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Dalyvauja Sportuose

Anglijos Karaliene Elz
bieta Antroji atsilankė in 
Sporto rungtynes su savo 
vaikucziais, in Highland 
Games, in Bratmar, Szkoti- 
joje.

Karalaitis Charles ir Ka
ralaite Anne tinkamai yra 
apsįriedusiji su Szkotijos

Isz Amerikos
GREICZIAUSIAS

EROPLANAS
SUDUŽO

EDWARDS, CALIF. — 
Amerikos greicziausias eropla- 
nas, “Needle Nose X-2” nukri
to in dykumas ir sudužo. Jame 
žuvo Kapitonas Milburn G. 
Apt, kuris buvo pirmąjį syki 
su tuo eroplanu pakilęs nuo že
mes.

Didelis B-50 bambneszis bu
vo ta eroplana iszvežes in pa
danges ir ji buvo paleidęs apie 
trisdeszimts tukstancziu pėdu 
augsztumo, virsz Edwards Air 
Force Base. Už trumpiau negu 
dvieju minucziu tas greitas ra- 
kietu varomas eroplanas visu 
savo greitumu, smarkumu nu
krito ir sudužo.

Trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Kapitonas Apt, isz 
Buffalo, Kansas, žuvo su tuo 
savo eroplanu.

Lakūnas, Kapitonas Apt bu
vo ketines ta eroplana pakelti 
apie szimta dvideszimts szeszis 
tukstanczius pėdu ir paskui 
paleisti ji visu smarkumu, pa
žiūrėti kaip greitai jis gales 
skristi.

Kito tokio eroplano Ameri
kos Lakunu Sztabas nebeturi 
ir dabar turės laukti kol Bell 
Aircraft kompanija in Buffalo, 
N. Y., kita toki ar in ji panaszu 
pastatys. Niekas nežino kaip 
greitai ar kaip augsztai tas 
eroplanas galėjo skristi. 

tautiniais andarokais ‘kilts’. 
Laikrasztininkai sako kad 
Karaliene Elzbieta Antroji 
labai gardžiai nusijuokė kai 
vienas imtininkas, per imty
nes neteko savo andaroko ir 
tik su apatinėmis greitai nu
bėgo nuo estrados.

o □ o

JAU BISKI PER
DAUG

Ne Tik Dave, Bet 
Leptelėjo

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantas George C. Dorsey' 
buvo suparalyžiuotas kai vie-! 
nas razbaininkas paleidę du 
szuviu jam in sprandą.

Jis dabar yra suparalyžiuo
tas ir daktarai dar nebežino ar 
nesako kaip viskas, iszeis, ar 
galės ji pagydinti ar ne.

Miesto laikrasztis pradėjo 
vaju surinkti jam ir jo szeimy- 
nai pinigu del pagelbos ir pa- 
szelpos. Visi mes tam tikslui 
pritarėme ir prisidėjome. Bet 
dabar mums iszrodo kad kas 
per daug, tai per daug.

Mes nesakome kad jis nėra 
vertas tu devynios deszimts 
tukstancziu doleriu, kurie iki 
sz’ol yra surinkti, bet mes tik 
vakar skaitėme kur in Fair-! 
mount Parka vienas policijan
tas teipgi su szeimyna, buvo 
suvažinėtas, užmusztas. Kaip 
jo žmona, naszle su savo vai
kucziais dabar jaucziasi skai
tydama apie szita vajaus turtą 
vienam policijantui, o ji su sa
vo vaikucziais nei graszio ne
gauna ir negaus!

Mums iszrodo kad tokie va- 
jai turėtu būti bendri, sakysi
me, visiems tokiems miesto, 
valstijos ar valdžios tarnams, 
ir surinkti pinigai turėtu eiti in 
koki tam tikslui surengta fon
dą, kad visiems butu galima 
nors biski padėti.

Mes nepavydime policijantui
(Tasa Ant 4 Puslapio)

KORĖJOS VICE
PREZIDENTAS 

PASZAUTAS

SEOUL, KORĖJA.
Chang- Myun, Prezidento Syng- 
man Phee’o prieszas ir Vice
prezidentas tuvo paszautas ir 
sužeistas in ranka, kai jis sto
jo ant estrados per Politini Sei
mą.

Tas, kuris ji paszove buvo 
minios suimtas ir labai su- 
musztas.

Vice-Prezidentas buvo pa
szautas kai Rhee intakos tary
ba nubalsavo perspėti Chang, 
kad jis Korėjos valdžia neinta- 
rinetu.

Chang yra Katalikas ir bu
vęs Ambasadorius Amerikoje. 
Jis per rinkimus sumusze Pre
zidento Rhee kandidata.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Kin Sang Poon du sy
kiu szove in Chang, apie puse 
po dvieju po pietų, kai Chang 

j lipo in estrada pasakyti pra- 
' kalba.

Kai daktaras apriszo jam su
žeista ranka, Vice-Prezidentas 
užsirakino savo kambariuose ir 
nei laikrasztininku neinsileido.

Prezidentas Rhee vieszai isz- 
Įreiszkia savo užuojauta ir pa
sakė kad jis džiaugiasi kad
Vice-Prezidentas iszliko gyvas 
ir tik biski sužeistas. Jis priža
dėjo kad jo užpuolikas, tas, 
kuris in ji szove, bus tinkamai 
nubaustas. Kitas, to užpuoliko 
draugas buvo suimtas ir sua- 
resztuotas.

Mažo Ūgio Darbininkai

Suaugusieji, mažo ūgio, 
“nrdgets” ežia parodo kad 
jie gali paprasto žmogaus, 
kaip laiszkaneszio darba už
imti. Jie szitus szposus isz- 
kriete kai “Big Top” Ring
ling Brothers ir Barnum & 
Bailey cirkos iszejo isz savo 
bizni ir paleido daug savo 
darbininku ir losziku. Czia 
Prince Paul ir Lauro Mora
les parodo kaip jie galėtu at
likti laiszkaneszio darba, jei
gu jiems prisieitu toki darba 
paimti. Viens ant kito atsi
stoję jie pasiunezia viena 
laiszka.

----------- n-----------
— Gal jusu draugai yra 

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

VIESULOS ISZTIKO
LOUISIANA 
VALSTIJA

Trys Žuvo, 42 Dingo, 
Baisiai Daug Iszkados

NEW ORLEANS, LA. — 
Viesulą, pavadinta, “Flossy”, 
keliaudama apie szimta myliu 
in valanda, baisiai daug iszka
dos padare, tris vyrus nužudi- 
no ir daugiau kaip keturios de
szimts du sužeidė.

Kiti miestai gavo perspėji
mus, bet vėliau pasirodė kad ta 
viesulą iszkeliavo sau in juras, 
mares, bet sargyba vis jos pėd
sakus seke ir perspėjo miestus 
net ligi Philadelphijos kad ji 
gali vėl pasisukti in musu 
kraszta ir daugiau iszkados pa
daryti.

In Pensacola, Floridoje visi 
buvo perspėti nes ta viesulą 
buvo labai arti to kranto.

Tas pats buvo ir in Missis
sippi valstija, kur ta viesulą 
buvo labai arti, ir jos vejai bu
vo tarp pusantro szimto myliu 
in valanda. Bet laime kad ta 
viesulą tada pasisuko in juras 
ir dingo.

Tai szeszta tokia viesulą in 
kelias sanvaites. Ji rodos kelia
vo New Orleans link, bet pas
kui pasisuko ir iszkeliavo in 

4 _
juras.

Du vyrai prigėrė prie Missis- 
sippiu upes ingulos. Kapitonas 
V. J. Greene reportavo kad ke
turios degzimts penkių metu 
amžiaus Charles Ayres, isz 
Brooklyno iszpuole isz savo 
laivo ir prigėrė ir kad pagelbi- 
ninkas Second Mate John Rit
ter iszszoko savo kapitoną isz- 
gelbeti ir dingo jurose. Pats 
Carport laivas szaukiesi pagel- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

v dienos: “Dar priesz tai, kai 
POLICIJANTAS ZUVOI skuba in darba darbininkai ir

PHILADELPHIA, PA.
Tinicum Township policijantas ! 
buvo mirtinai sužeistas, kai jo: 
policinis automobilius susikū
lė su kitu automobiliu, ant In
dustrial Highway vieszkelio in 
Essington.

