninkai greitai pribuvo in pa
geiba. Jie daug žmonių iszgel- 
bejo, isztrauke isz sugriuvu
siu namu, kaip matome szita- 
me paveiksle “Civil Defense”

darbininkai kaip szitoki darba 
mokinasi in tam tyczia inreng- 
ta mokykla in Olney, Md.
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