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Numirėlis Sugryžo ISZ VISUR

Trisdeszimts septynių me
tu amžiaus Velden Averett, 
kurio szirdis sustojo, kuris 
neteko apie septynios de- 
sziints penkta nuoszimti sa
vo kraujo, kai jis puolė per 
storo stiklo langa ir baisiai

Isz Amerikos
fc »» H ne K

“VASARIO
SZESZIOLIKTA”

Nedelioj pripuola musu Tė
vynės Lietuvos Nepriklauso
mybes Szvente. Yra Gedulio Ir j

Raudos Diena.

Lietuviams Lietuvoje, jau! 
neskamba ‘Lietuvos Himnas” 
tai mes szia, Laisves kraszte, 
už savo brolius užgiedokime 
su viltimi, kad nelaisvės pan- 
cziai, nukris nuo Lietuviu, ir 
Lietuva vėl bus musu brangi 
Tėvynė.

“Lietuva tėvynė musu,
Tu didvyriu žeme,
Isz praeities tavo sūnūs
Te stiprybe semia,
Tegul tavo vaikai eina
Vien takais dorybes,
Tegul dirba ant naudos tau 
Ir žmonių gerybes.
Tegul saule Lietuvos 
Tamsumus praszalina, 
Ir szviesa, ir tiesa 
Mus žingsnius te lydi, 
Tegul meile Lietuvos 
Dega musu szirdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybe te žydi!”
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EISENHOWERIO 
SZVOGERIS

INTARTAS 
-------- Ji nežino kad jos tėvas pabe- jis skubinasi sugryžti pas savo tris ar keturias dienas pyszki- rasztininkai jai pranesze kad skris apie deszimts myliu 

WASHINGTON, D. C. — į go su pustreczio tukstanczio dukrele. Policijaiitai sako kad no ir garsino ir szaukesi in tos jos tėvas skubinasi pas ja. virsz žemes ir pasieks toki
Investigatorius Bernard Sch- doleriu ir kad policijantai jo tas telegramas buvo pasiuns- mažytes tęva pakol jis atsi-   *   greitumą kad jis skris apie
wartz, kuris kone buvo Kon- jieszko. Ji praszo pamatyti sa< tas isz Los Angeles, California.; szauke. keturis tukstanczius myliu
greso Komisijos pravarytas, vo tęva. Kai laikrasztininkai j Jis buvo dingės dvi sanvaites O mažyte visa ta laika glau- — Del vyro didžiausiu pa- įn valanda. Jis bus gana di-
kai jis intare Prez. Eisenhowe- apie jos padėti sužinojo tai jie priesz Kalėdas, kai jis dingo dėsi prie savo maža Szventa reikalavimu sziame gyvenime dejjs Veszti pirmąjį žmogų
rio szvogeri, Pulkininką GeoJ per viso kraszto laikraszczius su pustreczios tukstanczio do- Raszta ir Dievulio prasze kad Jra pinigai. stacziai in menuli. Bet ant
Gordon Moore, už suktybes ir radijo programas iszleido leriu, isz Hyattsville, Mary-i jos tėvas sugrysztu, nežinoda- ■ — Lengva yra pasilikti pirmos savo keliones jis ve- 
valdžios agentūrose. ' atsiszaukima in jos tęva, pa- land Bowling Alleys, kur jis ma kad jos tėvas sugryž pas ja turtingiu jeigu jau turi pirmu- szis tik radijo’intaisus ir te-

Schwartz pasakė United 'aiszkindama apie jo dukreles dirbo. ‘ irin policijos rankas. j tini milijoną. levizijos aparatus, kad žmo-

susižeidė, dabar gyvas ir 
sveiksta, San Francisco li
goninėje. Czia ligonines dar
bininkas J oseph Lanthier 
surisza jam prapjauta gy
sla, kai slauge Agnes Two
mey jam duoda kraujo.

Press spaudai, kad jis rengiasi 
laikyti tardinimus dažinoti 
kiek ir kokios intakos turėjo 
ar turi ant valdžios agentūrų 
sekantieji: Prezidento pagelbi- 
ninkas, Sherman Adams; Pre
kybos Sekretorius, Sinclair 
Weeks; buvęs Po-Sekretorius 
Robert B. Murray ir Pulkinin
kas George Gordon Moore.

Jis sako kad jis jau dabar 
turi patikrintu priparodinimu, 
kad Prezidento Eisenhowerio 
pagelbininkas Adams yra tu
rės daug intakos ant ne tik 
Kontraktu, bet ir svarbiu nu
sprendimu, ir kad Prez. Eisen
howerio szvogeris teipgi czia 
insiveles. Jis toliau nepasi- 
aiszkino.

Balt-namu spaudos Sekre
torius visai nei žodžio nenorė
jo spaudai apie-tai pasakyti.

Kiti tos komisijos nariai sa
ko Kad Kongresmonas Robert 
Hale, Republikonas isz Maine 
valstijos ir “galimas daigtas” 
pats Vice-Prezidentas Nixonas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PABĖGĖLIS TĖVAS

Gryžo Pas 
Mirsztanczia Duktrele

WASHINGTON, D. C. — 
Szesziu metu mergaite, Paula 
Ann Backover, kuriai nėra vil
ties iszlikti gyvai, nes ji serga 
neiszgydoma kraujo liga, isz 
ligonines vis szaukiasi savo tė
vo ir sako kad ji jaucziasi tik
ra kad ji pasveiks jeigu ji vėl 
savo tęva pamatys.

Prancūzija Kaltinama Už Tuni- 
zijos Bombardavima; Aiszkinasi 
Kad Tai Buvo Kariszkas Zigis

Užmusze Apie Asztuo- 
nios Deszimts Žmonių;
Sužeidė Apie Szimta

TUNIZIJA, SZIAURES AF
RIKA. — Beveik visas svietas 
pasipiktino ir Tunizijos žmo
nes baisiai inpyKO, kai Prancū
zijos kariszki eroplanai ir 
bombnesziai, (padaryti Ame
rikoje) subombardavo maža 
Tunizijos miesteli ir užmusze 
apie asztuonios deszimts žmo
nių ir sužeidė apie szimta, ku
riu tarpe buvo daug mažu vai
ku ir moterų.

Amerikos valdžia per savo AmeriKOs Sekretorius Dul- 
Ambasadoriu pareiszke savo les tuojaus pasiszauke pas sa. 
liūdėsi ir pasipiktinimą tokio- ve Prancuzijos Ambasadorių 
mis skerdynėmis. Herve Alphand in savo ofisus

Tunizijos valdžia yra pasi- Vaszingtone ir jam pasaKe kad j 
rengus pareikalauti kad Pran- .Amerika baisiai susirupinus 
cuzija iszsitrauktu savo vais- apie tai kas tenai Tunizijoje 
ka isz to kraszto. Tas vaiskas darosi.
yra dvideszimts- pepkiu tuks-. T u n-i^i- j^-Ambasadorius 
tancziu kareiviu ir karininku. Mongi Slim pasiuntė grieszta

Krasztai, kurie yra Ameri- laiszka Tautu Sanjungos Sek-

Niekszu Darbas; Iszkados $300,000

Dar tikrai nebuvo dažino- 
ta, bet spėjama kad jauni 
nieKszai padege szita kny
gyną in Maplewood, New 
Jersey ir sudarė iszkados 
ant daugiau trijų szimtu 
tukstancziu doleriu.

Knygos buvo in alchoho- 

praszyma ir padėti.
Tėvas, 28 metu amžiaus Ro

bert Lyn Backover pasiuntė 
telegrama savo žmonai, kad 

kos draugai sako kad dabar jie' 
bijosi kad Sovietai gali iszkel- ■’ 
ti baisia propaganda priesz 
juos ir priesz mus.