Trisdeszimts trijų metu am- I 
žiaus Walter Davis, isz Essing
ton, pasimirė Taylor ligoninėje 
in Ridley Park.

Policijantai sako kad ana au
tomobiliu vairavo 50 metu am
žiaus Henry Von Kleist, isz 
Wantaugh, New York, ir kad 
jis pervažiavo per rauduonal 
szviesa ir taip susimusze su tuo 
policijanto automobiliu.

Von Kleist buvo suaresztuo- 
tas ir padėtas ant deszimts 
tukstancziu doleriu kaucijos in i 
Delaware County. Jis buvo nu- 
vesztas in apygardos kalėjimą 
Broadmeadows.

Davis buvo policijantas per 
szeszis metus ir yra buvęs juri
ninkas veteranas. Jis paliko 
žmona, 30 metu amžiaus Dolo
res ir du vaikucziu, asztuoniu 
metu dukrele Dolores ir penkių 
metu Walter.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS

(ELTA) Pavergtosios Lietu
vos Komunistinėje spaudoje 
nuolat pasitaiko daneszimu 
apie samprotavimos klesteji-' 
ma. Szitokios daneszimai kaip 
tik rodo, jog pavergtosios Lie-' 
tuvos gyventojas dar vis stin
ga invairiu kasdieninio varto-' 
jimo gaminiu.

Bolszevikine propaganda1 
bando samprotavimos paraisz-į 
kas sutapdinti su “buržuazines 
visuomenes palikimu.” Kvie- 
cziama visuomene kovoti su 
szia yda:

“Isz vienos puses gerinant 
valstybines prekybos darba, 
ypacz tiekimo, kruopszcziai 
manstyti vartotoju paklausa, 
kelti gaminiu kokybe, isz kitos 
neprileisti jokio Liberalizmo 
kovoje su samprotantais.”

Szitas pareiszkimas, spaus-! 
dintas “Tiesoje” kaip tik ro
do, jog pavergtoje Lietuvoje 
pasireiszkianti samprotauja
ma gražu nėra “buržuazinis 
palikimas”, bet paseka pasi- 
reiszkiancziu trukumu preky
boje, tiekime ir gaminiu koky
bėje. O taip pat ir stokoje rei
kiamu gaminiu. Szita stoka 
matyti isz tos paezios “Tiesos” 
apraszymo, nurodant, jog’ Vil
niuje randasi asmenų, kurie 
turgaus dienomis vaikszto ap
sikabinėję “batais, medžiago-

: mis”:
“Turgavieteje insiveise visa 

skyrius niekur nedirbaneziu 
dykaduoniu. Beveik kas tur
gaus diena kostiumine medžia
ga pardavinėja maistprekybos 
ekspeditorius J. Andriukaitis. 
Be turgaus negali gyventi ry- 
szininkas M. Maizlinas.”

Anot “Tiesos” Vilniuje 
samprotaujama klesti diena isz

tarnautojai užplūsta gatves ir 
miesto autobusai perpildyti ke
leiviu, keista regini galima ma
tyti prie Vilniaus centrines 
universalines parduotuves du- 
ru. Kasdien parycziais žmones 
apgula inejima in parduotuve. 
Jie gerai pažinsta vienas kita, 
kalba ypatingu savo žargonu. 
Ko-gi laukia, szitie žmones? Jie 
žino gerai, mokyti nereikia 11 
valanda, kai atsiveria parduo
tuves durys, jie pirmieji apgu
la prekystalius ir žaibiszku 
greitumu iszperka visas, kaip 
jie sako, “auksines prekes”, 
žodžiu, tas prekes, kuriu ret- 
kareziais jaueziamas truku
mas.”

Toliau “Tiesa” pažymi, jog 
placziausia veikla iszvystyta 
prekiaujant siuvavomis maszi- 
nomis, motorciklais, statybine 
medžiaga. Pavyzdžiui, Vilniu
je supirktos siuvamos maszi- 
nos ir stogams dengti skarda 
atsidurianti Ukrainos Vinico- 
je. Kai pristinga kuriu prekių, 
tai, pasakų “Tiesos”, speku
liantai tuojau pat ju atgabena 
isz Rygos, Mskvos, Leningrado

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vėliausioji Viesulą

Czia žemlapis parodo kur 
ir kaip paskutine “Flossy” 
užvardinta viesulą aplanke 
musu kraszta. Tukstancziai 
žmonių neteko pastoges, kai 
ta viesulą isztiko New Orle

Beždžionių Szpcsai

Czia in Detroit miesto 
Zoo chimpanzee vardu Ju
lius gauna savo paveiksią 
nutraukta nuo Tarzano, bro
lio chimpanzee. Su pagelba

Maine Valstija Pradėjo Rinkiniu Vaju 
Demokratai Czia Laimėjo

Czia paveikslas William I 
Trafton, Jr., Republikonu 
partijos kandidatas del Gu
bernatoriaus vietos in Maine 
valstija, kai jis savo vota, 
baisa inteke per rinkimus. 
Prie jo randasi Warden Ir
ving M. Gurtis, (po deszinei) 
Traftono rinkimo vajus bu
vo priesz Gubernatorių Ed
mund S. Muskie, pirmutini 
Demokrata in dvideszimts

W^Pirkie U. S. Bonus! 

ans ir Mobile miestus. Buvo 
pavojaus kad ta viesulą ap
lankys ir Pennsylvanijos 
miestus, bet ji staiga pasiu
ko in mares ir iszkeliavo in 
Atlantiko mares.

Detroit laikrasztininko, Thel 
Burget szitos beždžiones isz- 
moko kaip ne tik stovėti del 
paveikslo, bet kaip ta pa
veikslą ir nutraukti.

metu. Muskie tuos rinkimus 
laimėjo ir buvo iszrinktas 
kaipo Demokratu Guberna
torius.

Eisenhcweris sako kad 
mažai ka tai relszkia, nes 
czia tik pradžia rinkimu. Jis 
prižada kad Republikonai 
daug daugiau p a r o d i n s 
priesz Demokratus negu 
žmones iki sziol žino.

o o o

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.
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Kas Girdėt
Dabar vis sunkiau ir sunkiau 

isz banku pasiskolinti pinigu. 
Bankos teipgi nesiskubina im
ti morgiczius, nors jos ir per 
daug dyku pinigu turi.

Valdžia, dabar yra paskyrus 
bilijonus doleriu del nauju ke
liu ir vieszkeliu. Bet beveik vi
sus tuos pinigus skobasis ir di
deli procentą ant ju mokės. 

__ _______ • *
Žmones ir fabrikantai kraus

tuose isz dideliu miestu ir apsi- 
gyvvena priemiescziuose, nes 
taksos paszieliszkai brangios 
miestuose, ir gyventojams ir 
kostumeriams sunku susirasti 
mieste vieta kur pasilikti savo 
automobiliu.

Hlushanyza pasakė kad So
vietu Rusijos Ambasados pa
reigūnai Ottawaoje atsiuntė 
jam laiszka, kuriuo ji kvieczia 
gryszti iii Rusija, kad jis pama
tytu, jog jo duktė yra geroje 
sveikatoje. Hlushanyza atmetė 
ta pakvietimą. Jis bijosi, kad 
tuojau jis butu nužudintas, kai 
tik Komunistai ji iszviliotu isz 
Kanados.

In Saigon, Indokinijoje, Ka
taliku kunigas kuris pabėgo 
nuo Komunistu, isz North Viet 
Nam, sako kad Komunistai 
duoda Kunigams pavelinimus 
ir paszportus isz ten iszvažiuo- 
ti, ir paskui, kai tie Kunigai 
pasirengė keliauti skersai ru- 
.bežiu, policijautai juos ar vėl 
suima ir intaria ar nuszauna, 
sakydami kad jie stengiasi pa
bėgti. Kunigais Nguyen Van 
Bau, kuriam pasisekė pabėgti 
taip aiszkina laikrasztinin- 
kaoms.

