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

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

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

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

SAULE PUBLISHING CO.,
. MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
J  ______ _____________ __________________ -

Na.63 B m MAHANOY CITY, PA UTARNINKAS, R JGŽIUCZIO 14,1956 (TUESDAY, AUGJST 14,1958) B'•L- Jį 68 METAS

Ispanijos Tyrimu Eropianas 1,000 Žmonių Žuvo, 2,000 
Sužeista, Columbijos Cali 

Miestas Susprogdintas

Anglu pagamintas, pasta
tytas eropianas “Flying 
Laboratory” su savo nau
jausiais intaisais gali susek
ti auksa ar sidabrą ar kitokį 
brangu geleži kad ir szim-

Isz Amerikos
VISI PRALAIMĖJO

Visiems Straikos Daug 
Kasztavo

PHILADELPHIA, PA. - 
Jeigu kas pareikalautu kokio 
atsakymo in klausima: “Ka 
tos Westinghouse straikos in 
Lester parode ar nuveikė?” 
Tai mes tikrai nebežinotume 
ka ar kaip atsakyti. Gal galė
tume tik pastebėti kad tos 
straikos parode kaip ilgai ir 
visai už dyka tokios straikos 
gali prasitęsti ir jokio klausi
mo nebeiszriszti.

Tos deszimts menesiu ilgu
mo straikos prarado darbinin
kams apie viena milijoną du 
szimtu penkios deszimts tuks
taneziu darbo valandų, ir su
paralyžiavo daug biznio ir pra
mones Philadelphijoje.

Bet ne tik tiek darbu dienu 
buvo prarasta per tas straikas. 
Kompanijai tos straikos kasz- 
^avo apie septynios deszimts 
penkis milijonus doleriu. Dar
bininkai, algomis, pedemis ne
teko apie dvideszimts penkis 
milijonus doleriu. Tai ne bai- 
kos kai szeszi tukstancziai 
darbininku taip ilgai straikuo- 
ja, nedirba ir pedes neparsine- 
sza namo savo szeimynonis.

. Ne ir tie, kurie isztesejo per 
ta laika ir dabar gryszta in sa
vo darbus, ilgai turės dirbti 
kol atsigriebs. O daug isz tu 
darbininku sau kitur darbus 
susijieszkojo ir dabar jau nebe- 
grysz!

Biznieriai ir sztorninkai Phi
ladelphijoje teipgi nukentejo, 
kai szeszi tukstancziai darbi
ninku pedes neparnesze namo 
savo szeimynoms.

O kas laimėjo tas straikas? 
Tikrai sunku pasakyti; ir kom

panija ir darbininkai giriasi 
kad jie gavo ka jie reikalavo. 
Bet jeigu ir gavo, tiek biski, 
kad visiszkai neužsimokejo to- 
kis pasiaukojimas del tiek ma
žai.

NEAPSIŽIŪRĖJIMAS
BRANGIAI 
KASZTAVO

Už Suvėlinta Laiszka 
Pacztas Užmokėjo 

$1,229.52

TEN SLEEP, WYOMING. 
— Miestelis, kuris rodos ingy- 
vendina savo varda, “Ten 
Sleep”, ana sanvaite atbudo 
isz savo miego ir po visa krasz- 
ta pagarsėjo.

Vienas kontraktorius sudarė 
pasiulinima del kontrakto pa
statyti tvora, ir savo ta kon
traktą pasiuntė registruotame 
laiszke. Kaip tenai tame mies
telyje darbininkai paczte ne- 
apsižiurejo ir tas laiszkas pacz
te pasiliko per dvi dienas. In ta 
laika kitas kontraktorius gavo 
ta kontrakta, darba statyti ta 
tvora.

Pirmasis kontraktorius ap
skundė paczta, sakydamas kad 
per paczto darbininku neapsi- 
žiurejima, žiopsojima, ar saldu 
miega, jis neteko to kontrakto 
ir taip nukentejo.

Klausimas nuėjo net ligi 
Kongreso. Kongresas nutarė 
kad ežia tikrai paczto klaida ir 
kalte, ir sutiko tam kontrakto- 
riui atlyginti už jo nuostoli.

Kontraktorius pareikalavo 
kad pacztas jam užmokėtu tiek 
kiek jis butu uždirbės jeigu jis 
ta kontrakta butu gavės, 
$1,229.52. Kongresas sutiko ir 
tiek užmokėjo.

iais pėdu po žeme. Tas ero
pianas buvo pastatytas Ang
lijoje, bet Amerikos eropla- 
nu fabrikantai sako kad jie 
gali daug geresni toki ero- 
plana pastatyti.

CALI, COLOMBIA. — Kiek 
žinių iki dabar atėjo isz Colom
bia kraszto, Pietų Amerikoje, 
tai daugiau kaip tūkstantis 
žmonių žuvo ir du tukstancziai 
ar daugiau buvo sužeista, kai 
amunicijos sandelis buvo su
sprogdintas.

Tas susprogimas iszrove, isz- 
arde, iszkase skyle apie septy
nios deszimts mastu skersai ir 
iszilgai,. ir .nuo keturios de
szimts ligi penkios deszimts pė
du gilumo.

Buvo sugriauta, sunaikinta 
asztuoni blokai, skvieriai namu 
ir ofisu paeziame miesto vidu
ryje.

ANGLIJOS ERO-
PLANAS SUDUŽO

72 Iszsigelbejo

KARACHI, PAKISTAN. — 
Anglijos didis eropianas nukri
to ir sudužo in purvyną per 
miglas ir ūkanas, bet visi sep
tynios deszimts du žmones ir 
darbininkai iszliko gyvi ir 
sveiki.

Keli darbininkai, lakūnai ir 
keleiviai buvo sukriesti ir bis
ki apdraskyti, ir eropianas bu- j 
vo labai sudaužytas, bet laime 
kad nieko blogesnio neatsitiko.

Eropianas veže karininkus 
ir karininku szeimynas isz Sin
gapore in Anglija, kai nelai
me atsitiko.

Platinkit “Saule”

83 ŽUVO,
300 SUŽEISTA

Viešnios Komimistisz- 
koje Kinijoje

TOKYO, JAPONIJA. — 
Komunistiszka Kinija yra pra- 
nesztavus kad viesulą, pava
dinta vardu “Wanda” baisiai 
daug iszkados yra padariusi ir 
iszžudusi asztuonios deszimts 
tris žmones ir sužeidusi dau
giau kaip tris szimtus, Hang
chow mieste.

Komunistiszkas Peiping ra
dijas pranesza kad viesulą 
priesz szitaj viesulą, užvardin
ta “Amy” pradėjo vėjus ir 
bangas kelti.

Daugiau kaip dvideszimts 
tukstaneziu žmonių neteko pa
stoges, namu. Hangchow mies
te daugiau kaip deszimts tuks
taneziu namu buvo sunaikinta, 
sugriauta.

Kiniecziai sako kad tokios 
viesulos tame kraszte nebuvo *
atsilankiusios, per daugiau 
kaip penkios deszimts metu.

Ta didžiausia nelaime szito 
kraszto istorijoje.

Musu Ambasadorius tuojaus 
pasiuntė praszyma in Vaszing- 
tona. Amerikos Rauduonasis 
Kryžius tuojaus pasiuntė laiva 
su sužeistiesiems reikalingais 
daigtais.

Keli Amerikos kariszki lai
vai buvo pasiunsti su visokio
mis liekarstomis.

Vietine valdžia dar nieko ne
sako apie ta baisu susprogima, 
bet Prez. Gustavo Rojas Pinil
la sako kad valdžios prieszai 
tai padare, ir jis prisiekia vi
sus juos suimti ir nubausti.

Brigados Generolas Alberto

ŽUVUSIO MARINO 
MOTINA /___

Karininkai Neteisingai 
Vede Teismą;

Iszteisirto Sarženta

PARRIS ISLAND, S. C. — 
Kai Saržentas Matthew C. Mc
Keon buvo teismo nuteistas ant 
devynių menesiu prie sunkaus 
darbo, pažemintas ligi eilinio 
kareivio ir buvo priverstas 
trisdeszmts doleriu kas mene- 
sis bausmes mokėti, laikraszti- 
ninkai užklausė keliu tu žuvu
siu marinu tėvu, ka jie mislina, 
kaip jie mano apie ta teismą ir 
nusprendimą.