Dauguma tu kariszku ero- 
planu ir bombnesziu kurie su
bombardavo ta Tunizijos mies
teli buvo Amerikoje pagamin
ti.

Egipto ir Syrijos krasztas 
pasiskubino isznaudoti ta 
priesztaravima priesz Prancū
zija ir sukurstino bendras 
straikas Tunizijoje. Prez. Nas
ser tuojaus prižadėjo pagelbos 
Tunizijai, ir Syrijos Preziden
tas Kuwatly vieszai intare 
Prancūzija už tas skerdynes.

liu ir gazoliną primirkintos 
ir pasuki padegtos, tie niek- 
szai paskui iszverte peczius 
ir stalus kafeterijoje ir su
degino visu mokiniu moks
lo raportus, kurie buvo pri
rengti ant rytojaus del isz- 
dalinimo.

Jis ta telegrama pasiuntė, 
kai jis dažinojo isz laikrasz- 
cziu kad jo dukrele szaukiasi 
jo. Laikraszcziai ir radijas per 

retorini Hammarskjold, reika
laudamas kad Tautu Sanjun- 
gos Apsaugos Komisija ka 
nors darytu priesz Prancūzija.

O Prancūzijos valdžia nenu
sileidžia, sakydama kad czia 
buvo vien tik kariszkas žygis 
priesz Tunizijos sukilėlius, ku
rie kovoja priesz Prancūzija 
Alžierijoje. Prancūzai sako 
kad sukilėliai isz to Tunizijos 
miestelio nuszove viena Pran
cūzijos eroplana, ir už tai 
Prancūzai jiems atkerszino.

Prancūzai užsigina kad jie 
tyczia szove in vaikus ir mo
teris. Jie sako kad negalima 
taip sprogstanczios bombos
paleisti kad ji pataikintu vien 
tik in sukilėlius ar kareivius, 
ir kad neiszvengtina kad ir 
kiti butu užmuszti ar sužeisti. 
Bet Tunizijos valdžia gina ir 
sako kad tie eroplanai taip že
mai skrido, kad jie su maszi- 
niniais karabinais szaude in 
ŽĮĮiįones ant ulyczių. A

ŽINUTES

Isz Vokietijos
Daugiau kaip szimtas tnkstan- 
cziu AmeriKos Septintos Ar
mijos kareiviu ir karininku 
iszkeliavo ar tikriau sakant 
nukumpavo in Vakaru Vokie
tijos miszkus ir dumblynus del 
manevru.

Isz Havana, Guba

Trys Kubos sukilėliai inlipo in 
autobusą in Santos Suarez ir 
pradėjo szaudinti ant slaptos 
policijos nariu. Vienas slaptos 
policijos agentas buvo nuszau- 
tas bet ir vienas sukilėlius bu
vo nuszautas.

Policijantai yra laikraszti- 
ninkams prižadėję kad jie jos 
tėvo nesuims nors ji scks, kol 
jis savo dukrele pamatys ir su 
ja pabus kol ji pasimirs. Gali
mas daigtas kad ir tiesmas pa
lankiai žiūrės in jo sugryžima 
ir pasidavima ir gal jam jo 
bausme jeigu nebus dovanota, 
bet bus suszvelinta, nes spau
dos ir laiKrasztininku intaka 
nemaža Amerikoje.

Jo dukrele, rodos, biski tapo 
drūtesne ir sveikesne, kai laik-

WASHINGTON, D. C. — Į 
Senatorius Henry W. Jackson,! 
Demokratas isz Vaszingtono, 
sako kad musu Ponai karinin
kai isz Armijos, Laivyno ir La
kūnu Sztabo baisiai trukdo 
darba tokiu nauju ginklu kaip 
Rusijos “Szputninku” ir kitu 
dausu ir padangių rakietu. Jis 
sako kad visi tie Ponai invai- 
riu kariszku sztabu viens ki
tam nepasitiki ii’ viens kita 
trukdo.

Kongreso Komisija kaslink 
Iszdaviku ir Szpiegu ir Komu
nistu Amerikoje sako kad 
Kongresmonai dabar yra pa- 
siuline daug bylu ir permainų 
del invažiavimo in Amerika, 
kuriuos Komunistams labai 
patinka, ir del kuriu Komunis
tai jau daug metu kovojo.

Major Generolas John B. 
Medaris sako kad Armijos 
Mokslincziai in kelis menesius 
galėtu pagaminti rakieta, kuri 
pasiektu menuli, jeigu tik val
džia jiems duotu laisva ranka 
ir gana pinigu. Jis sako kad 
visos trys karo szakos: Laivy
nas, Armija ir Lakunu Szta-j 
bas turėtu isz vieno dirbti.

Musu .Krasztcu-Yyarkinimo 
Draugija sako: “Daug Ameri- 
kiecziu negauna nei gana, nei 
tinkamai pavalgyti. Ji pataria 
kad valdžia daugiau maisto 
paskirtu musu Amerikie- 
cziams negu ji skiria Sveti-i 
micms krasztams. Ji priparo- 
dina Kad ne visi Amerikiecziai 
gerai uždirba, ir negali tinka
mai savo szeimynas iszmaitin- 
ti!

Amerikos Rakietas Eroplanas

Sztai kaip iszrodys Ame- Į 
rikos X-15 rakieto eropla
nas, kuris bus pabudavotas 
ateinancziais metais. Jis

Isz Costa Rica »

Po visa svietą pragarsejas, sa- 
votiszkas pamokslu pyszkinto- 
jas, Billy Graham, pradėjęs sa
vo “Caribbean Vaju” atvažia
vo isz Panama City in Costa 
Rica, kur apie pusantras tūks
tantis žmonių ji sutiko ir 
triukszmingai ji pasveikino.

Szito savo pasisKyrusio ti
kybos apasztalo intaka ant 
žmonių yra labai abejinga. Jis 
New York mieste szimtus tuk
stancziu sutraukė in savo au
dringas prakalbas ir pamoKS- 
lus ir neva-pamaldas. Bet da- 

-bar New York miesto Kunigu- 
žiai sako kad jie nemato kad 
jis butu kokios intakos pada
ręs ant žmonių. O Kataliku 
Kunigai stacziai sako kad jo 
intaka buvo didelis nulius.

Jis daug szneka, daug kalba 
ir dar daugiau audringai mosi- 
koja, bet mažai. ka . pasako ir 
dar mažiau intakos padaro. 
Tokiu audringu ir palszyvu 
pranaszu mes daug esame ma
te ir girdeje.

Isz Rytu Vokietijos

Rytu Vokietijos Komunistu 
Partijos virszune yra pareika
lavus “iszczystinti” savo par
tija ir visu partijos vado Wal
ter Ulbricht prieszu. Trys 
augszti partijos nariai tuojaus 
buvo paszalinti už tai kad jie 
patarė kad butu patartina in
vest! Rytu Vokietijoje tokia 
Komunistu partija, kuri ran- 

i dasi Lenkijoje.

nes ant žemes žinotu, girdė
tu kur jis keliauja. Ir tokis 
skirtunjas bus tarp musu 
X-15 rakieto eroplano ir to
Rusijos Szputninko, tai kad 
musu mokslincziai gales mu 
su rakieta saugiai vėl pri
traukti prie žemes ritulio ir 
ji sau susigrąžinti. Sovie
tai to nebegali padaryti, tas 
ju Szputninkas tol skris kol 
jis nesudegs, ir paskui pra
žus.

O □ O f'>P. .
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Kas Girdėt
Szeszioliktas Amerikos Kon

stitucijos priedas, (taksos ant 
ineigu) buvo investas keturios 
deszimts penki metai atgal. 
(1913 metais). Tas Konstitu
cijos priedas ingaliojo Kon
gresą takšnoti piliecziu inei- 
Igas.