Czia, Amerikoje Rinkimu 
Vajus jau prasidėjo. Prasidėjo 
ir in t arimai, szmeižta.i ir užsi
puolimai. Bet visa tai mažai ka 
reiszkia, nes Anierikiecziai jau 
pripratę prie tokiu audringu 
prakalbu priesz Rinkimus.

Demokratai intaria Republi- 
konus už dideli bizni ir lepini
mą bagoeziu.

Republikonai giriasi kad jie 
gerai vedė valdžia per paista- 
ruosius keturis metus.

Eisenhoweris vedasi visu 
malonus tėvas ir in ginezus ne- 
sikisza. Jis ginezus, intarimus 
ir szmeižtus palieka savo sėb
rui, draugui Vice-Prezidentui 
Nixonui.

in Buenos Aires, Argentinoje 
iszejo ant straiku, beveik visi 
yra ofisu darbininkai.

Sovietu laikrasztis “ Prav
da “ prisipa'žinsta kad Rusijos 
jaunuomene eina velniop ir ne
klauso ir nepaiso nei Sovietu, 
nei Komunistu, bet seka kapi
talistu krasztu madas, szokius 
dainas ir muving-pikezierius.

Pypkes Durnai

Sutaiką

Tai yra puikus daigtas,
Bet, tarp nedorėliu negali 

apsigyventi.
Isz tikro, senovės laikuose 
Sutaiką buvo pilna skaistumo. 
Sziandien neturi inpedžiu.
Vienok negali drąsiai tikrinti, 
Kad sziandien nesiranda 

niekur sutaikos,
Ir jos nesiranda geru 

žmonių,
Užsipelnijusiu ant sutaikos.

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!
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THE PATRIOT 
l®F RIDES AGAIN
F ©N JULV 2,I77A CAESAR RGPNEYOP 

PELA.WARE, PESPERATELV ILL, LEFT AIS 
SICKBED AND RODE SO PAINFUL MILES 
THROUGH A THUNDER STORM TO THE 
CONTINENTAL CONGRESS TO VOTE THE 
CREATION OF A FREE AND INDEPENDENT 

AMERICA.

life, liberty and the pursuit of happiness
then ELAwace called—rodnev staggered in and shouted, 7 w£ vcs."
SACRIF LU eXHAUSTED TO THE FLOOR.THE PATRIOTIC COURAGE AND SELF* 
. “ ' 0P OUR FOREBEARS DEDICATED TO FIGHTING TVRANNV AT HOME OR 
ABROAD Hie a___

Dabar vis mažiau ir mažiau 
žmonių dirba ant ukiu, farmu; 
viena del to kad farmeriai vis 
daugiau ir daugiau niaszinu 
nauduoju del invairiu darbu, o 
antra del to kad žmones dau
giau uždirba fabrikuose ir kad 
tuose fabrikuose darbo valan
dos yra trumpesnes, ir daarbo 
apylinkybes yra daug geresnes.

——————— , ,-....-... .
Dabar priesz Rinkimus, di

džiausias ir svarbiausias klau
simas yra pinigu klausimas1: 

. Demokratai nori žinoti isz kur 
Republikonai ima pinigus del 
savo rinkimu vajaus; Republi
konai reikalauja dažinoit isz 
kur Demokratai tiek pinigu 
gauna. O visi mes gerai žinome 
kad kaip Demokratai, taip ir 
Republikonai savo pinigus 
gauna isz tu nabagu kurie tak
sas moka.

O szitokios prakalbos, szitas 
Rinkimu vajus, Amerikie- 
cziams kasztuos keletą milijo
nu doleriu.

Televizija vėl bus niekam ne
verta kai visi tie kandidatai ir 
tu kandidatu rėmėjai pradės 
prakalbas pyszkinti. Nebus ga
lima nieko kito ant televizijos 
pamatyti ar ant radijo pasi
klausyti, kai jie pradės pysz
kinti.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanov Citv. Pa.. U.S.A.

SKAITYKIT
OF“SAULE”-a2i

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

savo rūstybe iszvers, Dievas 
yra teisingas.

Bažena isztarius tuos žodžius 
puolė ant grindų.

Ant niek pripuolė josios vy
ras, ant niek privertinejo ja 
prie gyvasties. Szirdis nelai
mingos truko isz skausmo ir 
nuėjo ten, isz kur jau daugiau 
uesugryžta ant am Žiu.

toms.
Palocius pradėjo stotis kas 

kartas garsiueresnis, o kožnas 
pradėjo ji aplenkinet, idant ne 
papult in kraujagerio rankas. 
Atsitaike neviena karta, jog ir 
sveczes atsilankydavo in pale
čių, 'bet jau daugiau isz jo ne- 
iszeidavo, o ypacz jeigu buvo 
turtingas tai daugiau apie ji

gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTla 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 pasakai tymai 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.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 Pustymu; 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:

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

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

No. 166—Apie Sūnūs Mul
kinus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davinėti 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

In Ottawa, Kanadoje, 40 me
tu' amžiaus Pavlo Hlushanyza, 
Toronto fabriko darbininkas, 
kuris buvo pabėgės isz Rusijos 
in Australija, 1944 metais, po 
dvieju kartu pasmerkimo mir
timi, parieszke, jog jo duktė, 
15 metu Oksana, yra laikoma 
Sovietu Rusijoje. Jeigu kas 
nors invyktu su jo dukra, jis 
inspejp, kad jis užmusztu V. 
Selivanova, Sovietu Ambasa
dos sekretorių.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

; ... MALDA . . .

; Viesz. Jėzaus ir ;
• Motinos Szvencz. ■

Į Sapnas Motinos Szven- ; 
Į cziausios, mieganczios ; 
Į ant kalno Alyvų, žemei ; 
[ Batanijos, bažnyczioj ' 
’ Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did col
TIKTAI. 25 Cta

.AULE publishing co., 
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Kennebunkporte, Main e, 
spareziai rengiamasi Prancisz- 
koniszkos gimnazijos atidary
mui. Sziuo metu tvarkomi vi
daus inrengimai, laboratorijos, 
knygynas žaidimu ir sporto 
sale. In pirma klase tikimasi 
susilaukti dvideszimts moki
niu. Nauja organizuojama mo
kykla savo aukomis duosniai 
parėmė Klebonas Kunigas M. 
Kemežis, isz Elizabeth, N. J., 
su t ūks t a neziu doleriu. Klebo
nas Kunigas J. Kinta isz Pat
terson, N. J., su penkiais szim- 
tais doleriu.

In Amerika, Rugipiuczio tris- 
deszimta diena isz Bremerha- 
veno, Vokietijos, iszplauke 
“General Langfitt” laivas su 
Tremtiniais. Su juo in Ameri
ka atvyko trisdeszimts keturi 
Lietuviai ir ju szeimynos. Tuo 
paežiu laiku lėktuvu iszskrido 
vienuolika Lietuviu ir ju szei
mynos.

J. Gluszauskas, buvęs “Aus
tralijos Lietuvio“ laikraszczio 
leidėjas ir redaktorius, permai
nė, pakeitė savo pavarde. in 
Jurgis Arminas.

Ar jus žinote, ar jums rupi, 
bet mums buvo praneszta. kad 
dabar Amerikoje randasi 168,- 
360,000 žmonių ?

Policijautas Hanton Chaney 
užsnūdo vairuodamas savo au
tomobiliu. Kitas policija,ntas ji 
sustabdė ir suaresztavo už vau 
žiavima priesz visus kitus au
tomobilius ant ulyczios kur pa
vėlinta tik in viena puse va
žiuoti, už neturejima su savimi 
savo vairuojama, laisniu ir už 
pavartuojima1 miesto automo
biliam kai jis nedirbo kaipo 

j policiJantas. Visa tai atsitiko 
; Chicagoje.
į " ‘..

Apie milijonas darbininku

PLATINKIT!

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

***************************************

BAISUS DVARAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

kaip levas pažeistas ant užpuo- 
lu. Bažena tame karte žiurėjo 
per langa su kūdikiu ant ran
ku, ir ant kart pažino jauna va
da.