Kai kurie tylėjo ir nieko ne
sakė, kiti tik pecziais pakrei
pė ir gryžo namo ar užvažiavo 
in kapines kur ju sūnūs dabar 
pakavotas.

Bet viena motina, Ponia Al
ma T. Coughlin, isz Alexan
dria, Virginia, kurios sūnūs, 
septyniolikos metu amžiaus 
marinas Jerry Lamont Thomas 
teipgi žuvo per to Saržento 
klaida ar neapsižiurejima, ne
tylėjo.

“Asz sakau kad ežia visas 
tas teismas tik szposai, viskas 
buvo isz kalno prirengta isz- 
teisinti ta Sarženta,” jis sake; 
“man iszrodo kad ežia “sutar
tinai ir neteisingai” viskas bu
vo suruoszta ir suredinta. Jis 
turėjo būti nubaustas tiek kiek 
yra teismo nustatyta už toki 
prasikaltimu.

Jai ypatingai nepatiko ir ji 
labai buvo pikta kad per teis
mą Marinu Komandorius, Ge
nerolas Randolph Pate pasiro
dė ir stojo už ta intarta Saržen
ta.

“Generolas Pate” ji sake, 
“tik parode kad jis toks kvai- 
’as kaip ir tas Saržentas Mc
Keon. Ka jis bendro turėjo su 
tuo teismu? Ko jam ten reikėjo 
kisztis. Jis tik sarmata padare 
visiems geriems ir protingiems

Gomez, kariszkas Gubernato
rius Valle Provincijos yra in- 
sakes savo armijos policijai 
tuos prasikaltėlius sujieszkoti 
ir suimti.

Nelaime atsitiko kai visi ren
gėsi iszkilmingai ir džiaugs
mingai apvaikszczioti szimta 
trisdeszimts septynių metu, 
Boyaca Karo sukakti, kuris 
buvo tesesis per devynis metus 
ir per kuri Colombia gyvento 
jai iszsikovo sau laisve ir ne 
priklausomybe nuo Ispanijos.

Dabar ta džiaugsmo szvente 
tapo liūdesio diena.

□ o

marinams. Jo liudinimas pada
re sarmata visiems marinams.

Generolas Pate atsiskubino 
in ta teismą su savo locnu ero- 
planu. O kam? Jis, tik su savo 
pribuvimu, pasirodymu aisz- 
kiai pasakė visiems marinams, 
kaip eiliniams taip ir karinin
kams, ko jis nori ir ko jis rei
kalauja. Jam nereikejo nei isz- 
sižioti; kai tik jis davė žinoti 
kad jis stoja už ta Sarženta, ne 
vienas marinas nebeiszdrystu 

' kitaip svieczinti ar net kitaip 
mislinti. Teismas buvo nu
spręstas kai tik jis pasirodė.

Aiszkus dalykas kad kiek
vienas marinas, nuo žemiausio 
ligi augszcziausio gerai žinojo 
ir žino kad tokis ponas koman- 
dorius gali vienaip ar kitaip 
juos nubausti ar jiems atker- 
szinti!”

Mes ne taip jau smarkiai bet 
panasziai raszeme per ta teis
mą; mes sakeme ir dabar sako-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sužeisti Kai Lipo In Mt. Hood Kaina

Szitiedu jaunieji buvo su
žeisti kai devyniolika jaunų
jų lipo in augszta Mt. Hood 
kaina, ir gryždami isz to 
kalno virszunes paslydo.

Jiedu yra szesziolikos me
tu Sidney H. Rosenberg, isz 
Plainfield, New Jersey, ir 
Robert A. Brawer, isz Fair

30 SUKILĖLIU
NUŽUDINTA IN

HONDURAS

Sukilimas Armijos
Sukurstintas Priesz

Diktatorių

TEGUCIGALPA, HONDU 
RAS. — Kariszka tvarka buvo 
insakyta in Honduras kai suki
limas buvo numalszintas, ku
riame žuvo trisdeszimts trys 
žmones.

Bet gyventojai, jau pripratę 
prie visokiu sukilimu ir revo 
liuciju, ėjo apie savo reikalus 
ir izni, kaip paprastai.

Valdžios kariszka policija 
suėmė apie szimta trisdeszimts 
intartu žmonių, kurie ka nors 
bendra turėjo su tuo sukilimu, 
revoliucija. Jie norėjo iszmesti 
isz valdžios Julio Lozano, ku 
ris yra to kraszto diktatorius.

Valdžios atstovas sako kad 
tas sukilimas prasidėjo kai 
įpie keturi szimtai karininku 
;r kareiviu, in San Francisco 
Armory stengiesi per smurtą 
paimti to kraszto sostine.

Valdžios armija tuojaus pri
buvo ir pradėjo szaudinti in ta 
tvirtove, kol tie sukilėliai pa
kele balta vieliava pareikszda- 
mi kad jie nori pasiduoti.

Vienas valdžios atstovas in- 
taria kad per rinkimus su- 
muszto kandidato in preziden
to vieta, Villedas Morales se
kėjai ir rėmėjai su Komunistu 
pagelba ta sukilimą surengė.

Villeda Morales užsigynė, in 
San Jose, Costa Rica, kur jis 
yra apsigyvenęs nuo to laiko 
kada jis rinkimus pralaimęjo 
ir buvo isztremtas už tai kad 
jis tada stengiesi žmones su- 
kurstinti priesz iszrinkta pre
zidentą.

Jis sako kad geriausias pri- 
parodinimas kad jis nieko ben
dro neturėjo su szitu sukilimu 
yra tai kad tas sukilimas buvo 
armijos sudarytas, o armija

Lawn, New Jersey.
Szesziolikos metu mergai

te Lynn Kaufman, isz Larch
mont, New York, užsimusze.

Visi jie buvo ant atostogų 
ir ekskurzijos ir jie lipo in ta 
Mt Mood kaina, in Oregon 
valstija.

□ o o

Buvo Sužeista Kopiant

Penkiolikos metu amžiaus 
Susan Stein, isz Baltimore, 
Md., buvo labai pavojingai 
sužeista, kai ji su kitais nu
krito nuo Mount Hood, kuris 
yra szeszios deszimts myliu 
nuo Portland miesto, Oregon 
valstijose. Kalnas yra vie
nuolikos tukstaneziu dvieju 
szimtu keturios deszimts 
penkių pėdu augsztumo ar 
gilumo, pareinant isz kurio 
kraszto yra rokojama.

Viena mergaite, ,Lynn 
Kaufman, septyniolikos me
tu amžiaus pražuvo ant szi
tu kalnu. Ji buvo isz Larch
mont, New York.

įiekados nebuvo jam palanki. 
Jis toliau sako kad gal pats 
Prezidentas Lozano ta sukili
mą surengė ir kareivius su
kurstė, kad jis turėtu priežasti 
atidėti rinkimus Spalio mene- 
>yje.

Villeda Morales nebuvo lai
mėjęs pastaruosius rinkimus, 
bet kai Kongresas nesutiko pa
skirti prezidentą, tai jis užėmė 
valdžia kaipo diktatorius, kol 
kiti rinkimai bus surengti. O 
szitas sukilimas gali duoti jam 
priežaste tuos rinkimus atidėti 
kad ir del keletą metu.

Mes apie szita Lozano rasze
me keletą sanvaieziu atgal, kai 
visi Pietų Amerikos atstovai, 
virszininkai ir Prezidentai su
sirinko in Panama del konfe- 
recijos. Lozano pranesze kad 
jis negali dalyvauti. Mes isz to 
tada spėjome kad jis neiszdrys- 
ta savo sostines apleisti, nes 
bijosi kaip tik tokios revoliuci
jos. Taip ir atsitiko.

PRIŽADĖJO
DAUGIAU DUONOS

MASKVA, RUSIJA. — So
vietu Sanjungos, Komunistu 
partijos bosas, Nikita Chrusz- 
czevas, savo pasakytjoe- pra
kalboje prižadėjo daugiau bal
tos duonos, kas bus galima pa
daryti, matant gražu sziu metu 
derliu.