Tokios taksos buvo inves- 
tos per Civilini Kara; panai
kintos 1872 metais su kitomis 
karo taksomis.

Tokios taksos, ir tokiu tak
su byla buvo inneszta in Kon- 

buvo
musu

gresa 1894 metais, bet 
iszmesta, kaipo priesz 
kraszto konstitucija.

1858 metais 'buvo galima 
laiszka. pasiunsti isz Tipton, 
Missouri in San Francisco, Ca
lifornia, (2,800 myliu) in dvi- 
deszimts penkias dienas. Da
bar nei tiek valandų neima.

Pernai Amerikiecziai pra
leido ant sznapso ir alaus tiek 
pinigu, kad kiekvienam 'Vyrui, 
moteriai, vaikui ir kūdikiui
musu kraszte kasztuotu po sze- klojima. Acziu tai dainininkei 
szios deszimts doleriu.

Paskui, ant Orly aerodromo, 
prie Paryžiaus, ji sulaikė dide
li eroplana su daug- keleiviu, 
keturios deszimts penkias mi
liutas, kai ji reikalavo tinkamo 
užklojimo savo szuniukui, ku
ris, anot jos, negali kitaip mie
goti. Eroplano darbininkai ir 
tarnai turėjo iszkrauti de
szimts jos lagaminu pakol ra
do jos szunycziui tinkama už-

Pypkes Durnai

Be Meiles

Sir
mo-

iu Luton, Anglijoje, 
John Burgoyne, stojo in 
kykla. iszmokti kaip ant type- 
writerio drukoti. Jis pasiaiszr 
kino:, “žinote, asz pats savo 
raszto negaliu suskaityti.”

Tikėjimo pareiga intikinti 
'•žmones ingyvendinti sziokio- 
mis dienomis tai, ka jie per sa
vo maldas, įbažnyezioje, Nedė
liojo prižada.

Operos dainininke 
Meneghini Callas ožius varinė
ja ir mislina kad visi kiti yra 
tik tarnai ir jos vergai. Ji, su
pykus, neužbaigė savo operos, 
dainavima Romoje. Italijonai 
jai labai gražiai atlygino, pa
sakydami kad, ji toliau jiems 
nereikalinga ir nepageidauja
ma ir kad juo greicziau ji isz 
ju kraszto iszsineszdins, juo 
geriau bus visiems.

Jos vyras grasino apskusti 
Italijonu Opreos virszininkus, 
bet paskui, pasitaręs su savo 
advokatais nusileido.

Maria

visi keleiviai turėjo laukti. 
Mums tik sarmata kad ji skai
tosi save musu kraszto piliete.

Daugelis poru apsiveja 
be meiles,

Po tam, kada mirtis 
Viena isz ju paima,
Tai tik tada atsidaro 

jiems akis,
Jog ryszis moterystes buvo

Daugiau negu ketūri milijo
nai Kiniecziu yra iszbege isz 
savo kraszto in Taipei, Formo
sa ir in kitus krasztus, nuo to 
laiko kadai Komunistai užėmė 
Kinijos kraszta.

Tai gyvenimo priverta 
Ir ne karta likusi 

naszle ar naszlys,
Yra dėkingu už ta j a 

laisvia,
Kuri davė jiems nauja 

gyvastį!
Buvęs Amerikos Preziden

tas Harryi £>. Truman rengiasi 
vesti radijo ir televizijos pro
grama, paiaiszkinti Amerikos 
valdžios veikla jauniesiems.

Platinkit “Saule’1

Dabar galima pagaminti 
viena atomine bomba, kuri bu
tu smarkesne, baisesne ir mir- 
tingesne už visas sprogstan- 
czias bombas, kurias visi ka
riaujanti krasztai 'buvo palei
dę per isztisa Antra Pasaulini 
Kara.

— 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.

Moteriszke, f isz mažo mies
telio, kaimo Kent, Anglijoje, 
nepratus traukiniais keliauti, J 
taip susinervavo, taip susimai- 
sze, kad ji pabucziavo tikietu 
pardavėja, atidavė savo tikie- 
ta savo draugui ir inlipo 
traukini be tikieto.

ISZTIKIMOJI MEILE
(Tasa nuo 3-czio puslapio)
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todėl noriu su ja atsisveikinti, 
paskutini karta nors turėtam, 
ir pražūti!

— Sulaikykit ji, pasiuto! 
Nežino ka daro!

Bet Brienas iszsitrauke kar

Darbininku uniju vadai vis 
lipszniai kalba apie trumpesne 

♦ darbo sanvaite su dar dides
nėmis algomis; bet jie nieko 
nesako apie geresni darba; 
apie darbininku pasirūpinimą 
kad jie geriau dirbtu ir dau
giau tavoro pagamintu.

Chieagoje, Hector Pierre už
tiko tris vyrus ibekazyruojant 
isz, pinigu, saliune. Jis nudavė 
kad jis yra policijantas ir pa
sakė kad jis visus tuos pinigus 
pašinus ir teismui paves. Ne- 
Ibagas nežinojo kad tie trys vy
rai, kurie tenai kazyravo bu
vo policijantai. Jis buvo tuo- 
jaus suaresztuotas ir in lakupa 
patupdintas.

Kai Sovietai pasiuntė pa- 
kveitima Saudi Arabijos kara
liui, kad jis pasiunstu penkis 
savo agronomus in Rusija, kai 
jie galėtu pamatyti kaip So
vietai tvarko ir veda savo 
ukius. Saudi Arabijos Kara
lius nebežinojo ka daryti ar 
kaip atsakyti, visi jo agrono
mai yra Amerikiecziai.

Kai Daktaras iszagzamina- 
vo viena žmogeli ir jam patarė 
ka jis turi daryti: uždrausta 
rūkyti, gerti, kiaulienos val- 

.gjyti ir taip toliau, tas žmoge
lis pakilo, savo skrybėlė pasi
ėmė ir ėjo prie duriu.

“Palauk!” “Suszuko dakta
rais,“ tu man neužmokėjai už 
mano patarimai” ,

“Asz tavo patarimo nepri
imu, ir su juo nesutinku,” atsa
ke “žmogelis, “tai kam asz tau 
turiu mokėti?”

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

Saule Publishing Co., Maha 
r.py City, Pa.
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your invitations and 
announcements must
be flawlessly
correct I

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

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

spouse card 
LniormAsl

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

da ir kerszino perdurimu pir
mutini kuris prie jo prisiartin- 1 
tu.

Inejo in grinczele, pasilenkei 
prie Onutės ir ja szirdingai pa
bucziavo. Be paimate kad jo “ 
mylima, da lengvai kvėpuoja, 
pagriebė iii savo globi, pri
spaudė prie szirdies ir neiszpa- 
sakytinai džiaugėsi, jog da ji 
gyva szauk damas:

— Da mano mylima Onute 
gyva! Nedryskite padegti jos 
grinezios, nes ji da gyva!

—- Tai palauksime kol nu
mirs, tarė susirinkusieji.

Brienas pagriebė savo myli
ma ant ranku ir isznesze lau
kan. Visi nuo jo prasiszalino 
su 'baime, o ir jo broliai nuo jo 
atsitolino.

— Matote jus szeszkiai kad 
asz ja szirdingiau mylėjau už 
jus! Tardamas in savo brolius.

—• Taip, bet tai tavo mirtis 
ir tu su ja drauge pražūsi, at
sake Jurgis ir Robertas su 
baime.

—' Teisybe, bet asz Onute 
nugabensiu ant salutes prie 
ežero ir nuo jos neatsitraksiu 
kol joje rasis kokia kibirkszte- 
le gyvasties.