— Tai Vislomiras! Paszau- 
ke nutirpus.

— Miela Bažena, einu, einu 
in pagelba, idant tave iszgel- 
bet! Pasza.uke jaunas kareivis, 
bet tame laike stojo priesz ji 
Stoignievas ir ant kart musz- 
tyne paliovė ant valandėles. 
Baisu buvo žiūrėt ant muszan- 
cziuju; tai ne žmones, nes ko
kios kitos ypatos nežemiszkos 
muszasi. Czionais drūtis, lenais 
meile, czionais vela gailestis, 
fenais vela atsimokejimas už 
papildintas skriaudas. Vislo
miras sužiūrėjo ant lango, o 
vienu ypu Stoignievas kirto ji 
su kardu, ka matydami jo vy
rai trauke in give.

Mate taji užduota ypa Baže
na. mate kaip Vislomiras griu
vo ant žemes, o nudžiugęs 
Stoignievas inejo in pakaju.

— Melagi, biaurybe negad- 
nas, -budintojau mano tėvo ir 
jojo, ar reikėjo to tau? Iszple- 
szai gyvasti ir szirdi, nes pa
mink, jog toji gimine ant tavęs;

III.
Palociuje užstojo grabinis 

tykumas, Stoignievas pasilikęs 
vienas irAszmet i liejimas savži- 
ues, nuobodus buvo gyvenimas 
per tai stengėsi ta malsznma 
szirdies nuolatiniu krutėjimu 
ir su kuoipiiiiinn kaiiuodaugiau- 
se turto ir da daugiau troszko; 
pradėjo daugiau vargint savo 
pačiomis. Bet tas viskas ji ne- 
užganadino. Su daugybe savo 
tarnu pradėjo užpuolinet ant 
dvaru ir bažnycziu, rinkda
mas sau skarbas. Kitados ne 
buvo geležiidceliu ir ištaisytu 
plentu, 'nes tik kupcziai dau
giaaše keliaudavo upėmis, par
gabendami isz tolimu szaliu 
brangius tavoms, per tai upe 
Visla nuolatos buvo pilnam 
krutejime. Toji tai dabar keti
no Tinti auka Stoignievo; ple- 
szimo kupcziszku turtu.

Užpuolinejo ir plesze plau- 
kenezius laivus, paeminejo ka- 
nuobrangiausius tavoms del 
saves, o su mažesniais apdova
nodavo savo tarnus.

Būreliai nevalninku, tarp 
kuriu radosi daug moterių jam 
tarnavo. Niekas jam nieko ne- 
apejo. Trokszta ponas pakibo- 
vint, szaudavo in pririszta mo
tete, o pataikindamas ja, aplan
kydavo nuo savo besiedos plo
jimą ranku.

Teip pereidavo dienos po 
dienai. Ponas nerimauje, tada 
iszsirengdavo ant pleszimu, o 
palociuje užstodavo tykumas.

Pasiliko po mimsei ponei 
puiki M dona kuri isz kart ne
suprato tėvo darbu; tankiai 
stebėdavosi jojo tankiais iszva- 
žiavimais, prasze ir melde 
idant prie josios pasiliktu, no
rint ji taip nemylėjo, kaip kū
dikis privalo, tikuti kokia tai 
nesuprantama 'baime ja apemi- 
nejo. Su metais pažino tėvo gy
venimą užsitrucLim savo jauna 
gyvenimą su tėvo piktadąrys-

jan negirdėta.
Czionais kožnas buvo žadin

tas, svetimas, ar saviszkis,.pa- 
kelevingas ar sveczias. Tai ir 
apie palociu kitaip nekalbėda
vo kaip “Muszantis sveczias“ 
o tas vardas ant visados pasi
liko.
- TOLIAUS BUS—

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules“ ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!
STATEMENT of the ownership, ma- 

įnagement, circulation, etc., required 
by the Act of Congress of August 24, 
1912 and March 3, 1933 and July 2, 
1946, of the Saule (The Sun), pub
lished semi-weekly at Mahanoy City, 
Pa., as of October 1, 1956.
Editor, V.L.Boczkowski, 336 W. Ma
hanoy Ave., Mahanoy City, Pa., Busi
ness Manager, V. L. Boczkowski, 336 
W. Mahanoy Ave., Mahanoy City, Pa. 
Publisher, Saule Publishing Co., That 
the owners are: V.L.Boczkowski, 336 
W.Mahanoy Ave.,Mahanoy City, Pa., 
and S.Boczkowski, 338 W. Mahanoy 
Ave.,Mahanoy City, Pa. Known mort
gages, holding 1 per cent or more of 
total amount of bonds, mortgages, or 
other securities: None. Average num
bers of copies of each issue, of this 
publication, sold or distributed, thru 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
preceding the date of this statement: 
six thousand, three hundred, eighty- 
four. V. L. Boczkowski, Editor and 
Manager. Sworn to and subscribed 
before me this 1-st day of October, 
1956. Grace Hendricks, N. P. My 
Commission expires Mar. 2, 1957.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

saito Katalogo 
Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knvtra. 404 pnslanin. 50c.

frojey— i raheiblu, meiliu

Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai iri 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 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 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, 35o.

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
lapi n, 20c

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

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

1,80^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kąsieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is> 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar, Bankine 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., - II, S, M

į



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.BAISUS DVARAS
apie ja suktis.

pamirszo suvis

PUVO tai baisus laikai be ka-{ 
raliavimo. Suims Boleslavo 

Didžiojo, karalius Meczislavas 
II, szvoln vadintas, po liūdnam 
randymui po intekjne savo pa- 
czios Riksos, pabaigė gyveni
mą mete 1034 ir likos palaido-1 
tas Poznaniuje szale savo tėvo.

Pati jojo, ir karūna, nuėjo in 
Vokietija ir paliko leista kara
lyste. Kožnas neturėdamas jo
kio pono ant saves, dare kaip 
jam patiko. Galingesnis skriau
dė menkesni, ir karalyste prisi
pildė lupikais, razbaininkais, ir 
kitokiais nedorais žmonimi.

Priek tam neturėdami dva-j 
siszkn vadovu, pagundyti per 
pagoniszkns vadovus, sugryži- 
nejo prie pagonu dvar-ponai ir 
prasti žmones, užpuldinėjo ant 
krikszczioniu, degino bažny- 
czias ir kitokias vietas. Tame 
tai laike kožas dvarponis, tikė
damasis užpuolimo, sergėjo sa
vo dvara. ir apžiūrinėjo drut- 
viete, idant laike nelaimes ga
lėtu apsiginti nuo neprieteliu.

Ant kraszto upes \V išloš., 
stovėjo puikus dvaras vadina
mas Zlotorijus kuris'buvo ap
vestas isz abieju Imsiu vande
niu, idant apsisaugo! nuo ne- 
prieteliaus, o kuriame tai dva
re gyveno labai turtingas po
nas.

Apart turto turėjo jisai la
bai patogia duktere. Turtas ir 
patogumas dukters toli buvo 
žinomas; ir ne dyvai, kad kaip 
bites prie medaus, teip visokį 
jaunikaicziai pas mergina įpri- 
■'buvinejo, idant ja gauti už pa- 
czia. Nes visi stengimai jauni- 
kaicziu buvo ant tuszczio, nes 
Bažena (toks vardas buvo mer
ginos), 'buvo pavedus savo 
szirdi vienam dvar-poniui nuo 
Konino, Vislomirui, ir tėvas 
jos tik lauke ramybes, idant 
suvest juodu in pora. Nes kaip 
žmogus mislina taip nesistoja.

Netoli nuo Zlotorijaus prie 
upes Brdos, per myle kelio nuo 
jos, per medžius dideles girios 
ant kalnelio , buvo matyt dva
ras vieno dvar-ponio Stoignie- 
vo. Buvo tai paežiam drūtume 
jaunikaitis, drąsus ir atvožnas, 
ir buvo pasirengęs in kara ant 
paszaukimo Boleslavo toli net 
prie Dniepro, nes jis mylėjo gy
venimą linksma, nes buvo lie
pa ezi uotas.