Chruszczevas iszsireiszke: 
Sziu metu derlius apdraudžia 
kraszto kviecziu iszteklius, ir 
baltos duonos mėgėjai dabar 
gali džiaugtis.”

Dauguma žmonių Rusijoje 
nepaiso ar ta duona butu balta, 
ruda ar kad ir juoda, bile tik 
jos visiems gana butu.
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Kas Girdėt
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Kunigas V. Jaskeviczius, 
Lietuvis Jėzuitas, mokinas 
Fordham' Universitete, New 
York mieste, gavo viza ir pa- 
velinima važiuoti in Sovietu 
Rusija ir ten isžbuti trisde- 
szimts dienu. Jam teipgi pavė
linta aplankyti asztuoni mies
tai. Kažin ar in ta skaicziu bus 
Vilnius ir Kaunas?

” • • 1

Profesorius B. Vitkus labai 
susižeidė koja ir dabar randasi 
Brocktono ligoninėje. Jis dirbo 
vieno vienuolyno^ ūkyje.

Adomas Midvaris, kuris ke
letą metu sėkmingai tvarkė 
Balfo reikalus Geesthachte, 
Vokietijoje, laibai susižeidė, be
važiuodamas dviracziu.

Nijole Saviekaite-Mockiene, 
kuri gyvena in Apartment 
Aereo 6281, Bogota, Colombia, 
South America, pajieszko Al
gimanto Szlepczio, 1949 metais 
mokinavosi Detroite, arba jo 
sesers Rūtos Bakker, tuo me
tu gyvenusios Summatroje. 

v •
Viename juoduku laikrasz- 

tyje pasirodė szitokia grasi
nanti žinute: “Jeigu Jim Be- 
cham, priesz dvideszimts metu 
palikes savo žmona laukian- 
czia kūdikio, nebesugrysz grei
tai namo, tai tas kūdikis, pro
gai pasitaikius, jam sudaužys 
Snuki, o jo ‘žmona susiras sau 
kita vyra.”

Prancūzijoje A v i g n o n o 
mieste, vieno teisėjo sekreto
rius buvo uolus teatro mėgėjas. 
Jis niekados nepraleisdavo vai
dinimu. Karta, taip dalykai su
sidarė, reikalai susiklostė, kad 
del darbo jokiu budu jis nebe- 
galejo in tuos vaidinimus nu
eiti.

Del szio1 nelemto, invykio jis 
taip susikrimto, kad nuspren
dė nusižudinti.

Priesz mirti jis paliko ir pa
dare szitoki paskutini savo tes
tamenta: .“Kaukuole padova
nojo teatrui ir noriu, kad ji bu
tu variuojama statant Szek- 
spyro “Makbetą”. Vis buvo 
geriau kad ir taip būti teatre, 
negu gyventi be teatro.”

Senmerges. Skaitykite! Mov
ing pikezieriu loszike Russell 
szitaip pataria merginoms ir 
senmergėms: “Kai jums, atro
do, kad jau tas vyras perszasi, 
bet dar neesate tikros; staiga 
iszvykite pas teta in kaima, ar 
pas broli ant fanuos. Jei jis 
tikrai nori jus vesti, tai už ma
žiau kaip dvieju sanvaieziu 
gausite nuo jo žarijomis sprog- 
stanta laiszka su pasisiulinium 
o jeigu negausite, tai bukite 
tikros kad jis nieko nebotu 
jums gero siūlines jeigu būtu
mėte ir pasilikusios arti jo.”

Tai ežia merginoms patari
mas. Dabar lauksime kad kas 
nors mums patartu ka vyras, 
jaunikis turėtu daryti tokioje 
padėtyje.

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

ANGLYS NUSKENDO
SIDNEY, AUSTRALIJA. - 

Septynių szimtu keturios de
szimts tonu Anglijos anglių 
laivas “Birchgrove Park” nu
skendo szeszios mylios nuo 
Sydney uosto, Australijoje. 
Nelaimėje žuvo septyni žmo- 
nys, vienas yra dingės, o szeszi 
yra iszgelbeti.

Nuskendimo priežasties dar 
nežinoma, bet manoma, kad 
laivas užkliuvo už nuo Antro 
Pasaulinio Karo užsilikusios 
minos, sprogstanezios bombos.

KUNIGAS IR
SEMINARISTAS

SUŽEISTI

‘ San Francisco mieste, Cali- 
fornijoje teismas priteisė isz 
gydytojo Daktaro R. Dressel, 
du szimtu trisdeszimts tuks- 
tancziu doleriu jo ligoniui sze- 
fezios deszimts metu amžiaus 
William Friedmanui, už 'bloga 
kojos operacija, sugydinima. 
Buvo inrodinta kad per to gy
dytojo klaida, ir kalte to ligo
nio viena koja, liko pusantro 
colio trumpesne.

Sovietai dabar nusistatė pa- 
szalinti Stalino varda net ir 
isz savo knygų. 

— _
Chicagos miesto valdžia ren

giasi panaikinti Nedėlios pre
kyba, rengiasi uždrausti szto- 
rams daryti bizni Nedėlios die
na.

Amerikos valdžia už jokius 
pinigus dabar nesikvies kad 
Sovietu Rusijos du girtuokliai 
Kruszczevas ir Bulganinas pas 
mus atvažiuotu in syeczius. Ir 
aiszkus dalykas; mes gana sa
vo girtuokliu ežia turime.

Rusijoje, po Stalino mirties 
tik veidai ir vardai pasikeiti, 
persimainė; bet tvarka ta pati.

Kokia ten davatkėlė prime- 
ne seniui Butkui kad sznapsas 
ir alus priklauso1 prie palengva 
žudancziu vaistu; kad tas alko
holius isz lėto žmogų prie gra
bo lentos veda.

Senis Butkus, nusispjovė, 
dar viena stikleli iszlenke ir ji 
nuplovė su alaus skuneriu ir 
jai atsake: “Asz visa tai gerai 
žinau, bet koks ežia striokas?”

Vengrijos Komunistai isz- 
mete isz. valdžios Generolą Mi- 
haly Farkas, buvusi vidaus rei
kalu ministeri, už tai kad jis 
yra. buvęs Jugoslavijos Tito 
prieszas ir Stalino draugas. Jis 
buvo iszmestas kai slaptomis in 
Vengrija buvo atsilankęs So- 
veitu Ministerio pirfnininko 
pavaduotojas, Mikojanius. Jis 
isz ežia buvo nuvykęs slaptai 
derintis su tuo Tito.

Ar kas mums paaiszkintu, 
kodėl musu ‘ ‘ Dypukia ’ ’ nauji 
ateiviai taip greitai savo pa
vardes keiezia, kodėl jie isz 
Lietuviszku parapijų krausto
si, kodėl jie savus parengimus 
rengia, nepaisant jau visu mu
su seniai inrengtu parengimu, 
kodėl jie taip laikosi savos kal
bos ir nenori pripažinti musu 
Lietuviu sena ir jau tiek metu 
vartuota kalba? Ar tai reiszkia 
kad jie yra mokytesni ir ky- 
tresni už mus?

— • •. -

Utenos rajone, maža augina
ma kiaulių, skundžiasi Tiesos 
laikraszczio korespondentai 
Vilūnas ir Grickeviczius. Jie 
sako kad kiaules neretai szeria- 
mos tik du kartu per diena, ne
maža paszaru iszgribst? ta. Gal 
žmones dabar priversti ir nuo 
kiaulių vogti.

Pypkes Durnai

Jeigu mus bosas
Privertineja prie kokio 

darbo, .
Tai vadiname tai 

neteisingysta,
Bet tegul pasitaiko,
Kad mes kitus
Žmonis priverstinetu,me

prie darbo,
Tai sakome:
Turi dirbti nes už ta

gauna užmokėti.

— Kiekvienas žmogus tu
ri trijų rusziu draugus: drau
gus kuriuos jis myli, draugus 
kurie jo visai neapkenesia.

LINDEN, N. J. — Norberti- 
nu Kunigas ir jaunas semina
ristas, isz Paooli, Pa., buvo su
žeisti, trijų automobiliu susi- 
muszime ant New Jersey Turn
pike.

