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Moterų Ir Merginu Lenktynes Eroplanais
t

Merginos ir moterys yra 
jau keli metai kaip vedusios 
eroplanu lenktynes, skersai 
musu kraszta.

Czia lenktyniotojos, pa
niekusios Philadelphija, Pa. 
isz Californijos viena kita 
sveikinasi. Jos yra Ponia 
Patricia Gladney, (antra 
nuo deszines), isz Los Altos, 
California ir jos pagelbinin- 
ke lakūne Margaret Stan
dish, (antra nuo kaires), isz 
Burbank, California. Jos 
ežia yra sveikinamos Pono 
George Niessen, Aero Penn- 
sylvanijos Kliubo pirminin
ko.

Lenktynes su eroplanais 
prasidėjo isz San Mateo, Ca
lifornia. Ir lenktynių lai
mėtoja bus paskelbta sulyg 
laiko, kiek eme isz Califor
nijos in Philadelphija at
skristi.

Szitas eroplanu lenktynes

laimėjo Ponia Alice Roberts 
su savo lakūne pagelbininke 
Ponia Iris Critchell. Jos 
buvo tinkamai apdovanotos 
ir pasveikintos Warwick 
viezbutyje Philadelphia, Pa.

Jos isz Californijos in 
Philadelphija skrido apie 
szimta asztuonios deszimts 
asztuonias mylias ant valan
dos, per ta dvieju tukstan
eziu penkių szimtu szeszios 
deszimts septynių myliu ke
lione.

Abi laimėtojos yra po 
dvieju vaiku motinos.

Laimėtoja gavo asztuonis 
szimtus doleriu už pirma • 
vieta.

Kitos gavo po dvideszimts
penkis doleriu dovanomis.

Isz viso devynios deszimts 
keturios moterys dalyvavo 
szitose mažu eroplanu lenk
tynėse.

/

MAHANOY CITY, PA, UTARNINXAS, LIEPOS 23, 1957 (TUESDAY, JULY 23, 1957)

TRAUKINIO
NELAIME

Sužeidė Dvylika 
Žmonių

{DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZT1S “ŠAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

i Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00; | 
Į In Kanada: metams $8, V2 metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika, | 
| Skotlandije, metams $10.00. Atskiras ‘‘Saules” numeris 10 Cts. 1 

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: jj

į SAULE PUBLISHING CO.,
• MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. * 
1______________________________________________ __________________— !

V. L. Bocikowski, sailor and Męr, £8 IV.El AS

Komunistu Cenzūra PRAMONE SU KOMU- 
NISTISZKA KINIJA

Kubos Gražuole

Ant Paties Kruszczevo'“:ujbtkatpeUdang Z”'- i kintu kitu krasztu vadus; ari 
czia Kremlino taryba laiko laz
da ant paties Khruszczevo.

Dar kita karta, Khruszcze
vas pradėjo staeziai 
prakeikdamas Prez. Eisenho- 
weri ir Amerikos valdžia. Ant 
rytojaus Maskvos radijas ir 
laikraszcziai nei žodžio apie tai 
nesake.

Ir kas dar keiseziau, iszrodo 
kad kas nors yra Khruszczevui 
insakes kad jis mažiau kalbėtu 
isz pometes, o laikytųsi nuora- 
szomis, isz anksto jam prireng-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LONDON, ANGLIJA. — 
Nežiūrint to kad Nikita S. 
Khruszczevas dabar yra viso 
Kremlino bosas, kas nors ir ji 
prižiūri, jo prakalbas peržiūri 
ir daug jo iszsireiszkimu cen- 
zuroja iszbraukia.

Laikrasztininkai, kurie Oze- ’ 
kai tiedu koslovakijoje jo prakalbas se- 

bet nei ke žodis in žodi, nieko pana- 
szaus neskaitė Maskvos laik- 
raszcziuose. Jo tos prakalbos 

suszvelniu- 
tos ar visiszkai perraszytos.

Kai per vienas savo prakal 
bas Khruszczevas baisiai užsi
puolė ant Vengrijos Komunis- 
tiszkos valdžios, Maskvos val
džia visa tai iszbrauke, ir para- 
sze visa straipsni apie, nusi
ginklavimą, apie ka Kruszcze- 
vas nebuvo nei žodžio tares.

Laikrasztininkai ir diplio- 
matai sako kad jis negali su
rasti kas tenai darosi. Ar pats 
Khruszczevas tos cenzūros rei-

NEW YORK, N. Y. — 
Traukinys isz New Haven in- 
važiavo in stoti kai žmones li
po in New York Central trau
kini in Grand Central stoti., 
Daugiau kaip dvylika tu žmo- , 
niu buvo sužeisti 
traukimai susimusze, 
vienas nebuvo labai ar pavo
jingai sužeistas.

Trys New Haven traukino ^uvo pertaisytos, 
karai buvo nuversti nuo rieliu. 
Tai atsitiko biski priesz penk- 
at valanda po pietų.

New Haven traukinio inži
nierius sako kad jo inžino stab
džiai, briekos sugedo ir kad jis 
negalėjo savo traukinio su- 
stabdinti.

Visi sužeisti buvo greitai nu- 
veszti in vietines ligonines.

^Pirkie U. S. Bonus!

Naujas Atstovas . Pas Prezidentą

TOKYO, JAPONIJA.
Japonai dabar stoja in eile su 
Anglija ir ima užvesti bizni, 
pramone su Komunistiszka Ki
nija, nežiūrint to kad Amerika

bliauti, yra nusistaeziusi nieko bendra 
neturėti su ta Kinija.

Japonietis Taiichiro Matsuo 
Japonu pramones virszininkas 
sako kad Japonu biznieriai da
bar siuns in Kinija apie du 
sz’mtu invairiu daigtu, kurie 
iki sziol buvo Amerikos už
drausti.

BULGANINAS
SUSIRUPINES

Giria Kruszczeva Ir Jo 
Bijosi

EROPLANAS SUDU 
ŽO 1N NAMUS
8 Žmones Žuvo

SINGAPORE. — Anglijos 
kariszkas “Venom” j et ero- 
planas nukrito ir sudužo in 
namus, kur gyVeno daug vais- 
ko žmonių, netoli nuo Tengah 
Air Base. Asztuoni buvo už- 
muszti ir deszimts buvo su
žeista.

Ugniagesiu trokas, besisku
bindamas in pagelba susikūlė 
su troku ir užmusze viena ug
niagesį ir viena praeinanti 
žmogų.

Eroplanas susprogo kai jis 
sudužo in tuos namus, užmusz- 
damas lakuna, vieno meto kū
dikėli ir keturis kitus žmones.

Iszrinkta viso Kubos gra- * 
žuole Rosa Garnio, sveikina 
visus kai ji atvažiuoja isz 
Havana, Cuba in New York 
miestą, isz kur ji važiuoja in 
Long Beach, California, da
lyvauti in viso svieto gra
žuoliu rungtynes.

PRAGAS, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Sovietu Premieras 
Bulganinas isz savo iszvaizdos 
parodo kad jis susirupines ir 
nedamiges.

Jis, kalbėdamas in Czekus ir 
Sovietus ligi padangių iszgyre 
visus vadus, kai jis su Krusz- 
czevu in Pragos miestą atva
žiavo, del “draugiszko atsilan
kymo. ’ ’

Apie du szimtai tukstaneziu 
žmonių susirinko juos triuksz- 
mingai pasveikinti.

Dauguma tu kurie buvo su
sirinkę tuos Ponus, pilvužus, 
didžiūnus priimti ir pasveikin
ti, buvo isz Komunistiszku 
Unijų Darbininkai, kurie buvo 
ten po prievarta pasiunsti; ki
ti buvo pienburniai studentai 
kuriemes nei politika, nei gy
venimas dar neaiszkus.

Kruszczevas pasirodė links
mas ir mandrus, nesziodamas 
sziaudine skrybėlė, padaryta 
kapitalistu fabrikuose, Vaka
ruose.

Jis per savo prakalba isz- 
pludo, iszkoneveike visus Va
karinius krasztus, (kaip pa
prastai) ir sake kad Vakari
niai krasztai, su Amerika va
dovybėje, stengiasi dabar su
kelti priesz-revoliucini sanju- 
di Rytinuose krasztuose.