Sugryžes isz kares namon, 
užsiėmė drutinimu savoldva.ro, 
pabudavojo- kelis kaimus ir 
pradėjo jieszkoti merginos, 
idant apsipacziuot. Galime 
lengvai ua.sipraist, jog ir jis 
mistino apie Bažena, ir pradėjo

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00,

toje isz priežasties kares likos j 
jo veidas labai sužeistas, taii . .... . . • imerginai jis m szirdi nepuolė.!
Ir taip praslinko keli metai, 'o! Kada P" dau« P''adl'-i° 
jo galva buvo užimta apie Ba-I

Ne tiktai Stoignievas naudo
jo isz tos maiszaties, nes ir ki
ti dvar-poniai pralobo isz to. 
Tvircziausiu buvo dvar-poniu!

pradėjo kara; surinkinejo my
nes žmonių, ir naikino karalys-

Taip mano vyreliai, 
Lietuviszki berneliai,

Bjauriai' žmogus iSzroclo, 
Kaip žinoniszko proto 

neparodo,
Ant visko suprasi,
Ir tamsunas surasi,

Kur daugiausia salinau, 
Ten randasi ir keletą 

tamsumu
Ne dyvai, ba tėvas 

girtuoklis,
Ir sūnelis tokis,

, Vagis tėvas,
Bus vagis ir sūnelis,

Gal ir butu geras sūnelis, 
Jeigu ji draustu nuo pikto 

mamele ir tėvelis,
Neklauso tėvas, apie sūneli,

Neklausė motinos ka veike ju 
sūnelis,

Ar in mokykla eina, 
Kodėl vakarais ilgai namo 

nepareina?
Motinėlė neturi laiko, 

Prižiūrėt ir pamokyt vaiko, 
Tas ka neturi, 
Varga kenczia,

Jeigu tėvai vaiku 
neprižiures,

Tai nuo ju gėrė nekados 
. neturės.

* * *

Tasai prakeiktas 
užvydejimas,

Teisybe pasakius,
Tai motina, visu kitu grieku 

ir prasižengimu.
Užvydejimas isz auklėja 

liežuvius,
Melagystes, ap j u o d i n imas, 

Paniekinimus ir užpuolimus 
ant artimu,

Kurie tai griekai labai 
prasiplatino,

Po visa Amerika.
Užvydus žmogus negali būti 

mandagus,O z

Nei tiesa-Kalbantis,
Norints ir geistu tokiu būti, 
Nes szetonas užvydejimo jam 

Nepavelina tokiu būti.
Noringiam atsikratyti nuo 

tojo pikto papratimo,
Reikia nuolatos suvaldyti 

save,
Ir tankiai atsiminti ant 

priežodžio:
Laikyti liežuvi už dantų, 
Yra tai cnata ant cnatu!

Platinki! “Saule”

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

Saule Publishing Co.

I prieszininkn, kurie stengėsi, 
idant tam viskam užbėgt, o 
tarp kuriu ir Vislomiras eme 
dalybas karoję.

— Rytoj, Bažena. brangi, 

i bėjo in mergina Vislomiras, te
gul tave Dievas užlaiko savo

Važiuok,.mylimas, o su- 
gryžk greitai ir sveikas, nes tė
vas prižadėjo ilgai nelaukt ir 
suvest in pora.

— Jeigu Dievas duos ap
galėti neprieteliu, tai ka grei- 
cziause pargryžsziu pas tave, o 
dabar pasilik sveika.

Ir pasiklpniojas savo myli
mai iszvažiavo.

Tyka buvo ant dvaro, tiktai 
keli seni sargai radosi, nes visi 
jaugi vyrai buvo iszkeliave in 
kara. Dienos slinko pamaži Ba- 
ženai, nes buvo nuobodu vienai 
be mylimo palociuose, o laike 
tos maiszaties baisu buvo kur 
atsitolint nuo dvaro. Stognie- 
vas teipos-gi pradėjo krutet. 
Pradėjo ginkluot savo szeimy- 
na, rodos ir jis rengėsi in kara. 
Jis suvis del ko kito pasirengi- 
uejo; ne rūpėjo jam tėvynė, nes 
jis rengėsi užpult ant Zlotori- 
jos, kuriame radosi patogi Ba
žena.

Saulute po ilgai žiemai pui
kiai szilde aplinkine. Žole pra
dėjo žaliuot ant. visu kalneliu, 
pievos prisipildė visokiom 
kvietkelem ir paukszteliai gi
rioje laimi puikiai cziulbejo, 
jog net miela buvo klausytie.

— Teve ir pone mano, pa- 
szauke Bažena, sziandien asz 
mistinu pavelysite man ant va
landėlės iszeiti in giria, nes 
teip kaip nevalninkai mes ežia 
sėdim.

— Teisybe, mylima dukre
le, nes sziandien yra pavojinga 
diena per ka bijau tave leisti!

— Asz ne ilgai ' užtruksiu, 
atsake Bažena, ežia tik prie 
dvaro pasivaikszeziosiu su tar
naitėm.

— Gerai, nes asz duosiu 
tau ir kelis tarnus, dadave tė
vas ba sergstanti ir Dievas 
sergsti.

Ach, kaip linksmai bovijosi 
Bažena vidur i je girios kaip gė
rėjosi puikiais žiedeliais ir 
kaip jai ežia laikas greitai be- 
go! Nse prisakymas tėvo buvo 
szventas, per tai su graudumu 
szirdies^pradejo artintis link 
dvaro.

Ar tai del josios buvo taip 
paskirta nuo Dievo? Kas tai 
galėtu atmint ! Kaip paukszte- 
lis papuola in kilpas užstatytas 
ant jo, tai}) jiji inpuole in ran
kas Stoignievo. Ba kada’praei
tine jo pro nedideli tankumyna, 
staigai užpuolė ant jos apsi
ginklavę žmones.

— Cha, cha cha! Mylima 
Bažena pati priesz mane ateina 
atsimusze in ausis merginai 
balsas Stoignievo.

— Del Dievo, pone leisk 
mane! Teve gel'bek kūdiki sa
vo! Paszauke drutu balsu Ba
žena.

— Taip, taip leisiu tave, 
nes in savo kletka, pa.uksztele, 
kuria tau turiu nuo seniai pa
rengęs !

Tai pasakęs, pagriebė mergi

na už ranku kuri jais turėjo 
iszkelus szaukdama pagelbosl 
Tarniai jos priszoko idant ja 
iszgęlbet, nes tas viskas buvo 
ant tuszczio. Bažena apalpusiai 
uždėjo ant arklio ir parnesze iii! 
dvara Stoignievo. Tėvas, da- 

Į girdės apie pagriebimą viena- 
i tines dukters, labai susijudino 
jir tvirtino sau, jog ja turi at-j 
i gaut isz ranku nevidono. Nes!

i - i •graudumas ir skausmas szir-j 
dies po dingusiam kūdikiai ji j

I taip apsunkino, jog negmlejo 
isz lovos pasikelt, O žinios apie! 
Vislųmira jokios negavo.

II,

Pribuvęs Stoignievas su Ba
žena in savo dvara, innesze ja 
in pakajus ir paguldė mergina 
beveik be valdžios ant puikios 
sofkos, o pats nusidavė apžiū
rėt varta dvaro, ba tikrai tikė
josi užpuolimo. Pats per tai ap
žiūrinėje nuirus ir boksztus, ir 
padaugino varta ant muru. Po 
tam jausdamasis 'be baimes, 
pradėjo glamonėtis prie Baže- 
nos.

Isz pradžių labai saldžiai 
kalbėjo, persipraszinejo ir mel
de atleidimo kaltes, ba degan
ti szindis meile, kitokios pro-j 
gos jam neparodė gavimui jos, 
o gyvent be jos negalėjo.

Apsakinėjo jai laime, kokia ■ 
ja ežia lauke, ir koki linksma! 
gyvenimą turės. Nes Bažena!

Kr'A - B - CELA^ 
| , arba pradžia | 
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lik raudojo ir szauke:
— Leisk mano pas tęva!
O kaip gražumu ja nepriver

te, idant su juoni gyventu, pa
ėmė kiloki būda. Priverst. Di
džiausia perszkada tame buvo 
Vislomiras. Gana gerai jis ayiie 
lai žinojo. Vardas tas ji per
varinėje. Kažin ka butu atida
vęs už tai, idant jo ant svieto 
nebūtu.