Valstijos policijantai sako 
kad Kunigo Julian C. Resch 
automobilius susimusze in au
tomobiliu kuri vairavo ketu
rios deszimts septynių metu 
amžiaus Vincent Valente, isz 
Oceanside, New York. Jo auto
mobilius susimusze su kitu au
tomobiliu, kuri vairavo ketu
rios deszimts vieno meto am
žiaus Sheldon Stoddard, isz 
Cohasset, New York.

Tik Kunigas ir seminaristas 
buvo sužeisti ir buvo nuveszti 
in Szventos Elzbietos ligonine, 
in Elizabeth, New Jersey.

Kunigas yra keturios de
szimts penkių metu amžiaus 
klebonas Our Lady of Dayles- 
ford Priory, o seminaristas yra 
devyniolikos metu amžiaus 
Raymond McGuilkin, isz Paoli.

INVYKIAI VILNIUJE 
IR RYGOJE

LONDON, ANGLIJA. — 
Liepos trisdeszimta diena Lord 
Chorley, kuris vadovavo Britu 
Anglu-Sovietu draugiszkumo 
delegacijai, gryžusiai isz kelio
nes, pareiszke, kad Lietuvos ir 
Latvijos žmones nelaiko savo 
szaliu Rusijos dalimis.

Szito Lordo Chorley vado
vaujama grupe atlankė Lietu
vos sostine, Vilnių, Latvijos 
sostine Ryga, taipgi Maskva ir 
Leningradą.

Lordas Chorley pastebi, kad 
Vilniuje ir Rygoje jis radęs 
gana ryszkiu tautini nusitei
kimą ir norą, atnaujint glau
džius ryszius su vakariecziais.

Szitos žinutes teipgi parodo 
kad kai kam jau pavyksta at
lankyti Lietuva ir kitas Pabal- 
tijos szalis.

KO STASSENAS 
NORI?

Kuri Kandidata Jis
Remia?

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Harold E. Stasseno kandi
datas in vice-prezidento vieta, 
Gubernatorius Christian A. 
Herter, vieszai ir neabejotinai 
atsisakė stoti in rinkimus 
priesz Vice-Prezidenta Ri
chard Nixona, tai Stassenas, 
rodos, visai nebepaise, bet dar 
smarkiau pradėjo savo vieno- 
žmogaus-vaju vesti priesz Nix
ona ir už Herteri.

Jo nepaisinimas Prez. Ei- 
senhowerio, kad jis pats remia 
Nixona, jo nepaisinimas kad 
pats jo kandidatas Herteris vi- 
siszkai atsisako stoti priesz 
Nixona, anaiptol jis davė aisz- 
kiai žinoti kad jis asmeniszkai 
perstatys Nixona, visa tai ar 
tik neparodo kad galimas daig
ias kad Stassenas remia ne ku
ri kita kandidata kaip tik pati 
Stassena?

Kai Stessenas atsidarė savo 
tuszczia vieno kambario ofisą 
Vaszingtone ir pradėjo siunti
nėti plakatus ir laiszkus, re
miant Gubernatorių Herteri, 
pats Gubernatorius Herteris 
tuojaus paskelbė kad jis jam 
nepavėlins jo varda uždėti ant 
rinkimu tikieto.

Sveiko proto žmogui jau bu
tu tikrai aiszku, kad tokia 
Stasseno parama nebereikalin
ga ir nepageidaujama. Bet Ha
rold Stassen yra kitokio molio 
žmogus. Jis paaiszkino kad jis 
tikėjosi kad Gubernatorius 
Herter kaip tik taip pasielgs, 
kaip ir pasielgė, kad jis pasa
kys kad jis nenori tos kandida
tūros del vice-prezidento vie
tos. Bet, aiszkina Stassenas, 
Gubernatorius Herter taip pa
dare vien tik už tai kad jis no- 
rj Eisenhoweriui būti isztiki- 
mas.

Jeigu musu skaitytojai tokio 
protavimo nesupranta, tai nu
siraminkite;' milijonai kitu 
žmonių teipgi nesupranta, kas 
ten darosi Stasseno galvoje.

Mes tik tiek galime spėti: Ar 
Stassenas, kuris jau seniai tu
ri aki ant Prezidento vietos, 
dabar nori Nixona paszalinti ir 
paskui tik sykiu visiems duoti 
žinoti kad jis pats, Ponas Sta
ssenas sutinka Nixono vieta 
užimti?

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.

[r t. t. Per paczta. 20 Centai 
Saule Publishing Do

kai tas bartinderys in ji inszo- 
ko, apie puse po szesziu vaka
re. Jis buvo atėjės ežia pasi- 
maudinti su saliuno, baro vir- 
szininku, Edward Segar. Jis ta 
bartinderi greitai isztrauke isz 
to prūdo ir paszauke policijan- 
tus ir ligonines daktarus in pa- 
gelba. >

Born buvo brolis neseniai 
mirusio Ray Born, kuris per 
daug metu ežia laike saliuna 
Extra Dry Cafe ant South New 
York Avenue, netoli nuo At
lantic Ave.

— Didžiausia nuodėmė tai 
yra meile, nes reikia net dvieju 
žmonių, ta nuodėmė papildyti.

BARTINDERYS
UŽSIMUSZE

Nere In Prūdą; Dave 
Su Galva In Prūdo

Szona

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Szeszios deszimts szesziu me
tu amžiaus bartinderys užsi- 
musze kai jis pasimere in 
Brighton vieszbuczio prūdą 
ant Indiana Avenue ir Board
walk.

Jis buvo Harry Born isz Mc
Crory Apartments, ant New 
York Avenue. Kai jis buvo nu- 
vesztas in Atlantic City ligoni
ne, Daktaras William Woltz 
rado kad jis jau buvo negyvas. 
Jis sako kad jo galva buvo la
bai. suzaliota, jeigu nepraskel- 
ta.

Penki kiti buvo tams prūde

Istorija Apie
KANTRIA ALENA

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

džiaugsmu didžiausiu, suszuko 
visu balsu:

Martynai, Brikai juszai, vai
keliai mano, veizdėkit, tai yra 
motina jusu, karaliene mano, o 
duktė ciesoriaus Antonijuszo! 
Bego prie jos, isztiese jai ran
ka savo ir verke isz linksmybės 
sveikindamas ja.

Taip lygiai dare tėvas ir vai
keliai jos ir prasze idant neat- 
mytu ant praeitos skriaudos, 
kuria jai tėvas jos kitais kar
tais buvo padaręs.

Botam aprėdė ja rubais ka
ralienes ir susede visi in puiku 
laiva, karaliai, karaliene ir ka- 
ralaicziai, iszvažiavo in Neapo
li pas Patrijarka, dede Alenos, 
kuris juos su neiszpasakytu 
džiaugsmu priėmė ir iszkele 
puiku balių, ant kurio suprasze 
ponus ir karalius isz visu aplin
kiniu žemiu, liepdamas džiaug
tis isz atradimo Alenos karalie
nes visos Anglijos, kuria per 
tiek metu nebuvo mate ir jau 
visi laike už seniai numirusia.

Džiaugsmas ir iszkilme 
traukėsi per keletą sanvaieziu, 
po tam ciesorius Antonijuszas 
atsisveikinęs nuo visu su di
džiausia meile, i'szvažiavo at
gal in Konstantinopoli, kur ne 
poilgam pagyvenimui pasimi
rė, o ant jo sosto užstojo Brik- 
cijuszas sūnūs dukteres jo.

Karalius Henrikas su savo 
prisiega Alena, pasiliko Neapo
lyje iki pat smerties, o Marty-1 
nas antrasis sūnūs ju apturėjęs 
visa karalyste po tėvui savo, 
sugryžo in Anglija, tenai liko 
karunavotas karaliumi, kur 
gyvenus ilgus laikus, laimingai 
persiskyrė su sziuomi svietu, o 
žmones ilgai paminė ir gailavo 
savo gero ir dievobaimingo ka
raliaus.

—GALAS—

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

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, meiliu

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio 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; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.l 16—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.l 19—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.

N 0.128—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.l33—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 LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin, 35e.

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.

N0.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, .Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20a.