Vakariniu krasztu diploma
tei ir laikrasztininkai, nuo ku
riu sunku kas pasliepti, sako 
kad jie numato ir nujauezia 
kad Pono Bulganino dienos*ir
gi suskaitytos.

Debar iszrodo kad net virsz 
ir augszcz;au už pati Krusz
czeva stoja Rauduonosios Ar
mijos Marszalas Georgi Zhu
kovas, buvęs Prezidento Ei- 
senhowerio draugas per kara.

Kruszczevo triukszmingas 
priėmimas Pragos mieste bu- 
vo panaszus in priėmimą Ed
ward Benes, kuris buvo sugry- 
žes isz isztremimo 1945 metuo
se. Jis pasitraukę Birželio 
septinta diena, 1945 metuose 
ir paskui pasimirė ar buvo nu
galabintas po vieno menesio.

I nesupranta to Sekretoriaus in-
Į sakymo, ir lauks pakol bus 
i jiems placziai ir aiszkiau pa- 
aiszkinta..

100,000 KAREIVIU Apsaugos Sekretorius Wil-
. v, senas yra teipgi pareikalavęs

■ MAŽIAU kad penki tuksta.ncziai penki
szimtai trisdeszimts karininku

I butu paliesti, nes jie dabar nė
ra reikalingi. Armijos sztabas

i sako kad du tukstanc^iai bus
I tuojau paleisti, bet po tam tai daktarai yra galutinai pasako 
karininkai lauks kol Wilsonas kad i* iokiu budu tikru Ka,edu 
placziau ir pilniau pasiaiszkins 
ir pasakys kurie karininkai da-

Isz Amerikos

Armijos Bus Sumažin 
tas; Sutaupius 200
Milijonu Doleriu

James M, Langley isz Cno- 
cor, New Hampshire, Amba
sadorius in Pakistana yra 
ežia Prezidento Eisenhowe- 
rio sveikinamas, kai jis pri-

buvo Baltuosiuose Kamba- 
ruose pasisveikinti sd 
zidentu Eisenhoweriu, 
imti savo paskyrma.

Pre- 
pri-

14 PASMERKTI
VENGRIJOJE

smerkti ant ilgu metu in kalė
jimus.

Laszlo Toth, vienas isz tu 
mirties bausme pasmerktųjų, 
teismo kambaruose suszuko: 
“Leiskite man pasikalbėti su 
mano žmona.”

Laikrasztininkai sako kad 
jo žmona tuose teismo kamb-i- 
ruose tuo paežiu syki suriko: 
“Asz noriu būti pakarta sykiuVIENNA, VENGRIJA. —

Keturiolika Vengru, kurie ka- su savo vyru!
riavo už laisve buvo mirtiesI Daugiau žinių apie ta teismą 
bausme pasmerkti in Miskolc, ar .apie tuos pasmerkimus, kol 
Taip yra praneszama Viennos kas, dar nebuvo galima sugau- 
mieste. Septyni kiti buvo pa- dinti.

jau nebesulauks.
Mergaite jau kuri laika ser

ga szirdies l;ga. Ji jau du me
tei kai negali isz lovos pasikel- j 
ti; ji praleido keletą menesiu 
irį Philadelphijos Laivyno li
gonine. Jau seniai kai ji galėjo 
su savo tėvais ir su savo bro
liais praleisti Kalėdų szventes.

Jos keturi broliai, 12 metu 
Angelo; 11 metu Frank; 3 me- 

PHILADELPHIA, PA. — tu Peter ir penkiolikos mene 
Nežiūrint ir nepaisant ka ka- siu Paul dalyvavo tose Kaledi- 
lendorius sako, jaunoji, devy- nese iszkilmese. Jos tėvas 
niu metu Jean Del Borrello apy “Chief Pettty” karininkas in 
vaikszcziojo ir atszvente Kale- Norfolk, Virginia, buvo paleis- 
dsa su dovanomis ir su kuklio- as ant keliu dienu namo, kad 
mis vakaruszkomis, Liepos jis galėtu būti su savo dukrele, 
menesyje. o o o / 

Jos tėvai Peter ir Elza Del
Borrello surengė ta maža Ka- ■ ■ ~ ~ ~ -------

NUSIŽUDĖ,
SAVO GRABE

WASHINGTON, D. C.
Armija yra paskelbus kad ji rcikalingi.
paleis apie, penkios deszimts;
tukstsmeziu kareiviu sulyg' 7VTI7I ‘
Amerikos Apsaugos Sekreto- KALI>J /Uo IVlAZz I I ibi į 
riaus,; Wilsono insakymu. --------

Wilsenas, su Prez. Eisenho- NcSIlIailkS GlUOdŽio 
werio sutarimu yra insakes 
kad Armija, Laivynas ir Laku- 25"tOS DlCIlOS 
nu Sztabas savo eiles sumažin
tu ant szimto tukstanezio ka
reiviu.

Szitokis armijos sumažini
mas sutaupins valdžiai apie du 
szimtu milijonu doleriu ant 
metu.

Armijos Sztabas tuoj aus 
pranesze kad ji dabar daug 
mažiau jaunu vyruku patrauks 
in armija. Bet Armijos augsz- 
tieji karininkai sako kad jie į ledini pakyli ir vakaruszkas 
dar tikrai nebežino ir pilnai, savo dukrelei Jean, už tai kad

JACKSON, TENN. — J. F. 
Eppinger per keletą sanvai- 
cHu sunkiai ir ilgai dirbo ir 
darbavosi kol jis sau iszsi.kale 
puiku graba. Paskui jis in ta 
grabs atsivule, ji užsidarė ir 
paleido carbon dioxide gaza ir 
taip užduso.

Penkios deszimts septynių 
metu amž'aus Eppinger buvo 
namu ir nuosavybių agentas, 
pirkėjas ir pardavėjas.

Policijantai sako kad tas jo 
paties padarytas grabos buvo 
tikrai puikus. Jis nebuvo pa- 
vartuojes nei viena vini, bet su 
szriubais buvo visas to savo 
grabo lentas suszriubaves.

Vienos Valandos Kūdikis Apleistas

I
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SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Slauge Sylvia Liveratti 
isz Allegheny General ligo
nines, Pittsburgh, Penna., 
ežia laiko mažuti ant savo 
ranku ligoninėje. Jis buvo 
savo motinos apleistas kai 
jis buvo tik vienos valandos 
amžiaus. Daktarai labai

greitai suskubo ji prižiūrėti 
ir sako kad jis dabar sveikas 
ir linksmas, nežiūrint to kad 
jis ežia kaž-kodel riauksz- 
lesnasi ir verkia.

Policijantai dabar jieszko 
jo motinos ar tėvo.
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Kas Girdėt
In Plant City, Floridoje, 52 

metu amžiaus Ponia Lizzie B. 
Morgan norėjo gauti autpmo- 
biliaus vairuojinimo laisnius. 
Ji pasuko savo automobiliu in 
tuszczia vieta kur ji norėjo ji 
pastatyti. Ji ne ežia paspau
de gaizolinio spaudikli vietoj 
stabdžio, briekos ir atsidūrė 
staeziai per Įauga in ofisą kur 
tokias liaismes iszduoda. Ji ta 
diena negavo savo vairuojini
mo laisniu.

Dauguma universitetu pra
nesza kad visi studentai kurie 
sziais metais savo mokslus už
baigia, dabar turi darbus. Fab
rikantai ir kompanijos buvo 
pasiuntė savo agentus in tuos 
universitetus ir kolegijas kad 
isz anksto pasisamdintu tuos 
studentus.

Pypkes Pumai

Gera Motina

Maryland Universitetas pra
nesza kad visi studentai kurie 
yra iszeje inžinieriaus mokslus 
nuo pirmos dienos gaus apie 
keturis szimtus szeszios de- 
szimts penkis dolerius ant me
nesio.

Pittsburgh©, Fred Collins 
gavo nuo keturiu iki aszfuoniu 
menesiu in kalėjimą, už tai kad 
jis pasivogė $78.75 pensijos; 
czeki nuo savo draugo kalinio 
in North Side policijos kalėji
mą.