Nunesze ja prie ežero kur ra
dosi luotelis. Paguldė jame 
savo mylima, ir palengva nusi
yrė ant salutes. Ten stovėjo 
medine grinczele kurioje pa
guldė ir rūpinosi ja kaip kokiu 
mažu kūdikiu.

Stebėtinas dalykas! Jis pats 
neatpsirgO] ant tos ligos,' o jo 
mylima pamaželi atgavo svei
kata, o gal tai nuo szviežio oro 
kuris ant saulutes radosi rado
si prie kurios amaras netejo. 
Gana, jog Onute visiszkai isz- 
gijo. Senas tarnas Patrikais 
tankiai atgabendavo jiems 
maisto ant tos valos.

Praėjus kelioms sanvaitems 
da'žinojo jog- kaime vieszpatau 
ja baisi liga nuo kurios mirė, jo 
tėvas ir du broliai. Beveik di
desne puse gyventoju iszmire 
Juoda Mirczia. Po keliu san- 
vaieziu, liga dingo, staigai 
kaip atėjo. Brienas su savo 
mylima sugryžo in miesteli, o 
kaipo paskutinis impedis savo 
szeimynos apėmė tėvo dvara ir 
visa turtą. Apsivedė su savo 
mylima ir gyveno ilgus metus 
laimingai. Tėvo velijimas 
iszsipilde, nse patys mirė.

— GALAS —

ne-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ūko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
Brito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.Ill—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- < 
ba ka negalėjo savo liežuvio i 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, ’ 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juodai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
> lAnglorius isz Valencziojs, Ko- 

žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai 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; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt 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, 356.

No.150—Apie Duktė Akme- 
norians, 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-

, No. 1014—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 

■ ižliekn. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 3.“,

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

apraszy-

apysaka 
szimtme-

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta? 
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 Kū
nus; Meszla-vežiš; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

Na.166—Apie Sūnūs Mal
ki aus; Iszklauayta 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., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Ka-imiecziu 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.

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 pity, Pa. U.S.A.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mn- 
ka musu Iszgaiiytojaus 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

N o .203—Knygute, Tretinin
kių, Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

SS“ Užsisakant knygas isa 
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.

fVP Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiim- 
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, P*., - Įį, B &

i
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JAUNIKAITIS IR MIRTIS
JJUVO tai puiki diena Gegu

žio menesyje. Ant mažu ka
piniu prie lango koplyezaites 
stovėjo jaunikaitis ir prisi'žiu- 
rinejo lenais stovincziam gra
bui apsiaubta puikiais žiedais 
ir žibanczioms žvakėms.

Grabe gulėjo patogi mergi
na, jog net mirtis negalėjo sii- 
biaurint jos puikaus veidelio. 
Ant lupeliu galimai buvo ma
tyt aniuoliszka szypsena. Ma
žos (baltos rankutes buvo sudė
tos ant krutinės, kurios laike 
kryžių Nukryžiavotojo Su- 
tvertojaus, o ant krutinės gu
lėjo kelios baltos rožes, pado
vanotos per ta ji jaunikaiti, nes 
mirusioji buvo jo mylima: ir 
sužiedotine. Ateinanti menesi 
ketino abudu apsivesti bet bai
si mirtis iszplesze jaunikai- 
cziui jo mylima Mariute. Sto
vėjo dalbar apsiaszarojas ir 
'žiurėjo* per Įauga ant gulin- 
czios savo- mylimos Mariukos.

Neužilgio atėjo žmonys ir 
kunigas, nuėmė graba nuo- ka- 
tafaliaus, kunigas paszventino 
kana, szeszios merginos ipasi- 
redia baltai draugavo- savo- mi
rusiai draugei ant' paskutinio 
atilsio. Paskui graba ėjo miru
sios gimdytojai ir ’beveik visi 
gyventojai kaimo, nes .mirusi 
buvo labai guodota ir mylima 
per visus. Ant kapo kunigas 
pasakė puiku pamokslu, at
giedojo “Aniuolas Dievo,” in- 
leido graba in duobia ir užka
si.

Gyventojai iszsikirste na- 
man, ant. kapo pasiliko tiktai 
mylimas. Atsisėdo- ant szalia 
stoVinczio suolelio ir žiurėjo 
gailiai ant naujo kapo.
- Atėjo vakaras ir užėjo nak
tis. Pranas ne-girdejo skam- 
bancziu varpu szaukencžiuju 
žmonis ant pamaldų, jo ausyse 
da vis skambėjo mirusios žode
liai: “Neužmirszkie manės 
Pramik, niekados! Su Diev, 
paasimatysim danguje! ’ ’

Taip stovėjo ir maustė kad 
sztai koplyczioje , suskambėjo 
laikrodis pusiaunakt. Sztai 
kas tokis ant kapiniu davėsi 
girdėt, palengva, baltas szesze- 
lis pradėjo prisiartint prie 
Pranę. Prie szviesos menulio, 
jaunikaitis pažino veidą.

Sudrėbėjo. Buvo taį Mirtis 
kuri tarp kapu bludžiojo. Pra
nas nenusigando jos visai. Mir
tis jam buvo 'baisi tiktai del to, 
kad’ jam iszplesze jo mylima,
F -........   1 _ _ .JJĮJRfc
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I
arba pradžia I;

SKAITYMO į 
...ir... ' į;RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.;!
Dabar Po 25c.

Saule Publishing Co., ]>Mahanoy City, Pa., U.S.A. < 

bet pats geide Mirti, idant su 
ja gailėtu susivienyt danguje,

4 *
^^^^^^F-K****************

Kur ten Masacziužeje,
Vienoje apygardoje, 

Nelabai gražiai atsitiko, 
Vienas važiavo in kita

steita
0 savo bobele paliko.

Kad gražiai gaspadoriautu, 
Ant viso aki turėtu, 

0 tai ketines but paczios 
brolis,

O jam szvogeris, 
Savo pus-broli.

Vos 'žmogelis spėjo 
iszvažiuot,

Brolis su seseria pradėjo 
zyliot,

Pus-brolis dyvus pamate, 
Net nebagelis pasikratė!

Sakydamas: Tai rots 
komedijos,

Da. nemacziau tokios,
Ir negirdėjau kad gimines, . 

Darytu kaip mes. 
Subarė drueziai ir 

pakolojo,
Ba pus-brolis kolot turėjo 
Ir mislinate gerai laimėjo?
Isz burdo nebagas iszejo, 

Pas svetimus nuėjo, 
Ba iszvijo ir iszeiti turėjo.

Ne trukus pus-brolis 
sugry'žo, 

Ba ten -darbo surasti .
negalėjo, 

Pus-brolis tuojaus pas 
ji nubėgo, 

Nes in grinezia ineiti 
negalėjo, 

Rado duris užrakytas,
Ar gal ulžstumdytas.

Pabala-dojo, bet nieko 
ne naudojo, 

Ir kas'pasidaro,
Durys ant kart atsidaro, 

Pus-brolis pasirodė, 
Ant galo nuo porcziu 

austume,
Ir su akmenais pirti 

užkure.
Galvoje skyle padare, 
Žmogus vos isz svieto 

neiszvare;
Ilgai žmogelis pastenes, 
Bet ženklą ant visada 

turės.
♦ * *

Isz vieno miestelio
Pennsyilvanijos steite, 

Yra ežia visokiu sztamu 
Geru ir suvis niekszu, 
Apie vienai pora daug 

girdėjau, 
Bet ar teisybe nežinau.

Sako kad boba vyra 
kudlaczina, 

Plusta ir visaip iszvadina, 
Visaip nebaga kankina, 
O ir in lakupa sodina, 
Na, na,, tu boba nelaba,

Kaip kada gerai 
pakocziuosu, 

Taį ir viską svietai 
iszgiedosiu. 

todėl drąsiai dirstelėjo in akis 
nemielaszirdingai Mircziai.