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabege* 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.l 66—Apie Spaus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

No.l 73—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.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

No.l 98—Gromata arba Mu
ka musu Tszganytojaus 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. 
Plikius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygai!?

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.

OF’ 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., 
Mah ano y City, Pa., - Ų. S. B
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Istorija Apie Kantria Alena
(Tasa)

Alena pergyvenus nekokį 
laika mieste Tour dasigirdo, 
kad karalių Henrika ir ciesorių 
Antonijusza kovoje su Turkais 
užmusze, o kimus jii paėmė in 
Neapoli. Tuojaus nukeliavo 
pas Patrijarka, kuri paliko so
de bevaikszcziojant i ir puolus 
priesz ji ant keliu melde duo
nos.

Patrijarka. matydamas ja lik 
su viena ranka, klausė jos, 
kokiu budu savo ranka patro- 
tyjo, bet Alena nenorėjo prisi- 
pažyti. Polam klausė jos toliau 
ar negirdejo kiek nors, apie 
Alena isz Konstantinopolio, 
kuri taip-gi tik su viena ranka 
yra. Alena ant to atsake:

Teve dvasiszkas! Girdėjau 
kad Alena deszimts metu gy
veno mieste Tour, bet pasergė
jus tenai tęva ir vyra savo, isz- 
bego isz tenai, nes anie jieszko- 
jo, idant ja sudegyti.

Del meiles dukters seseres 
mano, kalbėjo Patrijarka, no
riu tave ežia matyti iki snier- 
ties tavo.

Bet Alena daugiau nieko ne- 
troszko, kaip tiktai maža kam
peli po trepais namu Patrijar- 
kos, idant ten galėtu prisi
glausti ir trupinėliais, kurie 
nuo stalo atlieka, maitytis.

Duktė mano miela, kalbėjo 
Patrijarka, bus užgana, pada
ryta tavo troszkimams.

Alena paėmus pundeli sziau- 
du su viena ranka, neszeszi sau 
po trepais, kur tūnojo sau spa- 
kainei, norint kentėjo nekarta 
ir dideli varga 'bet tuom soti
nosi, kad užsislėpė nuo anų ka
ralių kurie jos gyvasties jiesz-

Kiek kartu Patrijarka tais 
trepais. pareidavo, tiek kartu 

3aje kalbėdavo apie visokius 
dalykus ir laike ja už labai no- 
bazna moteriszke, bet jeigu bu
tu ja pažines, užtiesti 'butu jei

Price $3.00 suto point ,tyle
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

didesne garbe ir geresni pa
gyvenimą davės.

Gana ilga laika anie du ka
raliai Alenos po visa svietą 
jieszkojo, bet atrasti negalėjo, 
tankiai raszydavo in Patrijar
ka užklausi la.m i, ar negirdeti 
kiek nors apie Alena, ant ko 
Patrijarka^ jiems nurasze, jog Į 
turi kokia svetima moteriszke 
kuri nekiek apsakė apie Alena.

Neiszpasakytai džiaugėsi tie 
karaliai isz tokios žinios ir 
tuojaus sėdo ant laivo, skabei 
plauke idant kuogreieziausiai 
pamatyti ta moteriszke, kuri 
jiems kiek nors apsakytu apie 
Alena.

Iszgirdus Alena, kad tėvas 
ir vyras jos ketina pribūti in 
Neapoli, iszsprudo atgal in 
miestą. Tour, bet pirm isz'begi- 
1110 paėmė popiera ir parasze 
sziuos žodžius:

Asz Alena, kuri ežia po sai
tais trepais pas Patrijarka, dė
dė mano, per septynis metus 
gyvenau, pasveikinu ciesorių 
Antonijusza, tęva mano ir ka
ralių Henrika, vyra ma.no, ku
rie manės jieszko ir nužudyti 
trokszta, bet ant tuszczio ju 
jieszkojimas norint visa svietą 
apeitu, tai vienok manės neras.

Padėjus ta laiszka po akme
niu savo gusztoje, pati iszbego 
tolyn.

Kada tie du karaliai pribu
vo pas Patrijarka, tuojaus vi
si nuėjo in gyvenimą Alenos, 
bet dideliai nusistebėjo tusz- 
czia vieta atrado. Tada prisako 
vienam isz tarnu, perjieszkoti 
gerai ana vieta, mislydami kad 
kur giliai kamputyje miega.

T a r n a s 'belandžiodamas 
klupszczias po visus smailus 
kampus apaezioje trepu, užka
bino isz netyczia. su koja ana 
akmeni, isz po'kurio pasirodė 
anoji laiszkas, o paemes ja pa
davė Patrijarkai, tasai padavė 

. karaliui Henrikui.
Perskaitęs karalius tokia 

laiszka dyvyjosi neiszpasaky
tai ir visi drauge su juo, labiau
siai stebėjosi Patrijarka isz to, 
kad Alena per tiek metu pas ji 
turėjo gyventi tokiame gyveni
me.

<♦ <♦

Atsisveikinę karaliai su Pat
rijarka iszvažiavo atgal su di
džiausiu nubudimu ir nuvyko 
in miestą Tour, kuriame apsi
stojo ant nekokio trumpo lai
ko.

Viena, karta tarnas anuo ka
ralių vede arklius girdyti prie 
vandens, o Alena teipo-gi buvo 
atėjus semti vandenio tenai. 
Patemyjes moteriszke, tiktai 
su viena, ranka esanezia, padū
mojo sau, ar tik nebus-toji Ale
na, prisiartinęs prie' jos pasa
kė jei laba diena ir užklausė 
kur gyvena,, kalbėdamas:

Alan rodosi, kad asz ponia 
pažystu ir dėlto drystu už
klausti.

Isžgirdus tai Alena, persi
gando ir nei žodžio neatsakius, 
pabėgo, nes mislyjo jog jos 
jieszko del sudeginimo.

Matydamas anas tarnas ka,- 
raliaus, kad ta moteriszke ka- 
vojasi, suprato jog tikrai tai 
turi būti Alena. Žiurėjo akis 
iszpletojes. kur ji dingo, bet bū
dams kitoje puseje upes, nega
lėjo žinoti kur pasikavojo, nes 
per toluma isznyko tarpe trobų 
isz akiu jo.

Tada tasai tarnas bego kuo
greieziausiai pas karalių Hen
rika ir apsakė jam, jog mate 
moteriszke su viena ranka ir 
galbūt tai buvo Alena, nes ant 
užklausimo, kur gyvena; palie
go.

Karalius sujudytas džiaugs
mu neiszpasakytu, prižadėjo 
tarnui du tukstaneziu szilingu 
duoti jeigu ja. surastu.

Karalius isz to džiaugsmo

žmones, 
lAsigave ant augsztu

din st u,
Alba kokio urėdo, 

Greitai užmirszta apie savo 
szeimyneles, 

Jas apleidžia, ir gyvena 
paleistuvingai, 

Vietoje rastis namie prie 
paezios ir vaiku.

Negalimas daigtas kad toki 
sportai, 

Galėtu užlaikyti savo 
Szeimynas isz algos, 

Ir maityt kitas moteres 
arba merginas.

Kaip tai tankiai girdėt, 
Jog persiskiria ir 

Iszsisklaisto visa szėimyna 
Prie toki pasielgimą tėvo 

ir vyro, 
Kuris prižadėjo prie altoriaus 

iszsitikimysta.
Padekime tokio vyro motere 
' in jo vieta,

Jeigu tokia dora motere 
iszeitu vakarais, 

Ir draugautu su svetimais 
vyrais, 

Kaip tai jos vyras yra 
papratęs daryti, 

(Bet randasi ir tokiu 
moterų),

Ir pareitu namo vėlybu 
laiku,

Ka jis tada veiktu ir 
sakytu?

Eitume isz laižy.bu kad, 
Tuoj jieszkotu persiskyrimo 

nuo jos, 
Arba papildytu žudinsta, 

Bet kodėl vyras užmirszta 
Apie įpris'iega duota prie 

altoriaus savo paežiai?
Vyrai, kurie turi gerus 

dinstus ir biznius, 
Gerai iszlavinti moksle, 
Pavirsta in valkatas per' 
Savo sportini gyvenimą.