'Georgia Tech universiteto 
studentai gauna tarp penki n ir 
szesziu szimtu doleriu ant me
nesio.

In Akron, Ohio, Ponia Kath
erine Ferrell, septyniolikos 
vaiku motina, suaresztuota už 
girtuokliavimą buvoi patup- 
dinta in kalėjimą del vienos 
nakties. Ji teisėjui pasakė: 
“Tai man buvo ramiausia ir 
tykiausia; naktis in dvide- 
szimts metu.“

In Jacksonville, Joe Tanner 
buvo paleistas po kaucija isz 
kalėjimo, už tai kad. jis buvo 
paszoves viena žmogų per anas 
Kalėdas. Jis dabar vėl atsidū
rė in kalėjimą už tai kad jis 
perdure viena žmogų per Ve
lykas. i

• •

In Madison, Wisconsin, 
miesto valdžia yra pagarsinus 
kad ji nori pasisamdinti žmogų 
kuriam mokes tris szimtus dvi- 
deszimtš penkis dolerius in 
menesi, kad jis miesto medžius 
prižiuretu.

Kai kurios kompanijos ga
besnėms studentams siutina 
naujus namus ir automobilius 
už dyka, kad tik jie imtu tenai 
už visa mokslą užmoka ar bent 
darba. Daug kompanijų dabar 
kiek primoka, jeigu pirmos 
klases Universiteto studentas 
sutiks pasiraszyti kontrakta 
kad, kai jis baigs mokslus, jis 
tai kompanijai dirbs.

In Norwich, N. Y., Chenango 
apygardos teisėjas Frank W. 
Barnes nuteisė 29 metu am
žiaus Herbert T. Punchard, isz 
Troy miesto už pardavima 
dvieju automobiliu, kurie jam 
neipri gulėjo. Teisėjas nuspren
dė kad tas Punchard turi tu 
automobiliu savininkams at
mokėti $4,629 su procentu. Jis 
tuos pinigus galės per dvide- 
szimts metu atmokėti, po pen
kis dolerius in sanvaite.

Gera motina ne tik 
gražiai gyvena,

Bet neužsiima liežuviais.
Nes jeigu nori prigulineziai 
Savo vaikus iszmokyt 
Tai neturi laiko 

liežuvninkaut.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys

An d r i u szk e v i cz i u s, 'Stasy s,
sun. Jurgio, ginies 1926 m. 
Armėnas, Antanas ir Kazys, 
isz Buribiszkiu k., Gaures v., 
Tauragės a p.

Armėnas, Juozas isz Bur- 
biszkiu k., Gaures v., Tauragės 
ap.

A rn asziu t e-Ta r v y diene, Ma
rijona, duktė Juozo ir Marcijo- 
nos Urbaitės, kilusi isz Szveks- 
nos m., Tauragės ap.

Balsys, Juozas, g y ve n o 
Clevelande, turi dukterį Matil
da.

Barsztys, Jurgis isz Pa- 
szventupio k., Pakuonio vai.,

Kauno ap.
Berneckiene Vincenta, isz 

Pakukszczio k., Varnių v., Tel
sziu ap.

'Bernotas Juozas, isz Svytru-I
nu k., Alvito v., Vilkaviszko 
apskriezio.

Bingilas, Adolfas ir Petras, 
Bingiliene, Marija ir dukterys 
Adele, Elena Jule ir Nurija.

Biskis, Antanas ir Jonas.
B u ze 1 au sk tone, V i k t o r i j a.
Cininas, Viktoras.
D a rg i n a v i czi u s, Ado 1 f as.
Dovydaitis, Juozas ir Vin

cas suims Juozo ir Ag o t so, isz 
Bu tai ežiu k., Eržvilko v., Tau- 

Į rages ap.
Geidutis, Alfonsas, ‘sūnūs 

Juozo.
Guža.uskas Juozas, gyvenęs 

New Kensington, Pa. ,
Jureviczius, Aleksandras isz 

Molupio k., Batakių vai., Tau
ragės ap.

Kartonas, Albertas suims 
Adolfo.

Kriszcziunas Jonas ir Simo
nas.

Mantvilas Vincas sun. Anta
no, isz Kuturiu-Naujininku k., 
Pagramanezio par., Tauragės 
valsczio.

Meszkauskaš, Jonas, suims 
Felikso. .

Metaite Jieva, isz Kumecziu 
k., Padovinio' v., Marijampolės 
ap. 1

Metas, Antanas ir Juozas, ir
* *

Metiene, Jieva.

ka.
i Paszkauskas, Jonas.

Peczkanskas, 'Steponas, isz 
Kelines.

Petkiene, Zofija ir jos duktė 
Elena Vanda, isz Žylaicziu k., 
Varnių v., Telsziu ap.

Platustis, Antanas ir Jonas 
isz Palukszcziir k., Varnių v., 
T e Isz i u ap.

Raezkauskas, Augustas, su
ims Petro.

Raiszelis, Kazimieras nuo 
Panevėžio.

RA.ulinaitis, Malas ir Will
iam isz Aukszt. Panemunes.

Rugelis, Jonas, sun. Izido
riaus, klierikas, ar jau kuni
gas.

Szimkus, Povilas, gmiinaitis 
Liudo Sztvedo.

Strimaitiene (.Gudaitiene)
Ona, gyveno Matferibergo sto
vykloje.

Surmiene-Orinaite, Veroni
ka. .

Szvedas, Stasys ir sesuo Jie
va, isz Jonaicziu k., Alvito Vai. 
Vii k avi szk o ap.

• Tarvydiene-Arnasziute, Ma
rijona duktė Juozo, kilusi isz 
Sz v e k s zn o s' m., Ta u ra ge s a j).

Tvaronas, Kazys, gyvenęs 
Hanau stovykloje.

Ubartas, Antanas, suims 
Prano isz Luokės vai., Telsziu

• aip.
Vaznonis, Alfonsas gyvenęs 

Rokiszkio apskr., buvęs Gross- 
Hesepe stovykloje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

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

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo

Nr. 1957

Egipto Diktatoriaus Abdel 
Nasser dienos gal suskaitytos. 
Anglijos dideli 'biznieriai ir 
piniguoeziai spėja . kad neims 
nei dvieju metu kol to diktato
riaus valdžia neteks pinigu ir 
subankrutavuos, nes jis tikisi 
daug paramos isz Sovietu Ru
sijos. O Rusija dar nei vienam 
krasztui nėra savo žodžio isz- 
laikus kaslink pinigiszkos pa
ramos, nes pati Rusija neturi 
gana pinigu savo1 reikalams.

Armija pranesza kad dabar 
daug daugiau jaunu vyruku 
stoja in vaiska; negu buvo tikė
tasi. Laivynas ir Lakūnu Szta- 
bas panasziai pranesza.

Vice-Prezidentas Richard 
Nixonas sako kad valdžia, daro 

, baisia klaida, siunsdama savo 
gabiausius ir intakingiausius 
žmones in Europa. Jis sako 
kad tokie žmones mums baisiai 
reikalingi Afrikoje, Azijoje ir 
Vidur-Rytuose; i

- • •

Sovietai dabar neinsileidžia 
dauguma Lenkijos laikrasz- 
cziu. Mat, Lenku valdžia yra 
davus savo laikrasztininkams 
pilna spaudos laisve, ir tie 
laikrasztininkai ir redaktoriai 
ta laisve dabar pavartuoja be- 
sipuldami ant Sovietu vadu.

Sziandien doleris yra vertas' 
tik apie trisdeszimts devyni 
centu.

Žmones sziandien praleidžia 
apie keturis sykius daugiau 
negu jie praleido 1940 metuo
se.

Užsimoka pažinti tinkamus 
žmones, ypatingai politikoje. 
Amerikos Iždo . Sekretorius 
Humphrey, keturi metia atgal 
buvo vertas apie septynis mi
lijonus doleriu. Dabar, už ke
turiu metu, neskaitant jo al
gos, jo turtelis, padidėjo ligi 
$14,716,182. Mat, jis, būdamas 
taip arti Prez. Eisenhowerio, 
yra pirmutinis dažinoti kurie 
fabrikai, kurios kompanijos 
didžiausius kontraktus gaus ir 
taip ju bonai, stockai pakils.