Toji nusistebėjus dirstelėjo 
ant jo, nes paprastai visi žmo
nys jos bijojo ir szalinosi nuo 
jos.

—- Ko nori nuo manes? Už
klausė jaunikaiczio.

— Noriu mirti!
Mirtis pakratė su kauluota 

galva.
— Tavo valanda, da neat

ėjo, o greicziau negaliu tave 
pasiimti.

— Tai atiduok man mano 
mylima!

—- To negaliu iszpildyti; 
kas karta numirsztk, daugiau 
jau nesu'gryžta!

Pranas melde visaip. Mirtis 
tik žiurėjo ant jo szypsodama- 
si, -žinojo ir nekarta jau gir
dėjo rugojimus žmonių. Kiek 
tai kartu paėmė mylima myli- 
mui, vaikams tėvus, tėvams 
vienatini mylima kūdiki, sese
riai mylima brolelį. Nesujudi- 
na jos aszaros ir meldimai. Bet 
meldimai jaunikaiczio ja taip 
sujudino jog po ilgam laikui 
atsilielpe:

■—• Eikie paskui mane, gal 
galėsiu iszpildyt tavo praszy- 
ma.

(

Pagriebė jaunikaiti už ran
kos ir kaip žaibas pradėjo lėk
ti. Iszkilo iff padanges, leke 
per kaimus ir miestus, girias ir 
kalnus. Ant galo sustojo priesz' 
dideli juoda bromą. Ine jo in 
vidui puikaus daržo kuriame 
radosi tukstancziai visokiu 
žiedu.

—- Sztai piano daržas, atsi
liepė Mirtis, f Kada ant žemes 
numirszta nekalta ypata, paso
dinu jos mylima žiedą. Jeigu 
-geidi savo sužiedotine pasiimt 
atgal su savim ant svieto tai 
turi man parodyt žiedą kuri 
pasodinau del jos. Pavėlinu 
tau užklausti tris užldausymus 
ir duodu tau tris dienas laiko 
ant to. Jeigu atminsi tikraji 
žiedą tai atid uosiu tau mylima 
tavo Mariuką, bet kitaip ne
teksi jos ant amžių. Bukie isz- 
mintingu. Asz sugryžtu ant že
mes, nes tenais turiu daug dar
bo. i

Po tuju žodžižu Mirtis dingo 
jam. isz akiu. Nuliūdęs ir ap
leistas Pranas pasiliko dide
liam darže pats vienas.

Prijautė jis . jog negalimu 
daigiu bus atrasti tikraji žie
dą savo mylimos. Ėjo nuo žie
do lyg žiedo. Sustojas prie

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia ‘‘kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—‘ ‘ Saules Redakcij a. ’ ’

SAPNOR1US

I
Su 283 Paveikslai* j

160 Puslapiu i

8 col. ilgio, 5% col. ploczio ] 
Iszaiszkma sapna ir kas ; 
ateiteje stosis. Su priedu j 
planatu ir visokiu burtu. ;

> Knyga in minksztos po- 1

I
 pietos virszeliuose. :: :: j 

Pinigai reikia siusti su Į 
užsakymu: Į-

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

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

auksiniu rakteliu, rodos girdė
jo sznabždejima ju. Kada Mir
tis sugryžo ant rytojaus klaus
dama ar atmine o kada jis at
sake jog taip, Mirtis pakratė 
galva:

— Ne, tai yra žiedelis tavo 
mirusios sesutes.

Pranas vela pasiliko vienas. 
Mažai turėjo vilties, bet sztai 
paregėjo puikia gonvalija ir 
rodos žiedas jam suszuabždė- 
jo: “Dievas su tavim mielas 
Pranai.” Dabar buvo tvirtas 
jog tai buvo žiedas Mariutės. 
Bet kada antru kartu. Mirtis 
atėjo, pasakė jam jog tai žie
das jo motinėlės. Pasakius tai 
vela nusileido ant žemes.

Nesuramintas jaunikaitis 
jieszkojo toliaus. Treczia die
na jau baigiasi ir neturėjo jis 
vilties suradimo savo mylimos 
žiedo. Už kokios valandos lai
ko Mirtis jau bus czionais o 
tada ant visados neteks savo 
mylimos. Kada taip stovėjo ii' 
mistino, daejo prie jo kvaps
nis žydincziu baltmrožiu. Pri
siartino aroMau^Ajpasi lenkes 
staigai pajuto isy tos kvaps- 
nies dideli palengvinimą savo 
nuliudime. Baltos rožes tai nu- 
myletinas žiedas jo mylimos, 
baltoms rožėms paskutini kar
ta ja. apdovanojo. Pabudino 
jame visus malonius atmini
mus su ja. Palengva pritraukė 
viena isz rožių, temindamas in 
ja akyvai, po tam su linksmu 
kliksmu puolė ant keliu. Pare
gėjo viduryje baltos rožes, aisz- 
ku veidą savo mylimos Mariu
tės, mate aszaras jos akyse.

Kada Pranas dirstelėjo in 
virszu Mirtis stovėjo szale jo.

— Paskirtas laikas jau pa
sibaigė, prakalbėjo Mirtis.

—- Suradau ja, paszauke 
linksmai jaunikaitis rodyda
mas ant rožes.

Toji užtvirtino jo žodžius 
linktelėjimu galvos.

-— Taip yra tai viena -isz 
tuju rožių kurias jai padovo- 
nojai ant paskutinio atsisvei
kinimo.

— Bet isz kur joje randasi 
mano mylimos paveikslas? 
Užklausė jaunikaitis.

■— Tuojaus tau iszaiszkin- 
siu. Kada paėmiau jos duszia 
nuo žemes idant ja nuileszt in 
dangų, paėmiau ir tavo rože su 
savim; laike keliones dirstelė
jome ant kapiniu, o matydami 
tave taip dideliam nuliudime, 
tavo mylima pravirko, viena 
isz jos aszaru nupuolė in vidu
rį rožes ir nuo to susitvėrė vi
duryje jos paveikslas. O dabar 
eik su manim, nuvesiu, tave 
prie vartų amžino gyvenimo.

Ir vela leke per orą kaip 
miglos, lyg auksiniu vartų ku
riuos paregėjo blizganti isz to
lo. Czionais Mirtis sustojo.

— Gal man tenais uždraus
ta ineiti, užklausė nedrąsiai 

jaunikaitis, nes tenais yra ro
jus, ten nesiranda aszaros ru- 
pescziu, nei mirties. Palauksiu 
czionais prie vartų pakol su- 
gryszi ir atvesi man mano my
lima.

Aniuolas, su. blizgancziu vei
du, atidarė vartus, o dagirdes 
ko atėjo, inleido juos abudu in 
vidų. Pranas iszgirdo saldžia, 
muzikia, patogios panos bal
tuose rūbuose praeitinejo o 
tarp ju radosi ir jo mylima, 
ant kurios veido davėsi matyt 
užganadinimas ir linksmybe. 
Ant tojo regėjimo skausmas 
suspaudė jo szirdi. Ar-gi jisai 
turėtu atimti taja. linksmybe 
nuo savo* mylimos ir pasiimti 
ja su savim atgal ant. tos asza
ru pakalnes? O ne, niekados.

—• Paimkie mane isz czio
nais, melde su aszaromis jis 
mirties.

Ir taip atsitiko. Pranas su
gryžo atgal ant žemes aplanky
damas nuo Mirties prižadeji- 
nia jog ji paims kada ateis lai
kas. Ir ne ilgai lauke. Iii kėlės 
dienas po tam žmones ji sura
do ant kapo savo mylimos mie
ganti amžinu miegu. Szirdies 
liga užbaigė jo gyvenimą.