— Nežinau kur jisai, kalbė
jo in save, neatbūtinai man rei- 

!ke ji nužudint. Teip turiu jai 
j sakyt, jog Vislomiras pražuvo. 
I Nes man iije netikės. Turi jai I
kas kitas apie tai pasakyt ir 

! patikrint!
Isz valios pradėjo apgarsi- 

' net, jog girdėjo nuo žmonių, 
: kad Vislomiras pražuvo musz- 
j tyneje prie Vislos.

Nekurios ženklyvos ypatos 
j tai patvirtino ir taip ta žine 
kas kartas laibiau platinosi, ir 
kone visi gyventojai pripažino 
teisybia. Papirktas tarnas Zlo
torijaus ir tai patvirtino, jog 

j girdėjas nuo ženklyvu ypatų, 
o ta sena tęva merginos da la
biau apsunkino.

Ir kada kunigas, priesz kuri 
į Stoignievas prisiekė, smerti 
i Vislomiro patvirtino, ne dyvai, 
I jog senas tėvas Baženos suvis 
tam intikiejo. O kunigas per 
tai prasze jo, idant atleistu kal
tes priesz smerti, ir jeigu ki
taip negali būti, tai kad ne pa
liktu dukters sieratos lauken- 
czios žinomo mums jaunikai- 
czio, o 'pavelytu apsipacziuot 
su Stoignievu.

—■ Sunkios aukos nuo ma
nes geidžete, teve, paszauke 
ponas. Asz jam viską atleidžiu, 
nes a,r mano dukrele už jo isz- 
tekėjus laiminga 'bus? Eikite ir 

I persitikrinkit, o jeigu kitaip 
būti negali nuneszkite mano 
dukterei palaiminima mano, 
mane Dievas už persekiojimą 

jo sunkiai nukorojo. Dovano- 
kie jam, o Dievas jum už tai at- 
nagradins. Tai pasakęs atsi
skyrė su sziuom svietu.

Atnesze Bažena kunigas 
paskutinius žodžius tėvo ir pa
laiminima, o pats dadave žo
džius idant suramint.

— Tėvas jau ilsisi amži
nam atilsi, esi rankose Stbig 
nievo. Iszsiteisinimo nėra jo^ 
kio, gal atsiduotam ant valios 
Dievo, tėvas pavėlino paeziuo- 
tis su Stoignievu.

Mergina verkdama: Dieve! 
Baisi apgavysta! Nes jeigu tai 
yra tavo vale, Pone atsiduosiu 
ant tavęs! Ilgai svarstesi mer
gina, ir ant galo pristojo ant 
noru Stoignievo ir pasiliko jo 
pati.

Dievas mielaszirdingas ap- 
sregsti tankiai žmogų ir liepe 
jam eiti tuom keliu, kuriuo jis 
nesupranta! ir tankiai szlektas 
ant gero iszeina, o kada žmogus 
inpuola in varga, ramina ji 
idant per daug nesirūpintu.

Teip ir Bažena suramino“ 
Dievas kada ja apteikė kūdi
kiu, dukrele Milona. Jiji užsi
ėmus auginimu tos dukreles, 
jautėsi lengviau ant szirdies, o 
kada dukruke pradėjo iszleidi- 
net isz savo smulkiu lupukiu 
žodi “mama!” tai ir Bažena 
linksmiau žiurėjo in jos tęva.

Teip praėjo keli metai.

Žinia'linksma pasklydo po 
visa karalyste. Tikras ponas 
sugryžinejo in karalyste, sūnūs 
mirusio Meczislovo, Kazimie
ras isz tolimos szalies, iszimtas 
isz kliosztoriaus, pargryžo in 
savo kiaszta, kur per žmones 
likog iszkilmingai priimtas ir 
žmones visi isz džiaugsmo dai
navo :

“Sveikas buk musu pone!”
Kada buvo neatbūtinai rei

kalingas karalius susitarė dau
gumas drąsiu vyru ir iszkelia- 
vo in Ryma pas szventa Tęva, 
idant ji iszleistu isz klioszto
riaus ir kad sugryžtu in kara
lyste. Terp tu siuntiniu radosi 
ir. Vislomiras, o apie kuri jau 
suvis buvo užmirsze.

Apėmė randa jaunas kara
lius pradėjo daryt pakaju ka
ralystėje, suiminet pasikele- 
lius, o Vislomiras jam tame pri- 
gellbinejo. Ir in trumpa laika 
viskas buvo apmalszyta.

Dabar atvalnytas Vislomiras 
su džiaugsmu szirdies nusida
vė in Zlotorija, o da nieko neži
nojo apie savo mylima.

Kokis prijautimas ji apėmė, 
kada Zlotorija rado griuvė
siuose, o Bažena jau buvo pati 
kito!

Dasižinojo nuo kitu žmonių, 
koki būda naudojo niekadejus 
idant jam ant visados giluki 
pagriebt, nėra, ka, jog baisiai 
pa.stanavijo atsimoket savo ne
prieteliui.

Ne ilgai užtruko jam surinkt 
pulką narsiu vyru ant užklupi- 
mo ir in trumpa laika stojo 
priesz palociu prie Brdos, o 
kad Stoignievas jautėsi jau 
sargas nuo užpuolimu, per tai 
neturėjo teip daug sargu. Ka
da pamate užkluptu, szoko

(Tasa Ant 2 puslapio)
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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.

savoldva.ro
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Žinios Vietines
— Spalis — October.
— Pareita. Petnyczia. apie 

5:05 valanda 'popiet, ugnis kylo 
machine szape prigulintis prie 
Peca Coal kompanijos, ugnia
gesiai pribuvo su maszinoms ir 
užgesino ugni.

— Nedelioj ketvirta valan
da Szzvento Vardo Draugijos 
nariai isz Schuylkill o ir Carbon 
pavietu dalyvavo Szv. Misziose 
laukie in West End Stadium 
parke.

— Seredoj pripuola Szv. 
Tereseles ir Szv. Kandido, o 
Tautiszka Vardine: Glandis. 
Ir ta diena: 1863 metuose Pre
zidentas Abrahomas Lincolnas 
paskelbė pirmąją Dekavones 
Diena, kaipo viso kraszto 
szvente; 1421m., Szventas Tė
vas, Popiežius užtvirtina pir
mąjį Vyskupą Lietuvoje. Me
nulio atmaina: Jaunutis.

— Ketverge pripuola Szv. 
Pranciszkaus Asyžieczio, o 
Tautiszka Vardine: Pryte. li
tą diena: 1893 metuose buvo 
piimaji syki pavartuota Nia- 
gra Falls krioklio jiegos del 
pramones ir del biznio jiegos.

— Petnyezioj pripuola, Szv. 
Placido, o Tautiszka Vardine: 
Palemono. Ir ta diena: 1947m. 
Maskva pranesza sutvėrimą 
naujo Kamintano, kurio dar
bas yra priesz Amerika; 1947 
m., Prezidentais Harry Truma- 
nas prasze Amerikiecziu pas
ninkauti Utarninkais ir Ket- 
vergais, kad butu galima isz- 
maitinti . badaujanczius Euro
poje; 1848m., Daktaras Edw. 
L. Trudeau iszrado kaip gydy
ti džiovos liga; 1942 m., Ame
rikos valdžia nustatė ir sutvar
kė visu randauninku randas. 
Ne vale pakelti randa, be pave- 
linimo isz valdžios; 1853 m., 
Antioch kolegija in Yellow 
Springs, Ohio, invede nauja ir 
revoliuciną tvarkai.

Pa., ir Petra, Philadelphia; 
trylika aliuku ir anūkes ir pen
ki pro-auukus. Laidojo Pane- 
delio ryta su apiegomis in Ap- 
reiszkimo Paneles Marijos baž- 
nyczioje, 9:30 valanda ir palai
dota in parapijos kapinėse.