Prez. Eisenhoweris priėmė 
atsisakyma Gubos Ambasado
riaus Arthur Gardner.

Nors Kanada isz hiusu 
kraszto milijonus doleriu, g'au- 
ibi ir dar daugiau milijonu sko
linasi be jokio nuoszimczio, 
jos doleris yra visu, penktuku 
daugiau vertas negu musu do
leris !

Lenkai vis laikosi savo tikė
jimo. Kardinolas Wyszynski 
ana diena buvo pasakęs musu 
popiežiui, Szventam Tėvui, Pi
jui Dvyliktajam kad nežiūrint 
visu tu persekiojimu, Lenkai 1 
vis yra isztikimi savo Dievui ir 
savo bažnycziai. Kardinolas 
Wyszynski po szesziu metu ka
lėjimo Komunistu nelaisvėje 
buvo paleistas ir nuvažiavo 
pas jSzventaji Tęva del pasi- 
sznekejimo. Kardinolas sako 
kad iszrodo kad santykiai tarp 
Lenku Komunistiszkos val
džios po Gomulka ir bažny- 
czios ima pagerėti, ir galima 
tikėtis, kad ne už ilgo bus gali
ma. Katalikams sugyventi su ta 
Lenku Komunistiszka vai Ižia.

“Saule“ gražiausia ir tin 
kamiausia dovana*nuo Lietu 
vio, Lietuviui.

() r i n a i te- su rm iene, Veroni-

:reated by e^ency

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

mnfCK Lec^*’’ 
respoTT*e

hrformA*'

• Naturally, the/re important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
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."

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; 1\1 edejus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu) 35c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.] 53—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus

lapiu. 20c.
No.l58™A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas* 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viėsz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu;' Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus* Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mai
klams; 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- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gttdras 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. 25o.

Kitokios Knygos
/ ’

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

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

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
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 Kristus© 
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—Grdmata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

g??" 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., - ĮL S. M

/

k I



I

w’* *^ww*** ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ <»♦♦♦<BROLIS IR SESUO
Marselio judėjo-apszvieta in- 
va.iria szviesa. Ulycziose dvel
kė isz. virtuvių skanus valgiai, 
visai- girdėjai kalini ūžėsi, 
trenksima tekiniu ir linksma 
sau kaviniu.

“Veju Dievo plotinos” jū
reiviai keturius menesius ne- 

I buvę žemoje dabar,"ka. tik isz- 
li'pe krantan, 'bailiai, poromis 
ėjo miestu, lyg svetimi, ne tos 
szalies gyventojai, taip jie bu
vo atprato nuo miestu gyveni
mo. Jie dairės uostydami ar- 
cziausias prieplaukos ulyczios, 
lyg ko jieszkojo. Keturi mene
siai nemato jie mot erų .Pirmuo
ju ėjo Čelestas Binkio, auksz- 
ta.s, tvirtas ir narsus vaikinas. 
Jis .visados .visus .vedžiojo 
kaip jie iszlipdavo krantam Jis 
mokėjo surasti geras vietas, 
įszsipainioti susipynus ir ne
lindo in. pesztynes, kurios daž
nai nutikdavo iszlipus jūrei
viams krantam Bet jeigu kil
davo vaidai, tai Celestas ne
bėgdavo’ nuo savųjų ir mokėjo 
už juos užsistoti.

Ilgai slankiojo jūreiviai 
tamsiomis ulycziomis, kurios 
nuolaidžiai slinko in maria ku
riose nemaloniai dvoke isz san
deliu ir butu. Galiau iszsirinko 
Čelestas, menkai apszviosta tik 
prie namu durų kabaneziomis 
] ia] irasczi aušrom i s len ipon i i s
tarp ulycžia ir pasuko in ji. Ki
ti jo draugai kalendami dantis 
ir niūniuodami kas sau, seke 
paskui. Ant matiniu spalvuo
tu lempu stiklu buvo ifumeriai. 
Žemuose taip dariuose, , ant 
szia.udiniu krasiu sėdėjo pasi- 
juosusios prikaisztes moterys: 
jos pamate jūreivius paszokcla- 
vo, bėgdavo in ulyčzia. vidurį, 
užstodavo kelia, ir kiekviena 
viliojo savo landynei!, 
v 111VJV BŪVU liuiuj 11V11.

Kita syk priemenes gilumoj 
atsidarydavo dhrys, pasirody
davo pusplike moteriszke, ap
sitempusi storomis medvilni-

1882 m., Gegužes 3 diena, isz 
Gavres, in Kinu jura iszplau- 
ke triburis laivas “Veju Die
vo Motina.” Savo krovini isz- 
krove Kinuose, .prisikrovė 
nauja, nuvožė in Buenos-A ices, 
o isz ten nuvažiavo Brazilijon.

Važinėjimas, taisymas, vejai 
kurie nuneszdavo lava tolokai 
nuo’ kelio, visokį maros nuoti- 
kiai ir nelaimes ji taip sutruk
dydavo, kad ketverius metus 
klaidžiojo po svetimus vande
nis ir tiktai 1886 m., Gegužes 8 
diena atplaukė in Marsaile, ku
pinas Amerikoniszku konser
vu skardiniu skrycziu.

Kuomet laivas iszplauke isz 
Gavres, in valde kapitonas, jo 
padėjėjas.ir keturiolika juri
ninku kareiviu. Beplaukiojant 
vienas kareivis numirė, keturi 
žuvo invairuose niiotikiuose ir 
tiktai devyni sugryžo in Pran
cūzus; žuvusiuju vieton nu
samdė du Amerikonu, viena 
negrą ir viena Szveda, kuri ra
do vienoje Singapūro smukio
je.

Pakele bures, križirhai suri- 
szo 'žėglius, atplauko Buksiri- 
nis garlaivis ir kriokdamas nu
tempė naujaji sveti in stovin- 
cziiiju prieplaukoj garlaiviu 
eile. Mara (buvo rami ir prie- 
plhukos krantus vos, vos tesz- 
keno smulkiųjų bangu liku- 
cziai. Svetyn i nėjo in eile sto- 
viancziuju iszilgai kranto szo- 
nais isz viso pasaulio dideliu ir 
mažu, invairiaus didžio pavy- 
dalios ir statybos garlaiviu. 
“Veju Dievo Motina” sustojo 
tarp Italu brigo ir anglu gale- 
tes, kurie kiek pasitranko, už
leisdami vieta naujajam drau
gui.

Kaip tik atliko kapitonas 
visus dalykus su muitines ir 
prieplaukos valdininkais, tuo
jau puse kareiviu visai nak- 
cziai iszleido krantam

Buvo szilta, vasaros naktis.

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
-gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunczia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai*atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyyna p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
. JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

LIETUVISZKAS SURIS

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima® 
apie Jezu Kristų, k

- Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa

nemis kelnaitėmis, trumpu si
jonėliu ir juodu maszastiniu 
antkrucziu su auksine liema- 
vone. “Ei, gražuoliai, užeiki
te!” Szaukę dar isz tolo, o kar
tais iszlbegdavo ulyczion, kal
biuos prie jūreiviu ir visomis 
spėkomis trauke pas save. Tas

t ‘ TARADAIKA *
* J
**************************

Viena mergele važiavo isz 
vieno miesto in kita, 

Ir sziaip jai atsitiko:
Du vyrai ir mergina 

Turėjo da laiko ganai, 
Boso turėjo da laukti, 
Nenorėjo ant ulyczios 

stovėti, 
Užėjo in saliuna ant 

valandos, 
•Mergina iszgere kėlės ’ 

guzu tęs ant drąsos, 
Bosas atėjo, visi suspdo .

ir važiavo, 
Motcrmonas nuo merginos 

Penkios desžimts centu, gavo, 
Bet reszta negavo,
Na ir nuvažiavo.

Mergina pinigu nesigalejo, 
Kaip motormonas kalektavojo, 

Vela mergina kvoteri in 
delną indejo, 

Isz viso septynios deszimts 
Penki centus užmokėjo.