Toki vyrai neprivalo 
paežiu o t is,

Nes per toki gyvenimą, 
Jo motere turi tikra, pekla 

ant szio svieto,
O kuri tikėjosi turėti 

‘ ‘ dangų ’ ’,
S u1 savo mylimu sport eliu. 
Gerai priežodis skamba:

“Kas tau ne miela, 
Kitam nedaryk. ’ ’

“SAULE“
PLATINKI!! 
SKAITYKIT 

! tuojaus siuntė pasiuntini in. 
Anglija duoti žinia, kunigaiksz- 
cziui ir savo vaikeliams, kad ju 
motina, karaliene Alena da gy
va yra ir randasi mieste Tour. 
Tada skubinosi kuogreieziau- 
siai visi trys, kunigaiksztis su 
Al arty nu ir Brikcijuszu, idant 
pasimatyti su savo mieliausia 
motina, kurios nuo savo kūdi
kystes neinate ir nepažysta..

Da pirm to, tasai pasiimtinis 
keliaudamas in Anglija duoti 
žinia, kunigaikszcziui ir kara- 
laieziams, paklydo .giroje ir 
pataikė užeiti in vieta, kur gy
veno anas pustelninkas, kuris 
užaugino per szesziolika metu 
anuos du karalaiczius, Marty
na su Brikcijuszu. Pasiuntinis 
klausė pas pustelninka. kelio in 
Anglija ir vienkart apsakė jam 
su kokiu reikalu keliauja, in 
Anglija ir apsakė kad karalius 
Henrikas atrado savo šunelius 
Leona ir Rankute mieste Tour, 
kurie iszpažino, kad juos vie
nas pustei įlinkas, vardu Felik
sas, girioje užaugino per sze
sziolika. metu.

Iszgirdes tai pustelninkas, 
didelei linksminos ir kaip tik 
parode pasiuntiniui kelia, pats 
leidosi tuojaus isz girios in 
miestą Tour.

Atėjės tenai eina tiesiog in 
pakajus vyskupo. Kada prisi
artino prie duriu pakajaus vys
kupo, pamatęs ji sargas duru 
užklausė, kur ji^ nori eiti.

Pustelninkas atsake, jog ei
na prie ponu in sala.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

MPirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus:

oudest title in the wild!

That’s why so many women today are urging their 
husbands to invest in U. S. Series E Savings 
Bonds. They know that the principal invested in 
Bonds is safe — not subject to market fluctuations. 
And the returns are sure —an average 3% interest, 
compounded semiannually when held to maturity 
(9 years and 8 months).

Remember, you can help your jamily win financial 
security tomorrow — by encouraging your hus
band to invest regularly in Savings Bonds today.

For the big things in your life, be ready 
y with U. S. Savings Bonds

“Just a housewife” is a term we hear too often. 
“Just”? Actually, the job of housewife is one of 
the most important in America today!

Who is mainly responsible for your family's 
health? It’s you — the housewife. And our fine 
national health record testifies to the good job 
you’re doing on this score.

Who sets your family’s standing in your 
community? You do. You not only create an 
attractive home for your family and plan the en
tertaining, but also make most of the outside social 
contacts in church, club and community.

And your family’s financial standing depends 
as much upon your ability to manage money 
as it does your husband’s ability to earn it. 
Your family savings program is as much your 
responsibility as it is your husband’s.

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... C

Viesz. Jėzaus ir j 
Motinos Szvencz. <

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

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

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

In sala, pas ponus? Atsiliepe 
sargas duriu, o koksai tavo ap- 
vilktuvas, net biauru žiūrėti 
ant tavęs, ar neeisi szalin. Stū
mė sargas pustelninka nuo du
riu.

Pamate visi namiszkihi ir 
dvariszkiai, apstojo pustelnin
ka kaip koki baidykla ir juo
kėsi isz jo, nes buvo visas plau
kais apželes, kad tiktai akys ir 
dantys žybsėjo isz plauku, o jo 
apvilktuvas buvo žole ir lapai.

Kada toks didelis būrys pus
telninka apstojo ir visi isz jo 
tycziojosi, pataikė tuom kartu 
atvažiuoti anie karalaieziai 
Martynas su Brakcijtiszu, o 
praeidami pro szali in pakajus 
pamate viduryje apstota seneli 
ir visaip iszjuokiama, tuojaus 
prisakė žmonėms atsitraukti, o 
pripuolė abudu prie senelio ap
kabino ji už kaklo, bueziavo ji 
ir verke isz džiaugsmo, kalbė
dami :

Sveikiname tave, musu teve 
mieliausias ir linksmina.miesi 
tave pamate.

Pustelninkas teip-gi neiszsa- 

kytai džiaugėsi pamatęs savo 
augintinius jau suaugusius vy
rais ir aprodytus rubais kara- 
liszkais, klausė ju kalbėdamas:

Kaip-gi ežia jums einasi, sū
neliai mano mieli?

Mieliausias teve, atsake 
Martynas, jau mes dabar esa
me apkriksztytais, asz apturė
jau varda Alartynas, o mano 
brolis gavo varda Brikcijuszas.

Tai apsako, paėmė seneli už 
ranku, vienas isz vienos sza- 
lies, antras isz antros ir vede 
troliais augsztyn, o ji in sale 
prisiartino prie stalo, prie ku
rio sėdėjo anie du karaliai, pra
kalbėjo Martynas in savo tęva 
sziais žodžiais:

Sztai yra tasai senelis, kuris 
mus isztrauke isz nagu pleszan- 
eziu žvOriu ir per szesziolika 
metu maitino mus, jisai yra 
neką i po levu musu.

Karalius pagyre seneli ir de- 
kavojo jam už rūpestinga apie- 
kavojima savo kūdikėliu ir pa
emes ji už rankos, pasodino 
prie stalo ir prasze, idant teik
tųsi valgyti pietus drauge su 
'jais, bet pustelninkas jokiu ki
tu valgiu nevalgė, tiktai szak- 
neles ir žoželes, kurias turėjo 
pasiėmęs su savimi isz girios ir 
apsakė apie viską karaliui, 
kaip su jo vaikeliais per sze-
Į, ■____ __ - ■■■,- I, .

O’ 'A - B - CELA vžl 
Iarba pradžia I

SKAITYMO i|
...ir... ji

RASZYMO ■: 
64 pus. Did. 5x7 col. į

Dabar Po 25c.,
Saule Publishing Co., Į į
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sziolika motu po giria vadžio- 
josi. ,

Pabuvęs tenai per keletą die
nu ir gana gražiai pasibovyjes 
su karaliumi ir karalaicziais ir 
pasikalbėjęs apie visa praeite, 
nukeliavo vėl atgal in giria.

Martynas su Brikcijuszu at
sidavė dievobaim ingai maldai 
senelio, praszydami, idant ta
sai melstųsi už jo sveikata.

Anas tarnas pasigoibejes ant 
dovanu karaliuas, neperstojo 
visur jieszkoti Alenos. Nuėjo 
pirmiausiai ant to kelio, ant 
kurio mate pirma karta Alena, 
girdydamas arklius savo ir 
pradėjęs isz galo ulyczios, 
klausinėjo po visus namus ar 
nežino kas, kur gyvena kokia 
moteriszke be rankos?

O kada jam parode viena na
rna, kuriame sake, jog mate 
kartais tokia moteriszke tiktai 
su viena ranka esanezia ir 
vaikszcziojanczia in tuos na
mus, ėjo anas tarnas staeziai in 
vidų to namo ir klausė gaspa-. 
dines namu, kur yra Alena?

Gaspadine nusigandus, neži
nodama del kokio reikalavimo 
jos jieszko, gynėsi prisiegauda- 
ma, jogiai ji jokios Alenos ne
pažysta.

Bet tarnas karaliaus gresQ 
jei kaliniu ir nužudymu, jeigu 
neprisipažys.

Gaspadine puolė ant keliu 
isz baimes ir parode tarnui di
dele skrynia, kurioje Alena gu
lėjo užvožta.

Alena iszgirdus, kad gaspa
dine ja iszdave, szoko isz skry
nios ir pribėgus prie tarno ka
raliaus, puolė ant keliu ir mel
de del Dievo, idant ja gyva pa
leistu kalbėdama:

Turėk meile ir neveski ma
nes ant nužudymo, nes ka tau 
padės smertis mano.