----- GALAS-----

— Kreivi keliai yra iszso- 
dyti'rožėmis, bet tieji keliai 
veda in prapulti.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 
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Isztikimoji Meile
^ETURIOLIKTAM szimt- 

metyje prasiplatino po Eu
ropai isz Azijos, baisi liga, va
dinama ‘ ‘ J uodo ji Smertis. ’ ’ 
Tasai baisus amaras taip smau 
*ge* žmonis, jog kaip kur visi 
miestai ir kaimai iszmire.

Tame tai laike miestelyje 
Kildare, artimoje Dublino, Ir- 
landijoj gyveno turtingas dvar 
ponis O’Neal, kuris turėjo tris 
sūnūs Jurgi, Robertą ir Brien, 
szis paskutinis buvo jauniau- 
se§.

j Visi brolei gyveno sutikime 
ir tikroj broliszkoj meileje, bet 
tankiai tarp saves burdavosi 
ir pešzesi o tame priežastis bu
vo jog visi mylėjo ta paezia pa 
togia. mergina.

Buvo tai skaisti Onute Moo
re kuri gyveno su vargingu sa
vo tėvu, kuris vėlino savo my- 
limui dukrelei idant laikytųsi 
Jurgio, nes jisai po* mircziai 
savo tėvo apims visa turtą. Bet 
dukrele nemylėjo Jurgi tiktai 
jauniausia. Briena,.

Senam O’Nealui nepatiko 
meilingi susineszimai ir labai 
tam priesztaraivo, o kad seni 
tieji nuolatinei nesutikimai są 
nu taip suarzino, jog viena, die
na labai užsirūstinęs tarė:

— Geriau kad “Juodoji 
Smertis ’ ’ užsmaugtu taja mer
gina, kuri yra priežastim tiek 
nesutikimo tarp mano vaiku.

Senis tuosius žodžius isztare 
kada baisi liga pradėjo rodytis 
Irlandijoj ir daug žmonių jau 
iszsmauge. Didesniuose mies
tuose nuneszdavo susirgusius 
in miestiszkus ligonbuczius ati 
tolintus nuo miesto kur tieji 
vargszai mirdavo be jokios 
priežiūros. Palikdavo kožnam 
uzbona vandens ir kepala duo
nos kol nenumirdavo nuo* ligos 
arba bado. Jeigu kur visos 
szeimynos iszmirdavo tai su
kraudavo viską in krūva pa
guldydavo lavonus ant laužo 
ir drauge su grinczioms sude
gindavo.

Pirmutines aukos tosios bai
sios ligos buvo gimdytojai 
Onutės. Mergina, nepersigan- 
do ir neapleido savo tėvo ir 
motinos, bet isztikiamai juos 
prižiurinejo kol *'baisi mirtis 
jiems palengvino ju kentėji
mus, bet ant galo ir Onute su
sirgo. Jau manyta kad ir ji 
mirė, nes vienas isz kaimynu 
dirstelėjo per Įauga ir pamate 
kaip nelaiminga mergina gulė
jo ant grindų be jokio žiado*.
. — Girdite, Onuka guli ant 
grindų, kaip rodos jau numi
rus! Pranesze jisai kitiems 
kaimynams.

Kaimynai nutarė sudeginti 
Onukos grinezia drauge su ja 
ir jos gimdytojais idakit liga 
negalėtu taip baisiai platintis. 
Kada pasirenginejo prie dar
bo, atėjo prie grinezios visi 
trys broliai O’Neal.

— Ka jus ežia norite daryti? 
Užklausė Jurgis.

— Matai Jurgi, jau Ona ne
gyva, nes ji mirė su tėvais.

— Sudiev, patogi mano* my
lima, isztare Jurgis ir atsikrei
pė nuo grinczeles

—Taip, su Diev; mano bran
gioji, jau tu. niekam neteksi 
dabar. Dabar jau nesibalrsime 
u'ž tave.

— Iszsipilde musu tėvo žo
džiai greicziau ne kaip tikėjo
mės, atsiliepe Rolbertas.

Bet Brienas priejas tarė nu
siminęs :

—* Matau, jog judu, mano 
broliai nemylėjote taip gera 
Onute kaip* asz! Noriu pats da 
paskutini karta matyti, atsi
sveikint ir ja pabueziuoti.

— Ar tu pasiutai? Argi tu 
drysti pabueziuoti kuna kuris 
mirė nuo “Juodosios Mirties”' 
ir pats užsikrėst. Atsitrauk 
nuo duriu tu pasiutėli!

— Neatsitrauksiu kol neisz- 
pildysiu savo noro. Asz ja szir- 
dingiau mylėjau ne kaip judu,

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu 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.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir ;! 
Motinos Szvencz. ;!
Sapnas Motinos Szven- j' 

cziausios, mieganezios į • 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj > 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

SAULE PUBLISHING CO., 'i 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. !1

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA,
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Ant Gavėnios
•/L -t-

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

No. 198 Gromata arba Muks 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
pbiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dsd prisiun- 
timb kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa-

sulbmariniais povandeniniais 
laivais, užkirto Anglijos lai
vams kelia in Anglija; 1926 m., I 
Maiuieriu straikos užsibaigė ir 
mainieriai gryžo in savo dar- ■ 
bus. Susitarimas buvo slaptai 
sudarytas Philadelphia, Pa.

— Seredoj pripuola Pele
nu Diena, pinna Gavenos die
na. Visi Katalikai eina in Baž- 
nyczia priimti pelenus, kurie 
jiems primena kad 'žmogus yra 
tik dulke, isz dulkiu kilęs ir in 
dulkes vėl pavirs! Ta diena 
Pasninkas. -

Frackville, Pa. —
Senas ‘ ‘ Saules ’ ’ skaitytojas,

Žinios Vietines
—i Szaltas ir nepastovus 

oras.
— Subatoj pripuola Szv. 

Faustino, o Tautiszka Vardi
ne: Kastulis. Ir ta diena: 1945 
metuose Amerikos lakūnai 
bombardavo Tokyo miestą, Ja
ponijoje; 1912( m., Yuan Shi 
Kai buvo iszrinktas kaipo pir
mutinis Kinijos Prezidentas; 
1277 m., Lietuviai vadovau
jant Sirpiueziui, pergalėjo To
torius ties Vilka viszkiu; 1933 
m., Giuseppe Zangara norėjo 
nuszauti Prezidentą Franklin 
D. Roosevelta. Jis nuszove 
Chicagos mayora, 59 metu am
žiaus Čėrnek ,kuris pasimirė 
Kbvb 6-ta diena. Tai atsitiko 
Miami, Florida; 1932 m., Prez. 
Herbert Hooveris paskiria 
Benjamin N. Cardozo kaipo 
Augšzėžiausio Teismo nariu in 
vieta Oliver Wendell Holmes, 
kuris del sveikatos pasitraukė.

Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Užgavėnių Nedelia, 
taipgi Musu Tėvynės Lietuvos 
Nepriklausomybes Szvente, 
bet sziandien “Vasario Sze- 
sziolikta” Diena yra Gedulio 
ir Raudos Diena. Ir ta diena 
taipgi pripuola Szv. Julijono, 
U Tautiszka Vardine: Arini- 
į ■’ ’.............. . - •:

nd& Ir ta diena: 1922 m., Lie
tuvos Universiteto inkurimas; 
1260 m., Rimgaudas, Did^ Liet. 
Jvunigaiksztis- szaųkia Lietu
vius in kare, kad atsiginti 
priesz skaislinga Vokiecziu už
puolimą ant Lietuvos.