Pribuvo in miestą, 
Inejo imsaliuna, 

Mergele ligi antrai valandai 
būna, 

Per ta visa laika 
kiauke, > 

Nuo baro visai 
neatsitraukė.

Ant galo pas gimines 
nusvyravo, 

Bet pas juos nakvynes 
, negavo.

Ba'buvo proto netekus, 
Taip buvo nusilakąs, 

Sugryžo in ta pati 
i saliuna1,

Ir net ligi szesztai 
valanda, ten buvo, 

Josios bode negalėjo
I atsikabinti,

Turėjo saliuninko nakvynes 
praszyti,

Per kėlės dienas po 
miestą bujojo 

N,et už keletą dienu 
namo parsi'baladojo.

Turėjo labai geras dienas, 
Mate ja ne vienas. 
Kad tu butumai in 

pragara nuvažiavus, 
Ne kaip sarmata 
Lietuviams padarius.

Daugiau apie tave 
nesakysiu, 

Geriau apie tokia valkata, 
nutylėsiu.

PLATINKIT
“SAULE”

'' S A tn.® ” MAHANOY CITY. PA.

nelabai įprieszinos, o draugai 
sustoję-žiurėjo, kas bus. Bet 
Celestas Diuklo suriks tiktai: 
“Ne ežia, neėik, toliau!” Ir 
jūreivis klausė, spėka iszsi- 
verždavo isz ihoters. Ir taip jie 
slinko vis tolyn, lydimi būrio1 
supykintu moterų. In triuksz- 
nia visu tapgulycziu iszlbegda
vo kitos, kibo in jūreivius ir 
užkimusiais balsais- gyre savo 
preke. Taip jie ėjo tolyn., Ret- 
kareziais pasitikdavo karei
vius ta rszk i nan czi u s szpor a i s, 
atskirus miesozioniukus ar 
pardavėjus tyliai slenkanczius 
ir pažinstama vietele. Kituose 
tarpulycziuose sžviete tokios 
pat lempos, 'bet jūreiviai ėjo 
vis tuo paežiu kartais brisdami 
dvokianeziu purvynu, kuris 
tryszko isz po namu. Tik sztai 
Diuklo sustojo prie vieno na
mo, kuris iszrodo lyg geresnis 
už kitus ir invede ten savo 
draugus.

Jūreiviai sėdėjo didele trak
tieriaus salėj. Kiekvienas pa
sirūko sau drauge ir jau ne
siskyrė su ja visa, vakara; toks 
buvo traktieriaus' paprotys. 
Buvo sustatyti krūvoj trys sta
lai. Pirmiausia iszgere jie su 
moterimis, o paskui pakilo ir 
nutraukė virszun. Ilgai ir gar
siai jie belde dideliais batais 
mediniais laiptais, kol pro 
siauras duris užsikrauste vir
szun ir iszsiskirste in atskirus 
kambarėlius. Isz ten jie vėl nu
lipdavo gerti žpmyn ir vėl lipo 
virszun.

Pokylis buvo smarkus, kol 
viso.ipusmeczio alga praszvilpe 
per keturias valandas. Apie 11 
valanda nakties buvo ja,u visi 
girti, ir isz]>ute krauju pasru
vusiais akis sziauke paty s nesu
prasdami ka. Kas dainavo, kas 
szia,įp rėkavo, kas kumseziu 
daužė stala, o kitas dar mauke 
sznaipsa. Čelestas Diuklo sėdė
jo tarp draugu. Ant keliu turės 
jo aukszta rauduona moterį Jis 
iszgere nemažiau kitu, bet ne
buvo dar visai girtas. Galvoje 
klaidžiojo mintys, buvo ne
linksmas ir norėjo pasikalbėti 
su savo drauge. Bet mintys at
eidavo ir tuojau vėl isznykda- 
vo, niekaip negalėjo j u sugau
ti, suriszti ir iszreikszti. Tik 
juokės ir sake:

— Taip, taip, tai, taip tai.
— Ir seniai jau tu ežia?
— Szeszi menesiai, atsake 

moteris.
Jis linktelėjo galva lyg gir

damas už tai.
— Na, ka-gi ir gerai ežia 

tau?
Ji susimaustė.
— Papratau. Reikia,-gi kaip 

nors, vis geriau kaip tarnaitei 
ar skalbėjai.

Jis tvirtinau ežiai kilstelėjo 
galva, tarytum ir už tai pagil
damas.

— Ir tu ne vietine ?
Ji purtė galva tvirtindama 

kad ne.
— Isz toli?
Ji ir vėl tvirtinaneziai link

telėjo galva.
—> Isz kur ?
Ji susimaustė, lyg norėdama 

prisiminti, isz kur ji yra.
—■ Asz. isz Perpinia.no, pra

tarė nedrąsiai.
— O tu jūreivis, ai’ k a ? Už

klausė.
— Taip, mes jūreiviai.
— Ka-gi, toli buvote.F
— 'Taip, ne arti, viso prisi

žiurę jom.
— Gal ir apie žeme apva

ži a vo t?
— Ne tai kad karta, ka tik 

ne du kartu apvažiavom.

SAPNORIUS
, Su 283 Paveikslai®
»
[ 160 Puslapiu
j 8 col. ilgio, 5% ool. plocrio 

i Iszaiszkma sapna ir kas 
j ateitoje stosis. Su priedu 

’ planatu ir visokiu burtu. 
! Knyga in minksztoe po- 
! pieros virbeliuose. :: ::
> Pinigai reikia siusti su
> užsakymu:

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

• Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Ir vėl ji susimaustė lyg nore-' 
dama k a. 'prisiminti.

— Turbūt daug laivu susi
tikote ? Paklausė galiau.

— Kaip-gi sutikom.
— Ar nepa,sitaike jums su

tikti “Veju Dievo Motina,” 
jog yra toksjaivas?

Jūreivis* nustebo, kad szi 
moteris invardejo ju laiva ir 
sum ai i e ] ra j u ok au t i.

— Kaip-gi, praeitu sanvai- 
te sutikom.

—■ Isztikruju ? Ir suszuko 
ji, ko ji, staiga iszlbalo.

— Kaip Dievą myliu, sake 
jis.

— Na, o ar nematei ten Ce
leste Diuklo? Paklausė nera
miai moteris.

— Celesto Diuklo? Pakar
tojo nustebės ir nusigandęs ji
sai. “Isz kur-gi ta moteris ga
lėjo žinoti jo varda,” mane sau 
jūreivis ir nežinojo ka atsaky
ti.

— O a,r tu ji pažinsti? Pa
klausė susigriebęs^

Isz veido buvo matyti kad ir 
ji ko tai nusigando.

— Ne, ne asz, ežia viena 
moteris ji pažins ta.

— Kokia moteris, tu namu?
— Ne, ežia netoli gyvena.
— Kur netoli?'
— Ji ežia, kaimynystėj gy

vena.
— Kasgi ji tokia?
— Paprasta moteris, tokia 

pat, kaip ir asz.
— Kam-gi- jis jai reikalin

gas?
— Isz kur-gi asz žinau kam 

gal jo žemiete.
Ir nustebę, lyg ko klausda

mi žiurėjo viens kitam, in akis.
— Norėtus man su ta mote

rim pasimatyti, pratarė jis.
— O kam? Nori k a pasa

kyti ?
— Pasakyti!< ’ 1—* Pasakyt, kad macziau 

Čelesta Diuklo.
— O tu matei Čelesta Diu

klo? Jis gyvas, sveikas?
— Sveikas, o ka?
Ji susimaustė, gaude mintis 

ir tykiai tarė:
— O kur-gi plaukia “Veju 

Dievo Motina?”
— Kūr? In Marseli.
— Tiesa! Suriko ji.
.— Tiesa!
— Ir tu pažinsti Diuklo ? .
— Sakiau-gi kad pažinstu.
Ji susimaustė ir sznabždejo 

tyliai: “Taiįp, taip. Tai gerai.”
— Bet kam-gi jis tau?
—■ Jei pamatysi, tai paša-
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kyk. Ne, nereikia.
— Ka, ka pasakyti?
— Taip sau, nieko.
Jis žiurėjo iii ja, ir vis dau

giau ir daugiau rupiuos.
— O tu ar pažinsti ji? 