Verksmas ir praszymai Ale
nos taip sugraudino tarno szir- 
di, jog ir jis nuo verksmo susi
turėti negalėjo, tiktai paemes 
ja už rankos pakele nuo žemes 
kalbėdamas prieteliszkai:

Mieliuasia Pone! Neliek asz- 
aru savo, prisiekiu! Auksz- 
cziausiam Dievui ir visiems 
szventiems, kad tau niekas nie
ko blogo nedarys, bet didžiau
sia garbe ir szlove bus tau duo
ta nuo visu ponu ir vaikeliu ta
vo, dėlto eiksz su manimi in 
dvara vyskupo, kur tėvas, vy
ras ir vaikeliai tavo laukia ta
vęs su iszsiilgimu ir rtikszta 
kuogreieziau su tavimi pasi
matyti ir meilingai pasisveiky- 
ti.

Norint baime smerties Ale
nai isz szirdies da nebuvo suvis 
isznykus, bet kada iszgirdo tar
ną minavojanti apie jos vaike
lius, meile apėmė jos motinisz- 
ka szirdi ir pamislyjo eiti.

Kai|p tik tarnas Alena inve- 
de per duris in sala, pamatęs ja 
karalius Henrikas, o apimtas

(Tasa Ant 2 puslapio)

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslaii

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. plocaio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

pieros virszeliuose. :: :: 
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
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Žinios Vietines
— Sirgdamas ilga laika, 

gerai žinomas ponas James H. 
Kirchner, redaktorius, Record- 
American laikrąszczio., pasimi
rė pareita Subata savo namuo
se, 76 So. Main uly. Paliko dvi 
dukterys: Betty, pati Theodo
re L. Stevenson ir Jane, pati 
William H. Owens.

— Panedelyje, Rug'piuczio 
(Aug.) 13-ta diena, 6:30 valan
da (DST) ryte, iszvažiavo in 
Wilkes-Barre, Pa., devyni vy
rukai, del kariszkos tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tų
jų kurie apleido isz:

Mahanoy City: Thomas Dol- 
bin ir John Smith.

Shenandoah: Matthew S. Pa- 
vitt, Jr., Edward Fanelli, Jo
seph Katolick.

Ringtown: Richard Brouse. 
Frackville: Thomas Malloy. 
Ashland: Thomas Kaufman. 
Lavelle: Wade Klager.
— Philadeliphijos Diecezi

jos, Vyskupas O’Hara, prane- 
sze visiems Katalikams kad 
pasninko ’ nėra Utarninke 
priesz szvente, Žoline arlba 
Szvencziausios Paneles Mari
jos in Dangų Eimimas, Seredo- 
je-

— Žinios aplaikyta isz Lo
pez, per ponia Mildreda Pet- 
kievicziene, nuo 612 E. Pine 
uly., 'buk josios seseriene, pa
nele Jean Czesoniute, 28 metu 
amžiaus, pasimirė pareita Ket- 
verga in Szv. Juozapo ligon- 
bute, Elmira, N. Y. Velione pa
liko savo motinėlė Katre; du 
brolius: Juozą ir Leonarda, 
taipgi dvi seserys: Irena ir 
Maryte, visi namie. Josios tė
vas Aleksandras ir sesute Rita 
likos užmuszti automobiliu ne
laime 1951 metuose. Laidojo 
Utarninke.

— Seredoj pripuola Žoline 
aiba Szvencz. P. M. in Dangų 
Eimimas sizvente, taipgi Szv. 
Stanislovo, o Tautiszka Vardi
ne: Utenis. Ir ta diena: 1947 
metuose dvi naujos vieszipatys- 
tes gimė: India ir Pakistam 
Anglijos didinga vieszpatyste 
tada, pradėjo rūpėti; 1914m., 
pirmas laivas perplauke per 
Panama Kanala, kuri Prancū
zai buvo pradėjo kasti 1882 
metuose, o paskui Amerikie- 
cziai ta, darbai pradėjo 1904 m., 
1769m., gimė Napaleonas Bo
napartas, Prancūzijos Impera
torius; 1935111., eroplano nelai
mėje žuvo garsus raszytojas ir 
loszikas Will Rogers ir garsius 
lakūnas Wiley Post, Barrow 
mieste, Alaskoje, ju eroplanas 
buvo pakilęs tik szeszios de
szimts pėdu nuo žemes, miglos 
buvo baisiai tirsztos ir kažkas 
ten atsitiko, kad eroplanas tik 
sykiu krito ant žemes.

— 27-ta Lenku Diena in vy
ko Nedelioje, Lakewood park. 
Programas prasidėjo antra va
landa popiet. Daug publikos 
'dalyvavo toje dienoje.

— Ketverge pripuola Szv. 
Jokime, o Tautiszka Vardine: 
Rugelis. Taipgi ta diena: 1896 

.metuose buvo surastas auksas 
in’Klondike; 1858m. Amerikos 
pirmutinis Cablegramas buvo 
nuteistas skersai Atlantiko 
mares; 1777m., karas Benning
ton, Vermont.

— Pons. Juozai Drobniai 
nuo W. South uly., iszkeliavo 
in miestą Detroit, Mich., kurie 
svecziuosis pas sūnūs, Juozą 
ir Bernarda.

. r- Petnyczioj pripuola Szv.

Roko Iszipaž., ir Szv. Jacinto, o 
Tautiszka Vardine: Sigita. Ir 
ta diena: 1914 metuose baisios 
viešnios Galveston mieste Tex
as valstijoje. Du szimtai sep
tynios deszimts penki žmones 
žuvo; 1380m., Kęstutis sugavo 
Vilniuje Jagela, kaipo savo 
kraszto, Lietuvos vilingi; 1914 
m., per Pirma Kara Rusu ka
reiviai pereina Prūsijos rube- 
žiu ir susiremia su Vokiecziais 
ties Staluptnais.

Pleasantville, N. J. —
Du vyrai buvo sužeisti, vienas 
labai pavojingai, kai, anksti 
ryta, ju automobilius sudužo 
in elektros stulpą, apie de
szimts myliu nuo szio miesto. 
Trisdeszimts dvieju 'metu am
žiaus Thomas F. Scott, isz Bal
timore galva buvo praskelta. 
Jis važiavo su James Clements, 
teipgi trisdeszimts dvieju me
tu amžiaus, isz Pleasantville. 
Abudu buvo nuveszti in At
lantic City ligonine. Policijan- 
tai spėja kad draiverys, James 
Clements užsnūdo bevairuoda
mas automobiliu.

New York, N. Y. —
US Steel Corporation jau pa
kele plieno kaina $8.50 už tona. 
Kitos kompanijos darys ta pa
ti. Jos aiszkina kad atlygini
mo pakėlimas darbininkams 
privertė jas pakelti kainas, ka 
jos gali nevaržomai daryti ka
dangi Amerikoj nėra jokios 
kainu priežiūros. Plieno pa
branginimas atsilieps visiems 
szios ruszies gaminiams, prade
dant nuo automobiliu ir bai
giant virtuves rakandais. Au
tomobiliu kompanijos, atsi
žvelgdamos in plieno pabran
ginimą, dabar reikalaus už au
tomobili $18 daugiau. Dabar 
plieno tona kainos $138.50.

Emlenton, Pa. —
Keturios deszimts penkių me
tu amžiaus darbininkas, Stan
ley Lukaviczius, isz West Sun
bury, Butter Apygardoje, buvo 
užmusztas, kai krintantis me
dis ji sutrynė. Jis medžius kir
to del Ross Lumber kompani
jos. Lukaviczius buvo greitai 
nuvesztas in Oil City ligonine, 
bet mirė pirm negu ta ligonine 
pasiekė. Daktarai sako kad 
jam galva buvo praskelta ir 
žandas sutrintas.