Pandėlyje pripuola Szv. Isz Rauduonoji Kinija
Donato, taipgi Bėgimas in; 
Egiptą, o Tautiszka Vardine :| 

, Viltis. <Tr ta diiiea: 1935 m., 
Maskvoje įniro Vincas Micke- 

■ viezius - Kapsukas, Lietuvos 
darbininku vadas ir 'žymus ra<- y *
E ! “■■ ■". A1-1—^ --------------------- ------------- '

Ka raszo musu skaitytoja 
Ponia Ona Staloniene isz Fac
toryville, Pa. Gerbiama “Sau
les” Redakcija: Su szio laisz- 
ku, prisiuneziu užmokesti ant 
kito meto. Acziu szirdingai 
kad. nesulaikete man laikrasz- 
ti) o be “Saules” negaleezia 
būtie. Su gerais velinimais vi
siems.

Komunistiszkos Kinijos Pre
mjeras sako kad pasaulio lyg
svara dabar yra Sovietu Rusi
jos nusverta ir kad Amerika 
yra susibankrutavus. Kalbė
damas in Tautini Žmonių Kon
gresą in Peiping jis pasakė 
kad didele permaina dabar yra 
invykus per puse metu khs- 
link pasaulinio stovio, ir kad 
Sovietu Rusija iszejusi laimin
ga.

SKAITYKIT 
gvA=“SAIILE”Aa

szytojas; 1936 m., Revoliucija 
Paraguay kraszte; 1801 m., gi
mė Vyskupas ir raszytojas Mo
tiejus Vlaanczius; 1864 m., pir
mas Amerikos sulbmarinas! 
‘‘Hunley1’’ nuskandino karisz- 
ka laivai “US'S Honsatonic” 
kuris svėrė tūkstantis keturis 
szimtus tonu. Tas suibmarinas, 
per klaida turėjo savo duris at
aras kai jis paleido torpedo in 
ta laiva, ir nors tas laivas buvo 
nuskandintas, bet visi jurinin
kai iszsi gelbėjo.

— Utarninke pripuola Už
gavėnės, taipgi Szv. Simeono, 
o Tautiszka Vardine: Ruszka- 
lis. Ir ta diena Menulio atmai
na: Jaunutis. Taipgi ta diena: 
1915 m., Vokiecziai per Pirmu
tini Pasauliui Kara su savo

Juozas Cickieviczius,- nuo 247 
N. Railroad uly., pasimirė pa
reita Subatos vakara 11:50 vas 
landa savo namuose. Velionis 
nesveikavo ilga laika nuo az- 
mos. Gimė Lietuvoje. Buvo) 
angliakasis per daugelis metu. 
Paliko dideliame nuliudime 
savo paezia Mare (po tėvais 
Urboniute), taipgi dvi dukte
rys: Betraciją ir Helena; tris 
sūnūs: Juozą, miesto paczto- 
rius; Petra ir Edvardą isz. 
Frackvilles, taipgi 9 anūkas ir 
3 ,pro-anukus. Laidojo Seredos 
ryta, su apiegomis in Apreisz- 
kimo P. Marijos 'bažnyczioje 
9:30 valanda ir palaidotas in 
parapijos kapinėse. A. a. Juo
zas Cickieviczius buvo senas 
“Saules” skaitytojas. Amžina

Į atilsi!

New Haven, Conn. — 
Praneszama, kad Lietuvos 40- 
toji Nepriklausomybes Szven
te bus labai iszkilmingai 
szveneziama. Tai suteiks vi
siems progos tinkamai at- 

! szvensti. Nedelioj, Vasario 
| (Feb.) 16-ta diena, bus pamal- 
i dos deszimta valanda urž Lie
tuva in Szv. Kazimiero bažny
czioje, o szeszta valanda vaka
re, parapijos svetainėje, ren
giamas didžiulis 40 metu Jubi- 

! liejinis Bankietas su atitinka- 
j ma Programa ir szokiais jau- 
I nimuį.

— Kviesliai.

ANGLAS MOKYTO
JAS UŽMUSZTAS
VINELAND, N. J. — Dvi. 

deszimts trijų metu amžiaus 
Peter Stephens, isz Chester
field, Anglijos, atvažiavęs ežia 
pasimoKinti, buvo suvažinėtas 
ir užmusztas kai jis ėjo skersai 
North Brewster kelia.

Policijantai sako kad auto
mobiliu vairavo 54 metu am
žiaus Louis Cheli, isz North 
Brewster.

Stephens buvo mokytojas ir 
virszininkas in County Bo
rough of Oldham Occupation 
Centre, Anglijoje. Jis buvo 
vienas isz jauniausiu mokyto
ju tokia augszta vieta užimti.

Policijantai ant vietos isz- 
teisino to autoinobiliaus drai- 
veri, sakydami kad ta nelaime 
buvo neiszvengtina, ir kad 
draiverys visai nekaltas.

4,000 MOKYTOJU

Gaus Po Szimta 
Doleriu Daugiau

HARRISBURG, PA. — 
Apie keturi tukstaneziai mo
kytoju gaus po szimta doleriu 
daugiau ant metu. Taip nutarė 
mokslo sztabas, Harrisburg 
mieste.

Mokytojai ir mokytojos ku
rie ar kurios dabar pradeda 
mokinti gaus du szimtu dole
riu ant metu daugiau, o visi ki
ti gaus po szimat doleriu dau
giau.

Tai iszrodo kad daug pinigu 
ir didesne alga, bet visai ne 
taip. Kai musu daktarai ir ad
vokatai užsidirba po du ar tris 
szimtus ant dienos, tai kur mu
su mokytoju algos gali pasiro
dyti?

Musu mokyklų mokytojai tu
rėtu gauti tiek pat algos kaip 
musu daktarai ir advokatai. 
Viso kraszto praseziausios al
gos eina musu vaiku mokyto
jams. Mes galime didžiuotis 
savo mokyklų namais savo di
dėlėmis High Schools, bet kas 
isz j u visu jeigu tik prastos ei
les žmones stoją in jas kaipo 
mokytojai ir mokytojos už tai 
kad algos yra tokios blogos.

Mums ne tiek reikia dides
niu ir puosznesniu mokyklų, 
kaip geru mokytoju, ir mes ju 
negausime kol mes jiems tin
kama alga paskirsime.

KARININKAS
PATRAUKTAS

IN TEISMĄ

Nesutiko Sveikintis Su 
Juoduku Karininku
FRANKFURT, VOK. — 

Amerikos armijos leitenantas 
kuris nesutiko pasisveikinti su 
savo augsztesniu karininku, 
juoduku, dabar yra patrauktas 
in kariszka teismą.

Leitentas William C. Mor
ton, 33 metu amžiaus isz San 
Antonio, Texas, nessutiko pa
sisveikinti su Kapitonu Carl 
C. O’Kelly, isz Tucson, Arizo
na, Gruodžio 27-ta diena.

Leitenantas Morton pasi
traukė isz armijos ir savo vie
tos atsisakė, kad jam nereikė
tų stoti priesz kariszka teismą. 
Bet vėliau jis atszauke savo at- 
sisakyma ir dabar stos priesz 
ta kariszka teismą.

Karo sztabas dar nežino ar 
jie priims jo atsisakymo at- 
szaukima.

Karininkai ir kareiviai, 
svietkai sako kad kai naujai 
atvykęs Kapitonas O’Kelly at
važiavo in ta baze jis draugisz- 
kai isztiese savo ranka pasi
sveikinti su Leitenantu Mor
ton, kuris jo ranka neprieme. 
Kapitonas savo ranka laike 
isztieses per visa minuta ir 
paskui dar mandagiai papra- 
sze Leitenanto pasisveikinti, 
bet tas Leitenantas nesutiko, i

Leitenantas Morton sako i 
kad jis yra nusistatęs niekados 
nesisveiKinti su juodukais.