Klause jisai. I
— Ne, nepažinstu.
— Tai kam-gi jis tau ?
Ji neatsake, tik paszoko, nu

bėgo pa.s staliuku ,kur sėdėjo 
szeimininke, paėmė citrina, 
perpjovė, prispaudė sunkos, 
paskum u'Jpyle vandeniu ir pa
davė Celestui.

— Szia, sako: iszgerk, ir 
vėl atsisėdo' jam ant keliu.

— O kam? Paklausė jisai 
paemes stiklą.

— Kad prasilblaivytum. 
Gerk. Paskui pasakysiu.

Jis iszgere ir nusiszluoste 
rankove lupas.

—■ Na, sakyk, asz klausau.
— O tu nesakysi jam, kad 

mane matei, nesakysi, isz kur 
sužinojai ta, kai papasakosiu ?

— Gerai, nesakysiu.
—■ Prisieki ?
Jis prisiekė.
— Kaip Dieva myli?
— Kaįp Dieva myli!
—• Tai tu pasakyk jam, kad 

jo tėvas numirė, ir motina nu
mirė, įbrolis taip pat. Buvo 
karszcziai. Vienu menesiu visi 
trys iszmire.

Diuklo pajuto, kad kraujas 
sukaustė szirdi. Keletą minu- 
■cziu sėdėjo tylomis, nežinoda
mas, k a atsakyti, paskui tarė:

— Ir tu tikrai žinai ?
— Tikrai.
— Kas-gi tau sake?
Ji uždėjo rankas jam ant pe- 

cziu ir tiesia ipažvelge in akis.
— Prisiek, kad neiszsitar- 

si ?
— Na, prisiekiu. Kaip Die

va myliu. t
— Asz jo sesuo.
— Francu,aza! Atsake jis.
J i atydžiai palžiurejo' in ji ir 

tykiai, tykiai judino lupas, be
veik 'be garso, tik mintimi kal
bėdama:

— Tai tu ežia, Čelestai!”
Jie nejudėjo, kaip negyvi, 

žiūrėdami vienas kitam in 
akis.

Draugai-gi aplinkui szauke 
girtais balsais. Stiklu skambė
jimas, kamszcziu trenksmas, 
trypimas .'batais ir moterų cy
pimas maiszes su dainų bal
sais.

— Kaipgi taip? Tykiai 
taip tykiai, kad net vos galėjo 
nugirsti jo žodžius, pratarė ji
sai.

Ir akys jos pasruvo aszaro- 
mis.

— O taip, numirė. Visi trys 
vienu menesiu, kalbėjo ji.

— Kas man daryti? Likau 
asz viena! Vaistai, daktaras, 
trejos laidotuves, pardaviau, 
kas buvo daigtu, užsimokėjau 
ir likau, kaip stoviu.

Pristojau tarnaite pas poną 
Kaszo, pameni? Raiszas toksai. 
Man ka tik 15 metu suėjo. Jog 
ir 14 dar nebuvo, kaip tu iszva- 
žiavai. Su juo nusidėjau.

Kvaila jog moteris. Paskum 
pastojau aukle pas notara, jis 
taippat. Pirma paėmė iszlai- 
kyti. Nusamdė man butą ir gy
venau. Bet neilgaip. Pamėtė. 
Tris dienas buvau nevalgius. 
Neima niekas, ir pastojau ežia, 
kaip ir kitos, kalbėjo ji, o asz 
aros taip ir liejos per veidą.

— Ka-gi mes pridarėm! 
Tarė jisai. /

— Asz maniau, kad. ir tu 
numirtai, sake ji per aszaras.

— Ar-gi tai isz mano, kal
bėjo pilnu skausmo balsu to
liau. • ... :
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— Kaip-gi tu manės nepa
žinai ; Taip pat prakalbai ir jiš.

— Asz nežinau, asz nekal
ta teisinos ir dar didžiau verkei 
ji- _ ' ■ 1 ' ”,

— Ar-gi asz' galėjau tave 
pažinti? Ar-gi tokia tu buvai, 
kaip asz iszvažiavau? Bet kaip 
tu, manės nepažinai?

Ir pražūti vien matydama ji 
isztiese rankas.

— Ach, asz tiek ežia tu vy
ru matau ,kad jie visi man ly
gus,

Szirdi jam spaude tai'p skau
džiai, kad jis norėjo szaukti ir 
verkti, kaip mažas muszamas 
vaikas. Atsistojo, atstume ja 
nuo saves ir didėlėmis suram
bėjusiomis jūreivio rankomis, 
vėl sugriebęs jos galva, atsidė
jęs žiurėjo in veidą.

Pamažu jis pažino joje ta 
maža laibute ir linksma mer
gaite kuria paliko iszvažiuoda- 
mas pas tuos, kam nesenai dar 
ji uždengė akis.

— Taip, tu Francuaze! Se
suo! Pratarė jis. Ir skaudus vy
ro verksmas, pa.naszus in girto 
žaguli, veržes isz krutinės, Jis 
paleido isz ranku jos galva ir 
taip drožė kumszcziu in stala, 
kad tik suskambėjo stiklai bir- 
dami in smulkiausius szurpu- 
lius ir pats suriko iszelusio 
liūto balsu.

Draugai nulstębo netikėta 
vado atmaina, paszoko visi 
stebėjos, nesuprasdami kas da
ros su juo ir klausinėjo tiktai.

O-o kad pasipūtė, sake vie
nas. Gana bliauti, tarė antras. 
Ei! Diuklo! Ko baubi! Eiva 
virszun, kalbino rtecziais, viena 
ranka traukdamas už rankoves 
Celesta, antra imdamas glebiu 
iszraudusia savo gralžuole bliz- 
ganeziomis juodomis akimis, 
pasirėdžiusiai ružavo szilko 
materijole.

Diuklo- staiga nutilo ir su
laikęs alsavima insmeige in 
draugus akis. Paskui tokiu pat 
nepaprastu ir pilnu pasiryžimo 
rimtimu, kaip kad pradėdavo 
pesztynes, sverededamas priė
jo prie draugo, 'bekaibinanezio 
glėbin mergina ir drožė kumsz
cziu tarp ju skirdamas: “rSza- 
lin dykūne! Ar nematai, kad ji 
tavo sesuo! Ir visos jos kam. 
nors seserys. O ir szita sztai se
suo Francuaze. Cha-cha-cha. 
“Ne tai verk e, ne tai juokės 
pamisizelio balsu. Paskui pa
sverdėjo, iszkele rankas ir kri
to kniu bszczias ant grindų. Pa
virtęs voliojos, niuszes ranko
mis ir kojomis in grindis ir 
kriokė lyg mirdamas.

— Reikia nuneszti in lova, 
sake vienas jūreivis, o tai su
gaus girta ulyyczioj ir paso
dins dar.

Paėmė- ji draugai, užtempė 
virszun in Francuazes kambarį 
ir paguldė in jos lova. Bet prie
žasties, kodėl kankinos Diuklo, 
nesupranta draugai ir ligi
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Žinios Vietines
'■ — Seredoj pripuola Szv. 
Kristinos, o Tautiszka Vardi
ne: Seigis. Ir ta diena: 1706 m., 
Anglai paėmė Gilbralter sala 
nuo Ispanijos; 1198 m., Žemai- 
cziai iszmusze vienuolika tuks- 
t an c žiu Voki e ežiu ties Daugu
va.

— Du jauni vyrukai, likos 
sužeisti, kai j u automobilius 
kuriame jie važiavo, nulėkė 
nuo vieszkelio ir apsivertė nuo 
kalno ant Route Nr. 45. Ju var
dai yra: William Timm, 19 me
tu amžiaus nuo 919 E. Market 
uly., jisai tairnaujau armijoje, 
in Panama City, Florida, jo 
draugas John Stotten, 19 metu 
amžiaus, taipgi nuo 919 E.Mar- 
ket uly.* Nelaime atsitiko pa
reita Ketverga ryta apie 1:30 
valanda.