Gilberton, Pa.—
Buvęs miesto gyventojas Ta- 
moszius Masonis isz Cumbola, 
staiga pasimirė pareita Ket
verga savo namuose nuo szir- 
dies atako. Paskutini karta 
dirbo Lehigh Navigation ka
syklose in Lansford. Velionis 
ouvo nevedąs. Paliko du bro
lius: Antana isz Cumbola ir 
Juozą namie. Prigulėjo prie 
Said. J. Szirdies parapijos isz 
New Philadelphia.

TAKSU 
KOLEKTORIUS 

SUARESZTUOTAS

Frackville, Pa. —
Agneszka (Pulakaitiene) Ste- 
fankievicziene 82 metu am
žiaus nuo 439 W. Spring uly., 
numirė pareita Ketverga savo 
namuose. Gimė Lietuvoje. Ve
lione vedus du syk. Jos antras 
■vyras Jonas Stefankieviczius 
mirė 1952 metuose. Paliko £e- 
kanczius: du sunu: Antana ir

CLEMENTON, N. J. — Bu- 
ves Taksu Rinkėjas, kolekto
rius buvo suaresztuotas už suk
tybes. Trisdeszimts devynių 
metu amžiaus Ernest T. Wal- 
din, isz Clementon, N. J., buvo 
pasmerktas, nuteistas už tai 
kad jis norėjo priversti viena 
daktara jam pakiszti dvide- 
szimts tukstancziu doleriu, kad 
jis ji iszteisintu, kai tas dakta
ras buvo patrauktas in teismą 
už‘savo taksu neužsimokejima.

Waldin, buvęs Philadelphi- 
jietis stengiesi iszgazdinti dak
tarą Francesco Mogavero, nuo 
Fernhll Road. Jis prižadėjo 
viską taip sutvarkinti kad tas 
dakatras nebutu patrauktas in 
teismą, jeigu tas daktaras jam 
pakisz $20,000.

Daktaras Mogavero, vyriau- 
ses Misercordia Ligonines Chi
rurgas pasimirė Liepos mene
syje.

Du sykiu teisme Waldin bu
vo iszteisintas ir paleistas, bet 
kai jis treczia syki buvo teisia
mas, Teisėjas Allan R. Grim ji 
nubaudė ant nuo szesziu mene
siu iki trijų metu in kalėjimą 
ir ant baudos nuo tukstanczio 
ligi penkių tukstancziu dole
riu. Jo advokatas sako kad jis 
kreipsis in augsztesni teismą.

VIESULOS ISZTIKO
LOUISIANA

gavo apie dvideszimts tukstan
cziu doleriu.

Kai jie tuos pinigus gavo, j 
pasivogė, jie instume szeszis 
darbininkus, darbininkes ir ke
turis kostumerius in viena ban- 
kos “seifą” ir juos tenai užra
kino, užtrenkdami duris. Tadai 
jie dūme isz miesto su žaliu, 
praeitu metu automobiliu. Po
licija tikisi kad bus mažai be-' 
dos juos susekti ir suimti, nors 
kol kas policija nieko nesako.

AUTOMOBILIUS AT- 
SIMUSZE IN SIENA

Policijantai Ji Vijosi
Per Keletą Skvieru
PHILADELPHIA, PA. — 

Vienas automobilius iszsisuko 
isz policijantu nagu ir, važiuo
damas apie 60 myliu in valan
da sudužo in siena prie Norris 
Housing Project, prie Deszim- 
tos ir Berks uly.

Moteris;ke, 30 metu amžiaus 
Betty Mathias, isz Boston uly., 
netoli nuo Dvideszimtos uly- 
czios buvo to trenksmo iszihes- 
ta isz to automobiliaus ir atsi
dūrė in ta siena. Ji buvo nu- 
veszta in Szvento Luko ligoni
ne. Jai galva buvo labai su
žeista.

Draiverys, trisdeszimts metu 
amžiaus Stedman Judge nuo 
Arlington uly., buvo sužeistas 
ir teipgi buvo nuvesztas in ta 
ligonine. Automobilius buvo 
visiszkai sunaikintas.

Policijantai intare ta draive- 
ri Judge už per greita važiavi- 
ma ir už vairuojama be laisniu, 
ir už tai kad jis nesustojo kai 
policijantai buvo jam insake 
sustoti.

Policijantai Edward Koch ir 
Bernard Murphy sako kad jie 
buvo mate kai ta moteriszke 
susipesze ir susimusze su tuo 
draiveriu prie Sedgley ir Dvi
deszimts antros uly. Jie sako 
kad jie mislina kad ji ir tada 
jau prieszinosi kad jos draugas 
pasigėrės per greitai važiavo ir 
kad ji norėjo iszlipti isz to au
tomobiliaus ir sau pesczia eiti 
namo. Kai ji isz to automobi
liaus iszlipo tas automobilius 
greitai nuvažiavo isz tos vietos.

Policijantai, užtikę ta taip 
greitai važiuojanti automobi
liu, pradėjo ji vytis ir tada ta

Abieju Partijų Szulai

Demokratu partijos vir- 
szininkas Paul Butler, (po 
kaire) sveikinasi su Republi- 
konu partijos vadu Leonard 
Hall, kai jie susitiko prie Se
nato Komisijos tardinimu, 
Vaszingtone. Abieju partijų 
vadai, szulai dabar nori isz- 
tirti ir dažlnoti, kas atskira 
partija veda, ir isz kur ta 
partija tiek pinigu gauna to

ki brangu rinkimu vaju ves
ti vienas priesz kita.

Butler sako kad Republi- 
konu partija, 1954 metais bu
vo po prievarta pareikala
vus kad visi darbininkai po 
j u valdžia prisidėtu prie rin
kimu vajaus ir kaip tik gali 
padėtu iszrinkti musu Prezi
dentą.

O O O

Petra Pulakaiczius, keturios 
dukterys: Anele, pati Juozo VALSTIJA

STRYKARIU
STRAIKOS

Tukstancziai Žmonių 
Nukentėjo Visai Už 

Nieką

PHILADELPHIA, PA. — 
Strytkariu straikos tesiesi be
veik dvylika valandų Philadel- 
phijoje, ir- tukstancziai žmonių 
negalėjo gryszti namo ar va
žiuoti in darba. Ir vien tik už 
tai kad darbininkai ožius vari
nėjo ir iszejo ant Unijos nepa
tvirtintu straiku.

Vienas darbininkas buvo ga
vės sakti, praszalintas, už tai 
kad jis beveik kasdien pasivė
lindavo in darba. Kai jis buvo 
praszalintas tai visi kiti iszejo 
ant straiku, nors unija tu strai
ku nepripažino ir pati strytka
riu kompanija davė darbinin
kams žinoti kad jos

aiszkinti.
Szitokios straikos, isz tikro 

nereikalingos ir nedovanoti
nos, nes tie kurie ant tu stryt
kariu važinėja buvo ir yra vi
sai nekalti, ir kodėl tie darbi
ninkai turi valia, teise visus ki
tus nubausti už tai kad kas 
nors jiems nepatinka.

Tukstancziai žmonių pasivė
lino parvažiuoti namo ar atva
žiuoti in savo darbus, kai tie 
strytkariu darbininkai sustrai- 
kavo. Kai kurie buvo gana lai
mingi ir prisiszauke savo szei- 
mynas ir kas nors isz szeimy- 
nos atvažiavo juos parsiveszti, 
bet baisiai daug po miestą tik 
vaiksztinejo ir nebežinojo ka 
daryti, kai negalėjo važiuoti 
namo.

Szitokis pasielgimas turėtu 
būti valdžios uždraustas, nes
czia ne baikos! Kareivis, poli- 
cijantas negali straikuoti nes 
jis valdžiai dirba; strytkario 
draiverys teipgi valdžiai dirba, 
ar bent miestui, ir mums iszro-

atstovai do kad tokis darbininkas nega-
nelaime atsitiko kai tas auto- yra pasirenge gražumu pasi- 
mobilius sudužo in siena. tarti ir, reikalui prisejus pasi-

li visa miesto tvarka suardinti 
už tai kad jam kas nepatinka.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

... i 
ir kitu miestu.