BAGOCZKA GAVO 
DIVORSA

Sako Vyras Buvo 
Tinginys

LOS ANGELES, CALIF. — 
Dvideszimts keturiu metu am
žiaus'Ponia Athalie Penniman 
isz Los Angeles, California ga
vo divorsa nuo savo vyro, dvi
deszimts septynių metu am
žiaus Russell, kuris, ji sako 
yra gyvas tinginys ir niekados 
neatsikeldavo iki pietų ir tada' 
tinginiaudavo ligi vakaro ka
da jis kas vakaras pasigerda
vo.

Ponia Athalie Penniman yra 
verta daugiau kaip szimta dvi
deszimts penkis milijonus do
leriu, neskaitant taksu.

Ji sako kad ji neketina vėl 
ženytis, bet nori to savo tingi
nio vyro nusikratyti. Kiek 
mums teko apie szita milijo- 
nierka sužinoti, tai ji graži, 
maloni, Jyina ir baisiai bago- 
ta.

—j_____________

PENKI MILIJONAI
.BE DARBO

■ ) _____________

Prekybos Sekretorius 
Pranaszauja

WASHINGTON, D. C. — 
Prekybos Sekretorius Weeks 
ana diena pasakė kad jis mato 
kad szio menesio pabaigoje 
bus apie penki milijonai dar
bininku be darbo.

Tai butu didžiausia bedarbe 
nuo 1941 metu.

Bet jis greitai skubinosi pri
žadėti kad per Gegužio ar Bir
želio menesi daug tu bedarbiu 
vėl susiras darbus. Butu labai 
žingeidu dažinoti kuomi jis 
remiasi taip pranaszaudamas 
kaslink pavasario, kai isz vis-1 
ko matyti bedarbes nemažės, 
bet didės.

Jo pranaszyste kaslink da
bartines bedarbes buvo puse 
milijonu didesne negu Darbo 
Sekretoriaus Mitchell, kuris 
beveik taip pat pranaszavo 
Sausio trisdeszimta diena.

I Senato vadas, Republikonas 
William F. Knowland, isz Ca
lif ornijos sako kad Adminis
tracija pasirengus stoti darbi
ninkams ir pramonei in pagel- 
ba jeigu tokia bedarbe musu 
kraszta isztiks, bet jis tuojaus 
pridėjo kad jis nesitiki kad 
czia reikes valdžios pagelbos.

Prekybos Sek. Weeks pasa
kė kad jau dabar valdžia sten
giasi ta bedarbe sumažinti, pa 
skirdama daug pinigu del di
deliu vieszkeliu statymo ir lai
vu pabudavojimo.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

EISENHOWERIO 
SZVOGERIS

INTARTAS
—
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teipgi ežia nagus yra susiter-; 
sze.

Czia visas klausimas yra 
kaslink dideliu ir svarbiu val
džios kontraktu ir kysziu inta-1 
kingiems Vaszingtono žmo
nėms.

Bet, kiek mums iszrodo, tai 
viskas bus labai gražiai už
dengta ir pamirszta ir dova
nota, nes jau dabar kiti didie
ji ponai rengiasi iszmesti isz 
tos komisijos Poną Schwartz. 
Jau dabar jie yra iszpereje sa- 
votiszkus ir nebūtus intarimus 
priesz Poną Schwartz, kad ji 
nutildintu, iszgazdintu ar isz- 
mestu.

Jie dabar Schwartz intarine- 
ja kad buk jis valdžiai yra in- 
teikes bila savo keliones kasz
tu tarp New York ir Vaszing
tono, ant keturiu szimtu dole
riu už keturias tokias keliones.

Ponas Schwartz sako kad 
nebuvo nieko panaszaus, kad 
jis pats už tas keliones isz savo 
kiszeniaus užsimokėjo, ir da
bar praszo kad kas nors inro- 
dintu kam ir už kiek jis tu ke
lione kasztu bilas buvo intei- 
kes.

Žinoma, aiszkus dalykas, 
jeigu Prez. Eisenhowerio szvo- 
geris czia yra inveltas, o ypa
tingai jeigu pats Vice-Prezi- 
dentas Nixonas yra intartas, 
tai Republikonai dangų ir že
me apvers, ta Schwartz isz- 
jmesti.

Nemaczino
Jonaitis pasižiūri jog kas 

diena daugiau galva pliksta, 
nuėjo pas savo barberi ir su 
piktumu paszauke:

— Tu rakali, pardavei 
man dvi bonkeles del atgai
vinimo plauku. Ar taip?

Barberys — Teisybe! Bet 
asz negaliu suprast, del ko 
tau neatauga.

Jonaitis — Na tai bandy
siu da bonkute viena iszgert, 
bet jeigu ta nepagelbes, tai 
atkentesi už tai!

(Žinoma jog gyduole plau
kams turėjo tept galva, o ne 
gert).

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriem? 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa 
vo prenumeratais.
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Musu skaitytoja, Ponia Ma
rijona Krikszcziuniene, isz 
Washington Depot, Conn, ra
szo: Gerbiama Redyste “Sau
le”. Nuo 1906 metu asz esu 
skaitytoja “Saules” ir neno
riu būtie be “Saules” nes man 
daug reiszke; daug geru nau
jienų, Kas Girdėt, ir daug isz- 
mintingu pasakai ežiu, kur asz 
ir mano vyras praleidžiam lai
ka skaitydami “Saule”. Acziu 
a.a. D. T. Boczkauskui, kad jis 
sumanė iszleidinete toki laik- 
raszti, kur visiems tinka skai
tyti Lietuviu kalba ir raszta. 
Skaitau “Saule” per penkios 
deszimts meteliu, ir busiu 
skaitytoja “Saules” ant toles
nio laiko. Su aukszta pagarba, 
pasiliekiu, jusu sena skaityto
ja, Marijona Krikszcziuniene.

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelines 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 gaminamais Jono ir Angelinos
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan. ; . į

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

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszonia, 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 praszyma 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

ŽINIOS ISZ VISUR
Isz Venezuela

Buvęs Prezidentas Romulo 
Bettancourt yra sugryžes in 
savo kraszta po deszimts metu 
isztremties. Jis yra nusistatęs 
sugražinti Demokratiszka vai-! 
džia savo kraszti ir visiszkaij 
panaikinti buvusia Diktato-' 
riszka valdžia.

Isz Indonesia
Keli szimtai žmonių sukilo ant | 
Sumatra Salos, kuri jau ir taip i 
yra suskaldinta tarp Sukilėliu 
ir Patrijotu, ir pareikalavo! 
kad visa valdžia pasitrauktu ir 
kad buvęs Vice-Prezidentas 
Mohamed Hatta butu sugra
žintas in valdžia kaipo Pre- 
mieras. Jis yra griesztai nusi
statęs priesz Komunistus.

Isz Anglijos
Anglijos Ministeris MacMillan 
yra paraszes laiszka Sovietu 
Premierui Bulganinui, kad jo 
krasztas sutinka sudaryti ‘vir- 
szunes pasitarimus” jeigu So
vietai sutiks pirmiau suszauk- 
ti mažesnius susirinkimus nu
statyti tvarka tokiam visu 
krasztu virszininku pasikalbe- 
jima.

Isz Korėjos
Trys Amerikiecziai kareiviai 
užsimusze kai ju eroplanas, he
licopters!, nukrito ir sudužo, 
kai jie skrido su liekaarstomis 
ir kita pagelba vienam Ameri- 
kiecziui darbininkui kuris bu
vo sužeistas. Ju vardai buvo 
armijos sulaikyti kol ju gimi
nėms bus praneszta,