— Ketverge pripuola Szv. 
Jokūbo, o Tautiszka Vardine: 
Auszra. Taipgi ta diena: 1894 
m., Kiniecziu Japonu karas; 
1943 m., Italijos bosas Mussili- 
nis pasitraukė isz valdžios; Tik. 
penki menesiai ligi Kalėdų; 
1949 m., Prez. Harry Truma- 
nas pasirasze ant Atlantiko 
bendros kariszkos sutarties; 
1934 m., Engelbert Dolfuss. 40 
metu amžiaus, Austrijos Kan
clerius nužudytas; 1946 m., 
antra atomine bomba susprog
dinta ant Bikini salos. Bomba 
buvo po vandeniu susprogdin
ta kad pamaezius kiek ji iszka
dos padarys ant kariszku lai
vu.

zauskiute. Gimė Shenadoryje. 
Paliko savo vyra Joną; sunu 
Joną, kuris tarnauja del Dede 
Šamo, in Kelly Field, San An
tonio., Texas; dvi dukterys:He- 
lena, slauge, Philadelphia ir 
Helen-Ann namie taipgi sesere 
Teresa, pati Walter Barlow, 
Shenandoah Heights. Laidojo 
Panedelio ryta, su apiegomis 
in Szv. Jurgio, bažnygzioje de
vinta, valanda, ir palaidota in i 
p a r a,pi j o s k a pin ese.

Scranton, Pa. —
Du mainieriai buvo surasti ne
gyvi in Northwest Coal kom
panijos mainas in Eynon, apie 

myliu nuo • Scranton 
Jiedu 'buvo 54 metui

deszimts 
miesto.
amžiaus Albert Novajoski isz! 
Sturges ir 47 mętu amžiaus Af i- 
cliael Estock, isz Peckville.
Miesteliai arti Eynon. Dakta-j

kawanna Apygardos sako kad 
tie mainieriai užduso mm ang
lies gazu. Jųdviejų lavonai 'bu
vo kitu mainieriu sura.sti kail 
jie ėjo isz vienos darbo vietos 
in kita.

Kiniecziai Tautininkai Eina Sargyba
ežiu, ir kad czia Amerikos Se
kretorius negali kisztis.

Jeigu jis vienam pavėlins 
važiuoti in Kinija, tai kodėl ne 
kitiems? Amerikos Sekreto
rius czia statosi kaipo kokis' 
diktatorius, kad jis gali net ir 
spaudos tvarka vaidinti.

Beveik visi laikraszcziu ir 
žurnalu redaktoriai dabar rei-! 
k alau j a kad kas nors duotu ’ 
nors kiek proto tam musu Sek- . 
retoriui ir jam paaiškintu kad 
jis gali vaidinti musu kraszta,I 
bet ne musu spauda.

Nabagas musu Sekretorius 
J. F. Dulles yra tiek dauk klai-1 
du padaręs, kad mums dabar 
visai ne naujiena kad jis czia 
yra prasiszokes su musu laik- 
rasztininkais. Nabagas nežino 
k a'jis daro.

KOMUNISTU
CENZŪRA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tomis kalbomis. O kas tas jo 
prakalbas dabar jam paraszo, 
teipgi niekas nebežino. Bet vi
siems aiszku, kad tu pra^^u 
tai jau toli gražu, ne paties 
Khruszczevo.

O kiti spėja kad gal Khrusz- 
czevas nėra tokis jau galingas 
kaip isz pradžių mums iszrode,

i kad gal czia yra Rauduonosios 
Armijos vadu intaka.

Bet kaip ten nebūtu, visiems 
aiszku kad ponas Khruszcze- 
vas kur nors turi koki nors bo
są., kursi jam insako ka ir kaip 
kalbėti. ~ _ ■ . .

Tautininkai Kiniecziai da
bar diena ir nakti eina sar
gyba ir stovi pasirenge Ki- 
niecziaims Komunistams ku 
ric keletą kartu per anas dvi 
sanvaites yra puolėsi ant sa
lų netoli nuo Formosa salos.

Po kaire, Kiniecziai yra 
insikase in kalnu uolas, kur 
jie eina sargybe diena ir 
nakti, ant Quemoy Salos. 
Czia randasi ju kariszkas 
centras.

Po deszinei, kareivis stovi

ant kranto ir žiuri in Komu
nistu užkariautas Tateng 
salas.

Czia bet kuria diena gali 
atsitikti kitas sukilimas ku
ris galėtu net in tikra kara 
pavirsti.

SOVIETU
SUGALVOJIMAS

Pasimėlszti Amerikos
Doleriu

'Lietuvos. *

Generalinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

— Pareita Petnyczia, apie 
septinta valanda vakare, asz- 
tuoniu metu amžiaus vaikutis 
prisipažino policijai, buk jisai 
inmete deganezius degtukus in 
pacztine baksa prie kampo 
Main ir Centre uly. Jisai taip
gi prisipaižino del policijos kad 
jisai uždege baksus arti Guin- 
na sztora, kur ugnis invyko 
pareita Balandžio menesio. Po
licija neiszduoda jo pravarde.

— Petnyežioj pripuola Szv. 
Onos, Szv. P. Marijos Motina, 
o Tautiszka Vardine: Meile. li
tą diena:. 1945 m., AVinston 
Churchillis, Anglijoje per rin
kimus buvo sumusztas, jo vie
ta užėmė Darbininku Partijos 
vadas Attlee; 1939 m., Ameri
ka panaikino savo Prekybos 
Sutarti su Japonais. Ir ta die
na Menulio atmaina: Jaunu
tis.

— Su'batoj, Liepos July 27 
diena, 1888 metuose pirmas nu
meris laikraszczio “Saules” 
pasirodė Mahamojuje.

— Panedelyje, Liepos July 
22-tra diena, 6:30 valanda, ryte 
deszimts vyruku iszvaižiavo in 
Wilkes-Barre, Pa., del karisz
kos tarnystes. Žemiau paduo
dame vardus tu kurie apleido 
isz:

Shenandoah: Leonard Wit
kowski ir Leo Breznik.

Mahanoy Plane: Albert L. 
McCormick, Jr.

Ringtown: Charles Zaremba 
ir Emerald D. Houser.

McAdoo: Paul A. Sheerin.
Frackville: John Dudash, Jr. 
St. Clair: Emil Sakmary. 
Pottsville RD: John Mulhall 

ir William Kovich.

Shenandoah, Pa.—
Helena Rutkauskiene, nuo 210 
Ohio avė., Shenandoah Hgths., 
numirė pareita Ketverga po 
piet in Locust Mt. lig-ohbute. 
Velione turėjo szirdies liga. 
Po tevalis vadinosi Helena Pa

sudaro baisu nuostoli visam 
musu krasztui. Szimtai tuks- 
taneziu medžiu gali t iszdegti 
per viena diena, bet ima dvi- 
deszimts ar trisdeszimts metu 
viena toki medi užauginti.

Kaslink to gaisro in New 
Jersey, prie Toms River ir 
Beachwood, mums
gerai ant szirdies pamatyti

copter” eroplanu nuskris in 
Quonset Point Naval Air Sta-

! tion ir paskui nuvažiuos prie
A 1 A C Narragensett Bay, isz kur nu
ll 1 V 01 VkjAd važiuos in savo pasirinktus at

ostogų namus.
j Laivynas jau dabar yra pa
skyręs kelis savo laivus, kurie

i tenai tupės per visas Preziden
to atostogų dienas ir bus pasi-

i renge Prezidentui patarnauti, ' kaip visi žmones toje apylinke- 
per visa ta laika, per kuri jis je stojo in talka, ir be jokio at- 
tenai atostogaus.

EISENHOWERIS
RENGIASI INVIENAS SKAITO,... 

prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui
kas sziandien ant svieto atsi NEWPORT R IS_ r
tinka. Mokina žmones kaip gy- preziįentas D. Eisenhoweris 

su savo žmona rengiasi in atos
togas in Newport, Rhode Is
land, del trijų ar keturiu san- 
vaieziu. Taip pranesza laik
rasztininku bosas James C. 
Hagerty, isz Baltnamu.