Connellsville, Pa. —
Motorciklis susimusze su auto
mobiliu apie penkios mylios 
nuo Connellsville, ir toje ne
laimėje žuvo dvideszimts vieno 
meto amžiaus Roger Winemil
ler, isz South Connellsville. Jis 
buvo to trenksmo iszmesths isz 
to motorciklio, kuri vairavo 
dvideszimts metu amžiaus Ja
mes E. Hillen, kuriam koja bu
vo nulaužta ir galva praskelta. 
Donald R. Kosker, dvideszimts 
keturiu metu amžiaus to auto
mobiliaus draiverys, isz Jea,- 
nette, nebuvo nei sužeistas.

ŽUVUSIO MARINO
MOTINA

Potvanis Californijoje

21^

Czia, per potvani Feather 
upe taip patvino, kad užliejo 
miszkus ir farmas, netoli Ni- 
solaus miesto Californijoje.

Daug galviju prigėrė.

MERGAITE

Koja, Ranka Nulaužta

MOORESTOWN, PA. —
Mergaite isz Moorestown buvo 
sulaikyta in Burlington Apy
gardos ligonine, in Mt. Holly, 
nes jai buvo ranka ir koja nu
laužta, automobiliaus nelaimė
je kai automobilius susikūlė su

ĮF 3
ai

Valdžia greitai paskyrė 
daug pinigu per “Civil De
fense’’ gyventojams padėti 
atsistatyti. “Civil Defense’’ 
darbininkai tuojaus rūpino-

se tiltus atstatyti, vieszke- 
lius atidaryti, ligonines pa
taisyti, ir elektra ir vandeni 
žmonėms parūpinti.

Kareivis Nance priguli prie 
Army Anti-aircraft Unit, in 
Worcester, apie devynios my
lios nuo Norristown. Jis buvo 
suimtas ir suaresztuotas už 
vairuojama automobiliaus kai 
jis buvo pasigėrės ir už susi- 
muszima su policijos automo
biliu.

Keturios deszimts vieno me- 
j isz tu autobusu užsidegė. Sep-į to amžiaus Nathan Grosso, nuo

20 ŽUVO;
27 SUŽEISTI

MANILA. — Dvideszimts 
žmonių žuvo kai du labai grei
tai bevažiuojanti autobusai su
sikūlė in Occidental Province.

Philippinu laikrasztininku 
sztabas pranesza kad vienas

tyniolika vyru, moterų, vaiku 
sudege. Trys keleiviai antrame 
autobuse buvo to trenksmo už
muszti. Dvideszimts septyni 
kiti buvo sužeisti.

7 BAŽNYCZIOS 
PADEGTOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

me, kad pirm negu kuris mari
nas butu pavėlintas stoti kaipo 
liudintojas, jis pirma turėtu su 
garbe būti paleistas isz marinu, 
uždraustas gryszti in bet kuria 
vaisko szaka ir tada, ir tik ta
da jis galėtu be baimes, be in
takes drąsiai ir teisingai liū
dinti. Kitaip tokio marino liu- 
dinimas, kad ir po prisieka nie
kam nevertas.

' elektros stulpu ant Columbus- 
v i Georgetown vieszkelio in

SUŽEISTA Mansfield Township.
Ji yra devyniolikos metu 

amžiaus Panele Narouski, ku
ri važiavo automobilyje, kuri 
vairavo asztuoniolikos metu 
amžiaus William H. Harris, la
kumas, kareivis isz McGuire 
Air Force Base, in Fort Dix.

Draiverys Harris buvo tik 
sukriestas. Du kiti lakūnai ka- X
reiviai isz tos paezios vietos 
buvo tik sukriesti.

DAUGIAU TEISIU
SLOVAKIJAI

PRAGA. — Czekoslovakijos 
tautine taryba vienbalsiai pri
tarė naujam konstituciniam in- 
statymui, kuriuomi yra sutel
kiama daugiau autonominiu 
laisvių ryytinei respublikos cU- 
liai-Slovakijai.

Tu nauju teisiu tarpe yra 
bent daline spaudos ir tikėjimo 
laisve.

NEW YORK, N. Y. — 
Maži gaisrai buvo užtikti sep
tyniose bažnycziose in viena 
diena. Vienas tu gaisru buvo 
padegtas Szvento Patriko ka
tedroje, ir trijose kitose kata- 
likiszkose bažnycziose. Kiti 
gaisrai buvo Episkopalu baž- 
nycziose.

Visi gaisrai buvo ugniagesiu 
greitai užgesinti ir mažai isz- Į 
kados buvo padaryta.

Pine ulyezios, netoli nuo de- 
szimtos buvo suaresztuotas 
prie trisdeszimts ketvirtos ir 
Chestnut ulyeziu, biski po vie
nos isz ryto. Ir jis yra intartas 
už vairuojama automobiliaus 
kai jis buvo pasigėrės.
Policijantai Vincent DeMeglio 
ir Alexander Childs sako kad 
tas pasigėrės draiverys kone 
susimusze su ju automobiliu, 
kai jis pasuko savo automobi
liu isz Market uly., in Trisde
szimts szeszta ulyczia. »

i.FBI’ AGENTAS
NUSISZOVE

HAVERFORD, PA. — Ed
ward J. Feighan, trisdeszimts. 

kados buvo padaryta. | triJu metu amžiaus FBI polici- 
Policija suėmė viena darbi- j Jos agentas, nusiszove save sa- 

ninka, bedarbi, szeszios de-1vo namuose, in Haverford, 
szimts szesziu metu amžiaus, 
kuris sako kad jis kadaise mo
kinosi ant kunigu. Juo kisze- 
niuose jie rado daug degtukiu 
ir gazolino.

for the
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Naturally, they're important to you! Thafs why we want you 

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

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

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

GIRTAS KAREIVIS 
SUIMTAS

Susimusze Su
Policijos Automobiliu

Jo lavonas buvo surastas vo
nioje, “bathroome”, jo namuo
se, ant Coopertown Road, neto
li nuo Darby, apie deszimta 
valanda isz ryto. Policijantai 
sako kulka buvo jo kaktoje. 
Haverford Township policija 
sako kad jis pats save nusižu
dė.

Jis czia gyveno su savo žmo
na, trisdeszimts metu amžiaus 
Loretta ir su jųdviejų penkiais 
vaikucziais. Jo žmona su yai- 
kucziais ana sanvaite buvo isz- 
važiavus in Cleveland, Ohio in 
sveezius pas savo gimines.

Nedėlios vakara ji patelefo
navo Robert B. Davy, in Mont-

PHILADELPHIA, PA. — 
James Nance, dvideszimts me
tu amžiaus kareivis važiavo 
ant dvideszimtos ulyczios apie1 gomery Court Apartments, in 
treczia valanda isz ryto, kai joI Narbeth, sakydama kad ji sųsi- 
automobilius susimusze su po
licijos automobiliu prie Colum
bia Avenue.

Policijantas Vincent Mc
Closkey, to policijos automobi
liaus draiverys nusivežė ta ka
reivi in policijos stoti ant Ox
ford ulyczios, kur policijos buvo Edward Feighan drau- 
daktaras prisipažino kad tas j gas. Jis nuėjo in Feighan na- 
kareivis buvo pasigėrės ir ne- mus priesz deszimta valandą 
buvo tinkamas automobiliu isz ryto ir rado savo draugą 
vairuoti.

rūpinus apie savo vyra. Ji sakę 
kad jis buvo jai telefonaves ir 
pasakęs kad jis atvažiuoja pas 
ja in Cleveland, ir dabar jau 
važiuoja ant Turnpike.

Davy teipgi yra FBI polici
jos agentas, Philadelphijoje, ir

negyva.

Mažyte Auga Didyte

Joseph Milano, kuris stovi 
keturiu pėdu septynių coliu 
ir jo žmona, kuri yra tik tri
jų pėdu septynių coliu, czia 
gėrisi savo trijų sanvaieziu 
dukrele, Mary Ann, kuri yra 
normalus kūdikėlis, kaip ir 
visi, ir taip greitai auga 
stipryn ir didyn, kad dakta

rai sako ji praaugs savo tė
velius, ir užaugs augszta if 
didi, kaip ir kitos mergaites.

Mergaituke svėrė keturis' 
svarus ir dvylika ouncu kai 
gimė, bet dabar jau sveria 
penkis svarus ir du ouncu. 
Tėvai džiaugiasi ir negali 
atsigėrėti savo dukrele.