Tai rodo, kad samprotavima ! 
klesti ne tik Vilniuje ar Kaune, 
bet taip pat Rygoje, Leningra
de ir Bolszevizmo sostinėje, 
Maskvoje. O tuo paežiu tai yra 
liudijimas, jog nežiūrint nuola
tiniu Komunistines spaudos 
pagyru apie staigius pramones 
szuolius, tiek pavergtoje Lie
tuvoje, tiek kitose Sovietu 
Sanjungos srityse žmones pa
sigenda ne tik medžiagos ap
rangai, bet ir skardos prakiu
rusiam stogui uždengti.

Philadelphia, Pa.—
Žemiau esamas kuklias eilutes 
aukoju pagarbai Jurgecziu 
Klebono proga Jo 25-kiu metu 
sukakties kaip Jis yra inszven- 
tintas in Kunigą; o jenkiu tar
me suszunku Jam kuo garsiau- 
ia.

Jurgiecziu Klebonas 
Kun. Dr. Vy. Martuseviczius
Jurgiecziu Klebonas 
Kaip žmones suprato, 
Privalo tuoj būti 
Tarp mus nors prelatu. 
Nes to užsipelne 
Savoju veikimu
Ir mus czia Jurgįeczius 
Gražiu mokinimu.
Nes Jis yra iszminczius
Kaip kad Ciceronas
Tas mus mylimasis 

-Jurgiecziu klebonas!
— Kaip teko tikrai sužino

ti, tai Jurgiecziu parapijos 
naudai szimetinis piknikas su
teikė net 13 szimtu doleriu; o 
vėliau invykes bazaras tai net 
3] szimta doleriu ir tai net da 
ir su kaupu. Ir žmones pasa
kuoja kad isz visu veikėju ta
me parapijos reikalu dalyke, 
tai kuo uoliausiai darbavo da
bartinis Jurgiecziu vikaras, 
Kun. Al. Neverauskas. Todėl 
garbe jam už ta! O gaspadoria- 
vimo role, tai losze pats Jurgie
cziu klebonas.

— Musu czia garsi visuo
menine veikėja, ponia Albina 
Czebatoriene pastaroji! laiku 
kur ji dirba jau apšzcziai metu 
ingyjo kaipo vadove grupes 
dirbaneziuju pąvadinima, ar
ba kitaip tarus Kapitone.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Matulis, Jonas (huv. Matu

laitis), isz Vilkaviszkio ap., isz- 
vyko Amerikon isz Anglijos 
1917 metais. ' - į

Mikalauskas Simonas, gyve
nęs Pittston, Pa., sūnūs Laury
no. . .

Mnliauskas, Mateuszas, * ir 
žmona Liucija, gyvenę New 
Washington (bene Indianoje).

Naiduszkeviczius, Pranas, 
žmona Natalija Pranaityte ir 
sūnūs Algirdas.

Palietis, Antanas, sūnūs Mo
tiejaus.

Palietis, Jonas, sun. Simono, 
gydytojas.

Pranaitis, Aleksas.
Pransketiene-Urbaityte, isz 

Raginenu k., Szeduvos vai., ir 
jos seserys Agota Krikszcziu- 
niene, Ona Samaszkiene, Kri- 
vickiene ir Deveniene.

Pyragius, Vladas, gyvenęs 
Sziauliuose.

Rdažiukynas, Jonas ir Juo
zas.

Babickas, Vincas, isz Juko- 
niu k., Puszaloto par.

Ribikauskas, Riczardas.
Sabutiene-Chomskaite, Ona, 

d. Aleksandro, isz Tytuvėnų.
Stankevicziene - Vilczinskai- 

te, Morta, isz Tytuvėnų.
Stapoh k u s, J u ozą s Sum Ado- 

mof'isz-Plungės vai.- ‘ t'5???
Štaszyte, Pajauta-.
Statkus, Algirdas ir Jonas; 

kile'-ar gyvene Panevėžyje?#?’ -
Steponą v icziusj Petras, sū

nūs Stanislovo. ' .
Taraila, Algirdas. • ■'?
Trecziokaš, Juozas, sūnūs 

Kazio, gim. 1925 m. : •
Valaitis, Augustinas ir Jus

tinas. ••
Vauras, Konstantinas, isz 

Narvaisziu k., Plungės vai., 
Telsziu ap.

Vilczinskaite - Stankeviczie
ne, Morta, isz Tytuvėnų.

Vitkus, Bronius, isz Plungės.
Žiugžda, Albinas, sūnūs An

tano.
Jieszkomieji arba apie juos 

Consulate General of America, 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.

— Teko sužinoti kad vieti
ne Balio skyriaus valdyba su-

Kaukerio; Ona, pati John Czu- 
dzucko; Mare, pati Francis 
Fisher ir Matilda, pati Alberto 
Buskieviczio, visi isz Frack
ville. trys po-dukres: Ona, pati 
Tomo Navitskio, Pottstown; 
Helena, pati Juozo Burinskio, 
mieste ir Margareta, pati Fred 
Urban, Auburn; du po-sunu: 
Jurgi ir Joną Stefankievicziai 
isz Philadelphia. Du brolius: 
Juozą Berkauska, Mary auna,

(Tasa Nuo 1 Puslapio) Uodu Rojus
bos nes bangos buvo tokios di
deles kad ir jam buvo pavojus 
kad jis nenuskęstu.

JAU BISKI PER
DAUG

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Istorija Apie . . .
•‘AMŽINA ŽYDĄ"

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

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

Dorsey, jo žmonai ar ju vaiku- 
cziams, bet mums gaila kitu 
tokiu policijantu ir ju szeimy- 
nu, kurie nei skatiko negauna. 
Kam czia tokis skirtumas? Jei
gu jam ir jo szeimynai, tai ko
dėl ir ne kitiems, kurie pana
šiai tarnauja ar tarnavo?

Pirkie U. S. Bonus

VAGIAI GAVO 
$20,000

CLEVELAND, OHIO. — 
Keturi vagiai, razbaininkai ap
vogė Chesterland Branch ban
ka, kuri yra szaka First Na
tional Bankos isz Burton. Jie

rado gerus tautieczius, kurie 
tai sudarė garantijas septynias 
Lietuviams atvykti isz Vokie
tijos in Amerika. Prietogi nuo 
sziu metu Spalio menesio pir
mos dienos iki 31-mos dienos, 
Balfas vykdys pinigu rinkliava 
-rėmimui pabėgėliu isz Lietuvos 
nuo RaudonujU kacapu vergi
jos arszesnns ir už peklos su ra- 
goeziais sugyvenimą kartu. 
Taipogi jau veikėjai taip Balt
istai, kaip ir kiti jau rūpinas 
tuomi, kad suorganizavus pui
ku. apvaikszcziojima tautines 
szventes, 16-to Vasario 1957 
metais. —K. V.

Meszka Vyra
Meszkerioja!

Karininkas Major Herbert 
C. Barnett, kuris parsigabe
no asztuonis tukstanezius 
penkis szimtus uodu isz Ma
lay or džiunglių, czia juos 
maitina su savo kūno krauju 
in Walter Reed ligonine, Va

szingtone. Jis tuos uodus yra 
parsitraukęs kad isztyrus 
kaip tie uodai nesza su savim 
daug nuodu, kurie ne tik pa
kerta sveikata, bet net ir už- 
musza žmogų.

Už tai kad tie uodai gali

gyventi tik keletą dienu ne
laisvėje, visas tas tu uodu 
būrys buvo greitai jam pri
statytas su greieziausiais 
musu eroplanais.

lj a i-a

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

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKI!

Keliautojai, važinėdami 
netoli nuo Cliff del, Vaszing- 
tone, antru kartu pasižiūri in 
ka jie mato, kai szitokis 
vaizdas jiems pasirodo. Czia 
iszrodo kad gyva meszka ve
jasi vyra ir paskui ji lipa in 
medi, gnaibindama jo keli
nes. Bet laikrasztininkas 
mums vėliau pranesze kad 
tas vyras nebuvo gyvas, tik 
sziaudu pripiltas manekinas, 
o meszkas, tik kailis pritai
sytas prie medžio.