Ponas Hagerty sako 'kad 
Prezidento Eisenhowerio ato
stogos prasidės kai Kongresas 
užbaigs savo reikalius, ir jis 
prideda, - kad jis tikras kad 
Prezidentas su savo žmona isz- 
važiuos ant atostogų.

Jis visiems laikrasztinin
kams isz kalno pranesze kur jis 
per ta laika gales surasti Ame- Įįt 
rikos Prezidentą, Eisenhoweri.

Eisenhoweris su savo “heli-

vent ir ko turi saugotis, žodžiu, | 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu svie 
tiniu sumiszimu ir kariu, . 
kada žinios ateina isz Eu . 
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

net buvo

GAISRAI

I lyginimo, bet jokios mokesties, 
stojo in darba ir stengiesi ta 
gaisra suvaidinti. Daug vasa- 
ruotoju isz Ocean Gate, kurie 
nieko bendro nebeturi su tais

MISZKUOSE miesteliais ar su tuo krasztu, 
pamirszo kad jie tenai buvo at
važiavę del atostogų ir del pa-

NEW YORK, N. Y. — 
Sovietai sugalvojo nauja pa
lengvinta būda “pakelti gele
žine uždanga” ir pasimedžioti 
doleriu. Kelionių biuras “In
turistas” paskelbė, kad Jung
tiniu Amerikos valstybių tur
istai, keliautojai gali keliauti 
po Vakaru Sovietu Sanjunga 
savais automobiliais, 
kelionėm nustatė du 
tus. Vienos, nuo

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Amerikiete Loszike Su Savo Duktere

Loszike, Amerikiete In
grid Bergman, per aszaras 
szypsojasi ir nuduoda labai 
linksma, kai ji susitiko su sa 
vo dukrele Jenny Ann Lind
strom, asztuoniolikos metu 
amžiaus kuria ji buvo aplei
dus kai ji pabėgo nuo savo 
Vyro ir jos tėvo Dr. Lind
strom ir užsidėjo ip vėliau 
apsiženijo su Italijonu muv- 
ing-pikezieriu direktoriumi 
Roberto Rossellini.

Jos duktė, Jenny, Colora-

do Universiteto kolegiste, 
atskrido isz Amcrkios in 
Stockholm ir paskui in Pa
ryžių, kur ji susitiko su savo 
motina. Jos motina" atėjo 
in savo dukreles vieszbuti 
kur jodvi susitiko.

Dabar eina visokie gandai 
kad tas Jenny Ann A. Lind- 
storm motinos apleidęs ir 
yra susidėjęs su viena Indi
jos gražuolė. Bet tai tik 
gandai ir nieko tikro dar ne
galima dažinoti.

NEW JERSEY, N. J. — . - . . . -
Dabar miszkai yra taip iszdžiu s^sei^mo> stojo in talka iszsi-
ve, kad vienas degtukas gali 
baisiai daug iszkados padary-

Kaip žmones nepaiso ir kaip 
jie metineja degtukus ir ciga- 
retus, mums tikrai dyvai kad 
nesiranda dar daugiau tu gais
ru musu miszkuose.

Per visa vasara, beveik kiek
viena; sanvaite mes skaitėme ar 
per radija girdėjome kai kur 
nors miszkai dege ir dabar de
ga. Tik ana diena mes nuva
žiavome in Toms River, New 
Jersey, ir savo akimis pamatė
me kiek iszkados tokis miszko 
gaisras gali padaryti.

Visi Beachwood miestelio 
gyventojai buvo perspėti būti 
pasirenge isz savo namu iszsi- 
kraustinti, jeigu tas gaisras 
nebus suvaidintas už keliu va- Z 
landų.

Szitams Beachwood mieste
lyje, prie mariu kranto, randa
si daug labai puikiu ir brangiu 
namu.

Policijantai spėja kad szitas 
baisus miszko gaisras prasidė
jo kai kuris keliautojas, auto- 
mobiliaus draiverys, beažiuo- 
damas ant Garden State Park
way, isz savo automobiliaus 
iszmete cigarai ar cigareta, ku
ris visa ta baisu ir baisiai 
brangu gaisra pradėjo.

Kiekvienas miszko gaisras

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 - Mahanoy City, Pa.

juose dirbo diena ir nakti, kol 
tas gaisras buvo suvaldytas, 
užgesintas.

LAIKRASZTININ-
KAI VAŽIUSO IN

KINIJA
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Sekretorius John F. 
Dulles siulina pavėlinti ke
liems laikrasztininkams va
žiuoti in Komunistiszka Kini
ja, bet tik del szesziu menesiu.

Bet beveik nei vienas laik- 
rasztininkas nėra patenkintas 
tokiu Amerikos Sekretoriaus 
nusileidimu, pavelinimu. Be
veik visi jie sako kad jis netu
ri jokios teises nustatyti kiek 
laikrasztininku in Komunis
tiszka Kinija važiuos ir kiek 
laiko jie tenai pasiliks.

Dabar labai susikirto Ameri
kos Sekretorius su Amerikos 
redaktoriais ir laikrasztinin- 
kais, ir gaila mums pasakyti ir 
prisipažinti, kad czia musu Se
kretorius klysta. Laikraszti- 
ninkai sako kad jeigu Ameri
kos Sekretorius pavėlins ke
liems laikrasztininkams tenai 
važiuoti, tai kodėl ne visiems? 
Kaip jis gali insakyti kad szi
tas ir tas važiuos, o kitas neva
žiuos?! Jeigu vienam pavė
linta, tai kodėl ne kitiems?

Laikrasztininkai su Ameri
kos Sekretoriumi per devynios 
deszimts penkias minutas ant 
to klausimo ginezyjosi.

Laikrasztininkai sako kad 
czia ne Amerikos Sekretoriaus 
biznis, kad jis czia kiszasi kur 
jam nereikia, kad tokis atsto
vu laikrasztininku paskyrimas 
pareina isz atskiru laikrasz-

Tokiom 
marszru- 
Lietuvos 

Brastos in Minkšta, Smolenską
Maskva ir atgal tuo paežiu ke
liu. Trunka trylika dienu ir 
kainuoja asztuonis szimtus ke
turios’ deszimts penkis rublius, 
arba du szimtu penkiolika do
leriu su pirmos klases patarna
vimu ir maistu. Antra, Lietu
vos Brasta, Minskas, Smolens
kas, Maskava, Tula, Charko
vas, Simferopoli, Jalta, Zapo- 
rozje. Trunka dvideszimts 
septynias dienas ir kainuoja 
pirma klase tūkstanti septynis 
szimtus penkios deszimts pen
kis rublius, arba keturis szim
tus trisdeszimts asztuonis do- 

» 
lerius.

In Amerikieczio automobiliu 
pasodinamas ir vertėjas kitaip 
sakant, sznipas. Vienok pats 
“Inturistas” inspeja, kad au
tomobilius pasiimtu savo auto
mobiliu atsarginių daliu.

SKAITYKIT
“SAULE”

Venckus, Vincas, sūnūs Ado
mo.

Zaikauskas, Antanas ir Juo
zas, sūnūs Juozo. -

Žekas, Benediktas; sūnūs 
Povilo. . \.

Žekas, Povilas, sūnūs Kazi
miero. • ■

Jieszkomieji arba apie juos 
Consulate General of America, 
žinantieji maloniai prasžomi 
atsiliepti in: \

41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y7

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
;* ... MALDA . . .

: Viesz. Jėzaus ir j 
i Motinos Szvencz. i

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

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

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

Pirkite U. S. Bonus

Ausys Kaip Radijas Ar Televizija

Szita maža dykumu lape, 
in Bronx Zoo, New Yorke 
mieste, czia ramiai sau guli 
ir rodos miega. Bet jos au
sys yra kaip radijas ar tele
vizija ir eina sargyba kai ta 
lape miega. Daug žvieriu ir

gyvuliu vartuoja savo ausis, 
nosis ar akis del sargybos 
kai jie miega.

Szitokios lapes beveik vi
sa diena savo laužuose mie
ga ir tik naktimis landžioja, 
jieszkodamos maisto.




