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NORĖJO NUOTAKA 
NUŽUDYTI

Insipyko Ženystvos 
Gyvenimas Po Trijų

Menesiu ' '
? ST. JOHNS, MICH. — De
vyniolikos metu amžiaus Del
mar Leffler buvo suaresztuotas 
ir in kalėjimą patupdintas. Jis 
norėjo su beisboles lazda už- 
muszti savo szesziolikos metu 
amžiaus žmona Betty, tik trijų 
menesiu nuotaka.

Jaunai nuotakai buvo galva 
praskelta. Ji buvo nuveszta in 
Clinton Memorial ligonine, kur 
nelaiminga nuotaka pasi nire.

Tas jaunas vyrukas po'in- 
jantams pasakė kad jan jau 
insipyko ženystvos gyvenimas. 
Kai jis.taip baisiai sumusze sa
vo jauna žmona, jis pats per 
telefoną paszauke policijantus. 
Jis prisipažino kad jis buvo 
tris ar keturis sykius davės sa
vo žmonai per galva su beisbo
les lazda.

Jis taipgi prisipažino kad jis 
kelis, sykius stengiesi nusipirk
ti revolveri ir savo žmona nu- 
szauti ir paskui pats save nu- 
dėti. Bet jis neturėjo gana pi
nigu del revolverio.

137 POLICIJANTAI 
INTARTI

Inspektorius Ir Kapito
nas In tarti; 12 Paszauk- 
ta, Oficierius Intartas

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos policijos komi- 
rijonierius Thomas J. Gibbons 
yrą viesząi paskelbęs kad 
szimtas trisdeszimts septyni 
Philadelphijos miesto .polici- 
jantai yra patraukti in teismą 
ir yra intarti už priėmimą pini
gu nuo gembleriu ir kitu raz- 
baininku. Policijos virszinin
kas Thomas J. Gibbons sako 
kad szitie policijantai gavo pi
nigu nutylėti apie Leo (Clee) 
Coleman’o pinigu isz gemble- 
riavimo darbus.

Tu policijantu tarpo randa
si vienuolika saržentu ir vienas 
kapitonas.

Polięijos komisijonierius 
Gibbons sako kad daug dau
giau policijantu bus intraukta 
in szitus papirkimus. Buvęs 
kalinys Harry Lowry daug ka 
yra pasakęs apie policijantus 
ir ju virszininkus. Gibbons sa
ko kad dar daugiau policijan
tu bus paszaukta in teismą.

Keletą tu policijantu dingo 
isz miesto ir niekas nežino kur 
jie dabar randasi. Iszrodo kad 
jie jau nujautė kad jiems butu 
ar bus riestai, kai bus sužinota 
ka jie dare su tais razbainin- 
kais ir kiek jie isz j u gavo.

VALDŽIA SKOLIN- 
SIS DU BILIJONU

DOLERIU
WASHINGTON, D. C. —

, Nežiūrint ka Prezidentas Ei- 
senhoweris pasakojo apie su-

■ taupinima nors kiek valdžios 
pinigu, Republikonu partija 
dabar jieszko isz banku pasko
los del pusantro ar net dvieju 
bilijonu doleriu.

Musu valdžia jau dabar yra 
insiskolinus net ligi dvieju 
szimtu septynios deszimts pen
kių bilijonu doleriu.

Bankieriai dabar sutinka 
tiek pinigu paskolinti musu 
valdžiai bet reikalauja pusket
virto cento procento del trisde
szimts metu.

Republikonai, kai jie užėmė 
valdžia Vaszingtone, labai 
greitai suvaržino paprastiems j 
žmonėms paskolas isz banku, | 
bet dabar jie patys bilijonus 
skolinasi ir varo musu kraszta 
dar giliau in skyle.

JIESZKO MOTERŲ 
i UŽPUOLIKO

DALLAS, TEXAS. — Visu 
policijantu vakacijos panaikin- 

j tos, ir visiems insakyta pilnus 
sziptus dirbti, eiti sargyba ir 
jieszkoti to žuliko, kuris jau 
kelias moteris užpuolęs isznie- 

| kino ir paskui nužudė.
Dvideszimts devynių metu 

motina Ponia Harold C. Par
ker buvo užpulta, iszniekinta 
ir paskui jai gerkle buvo per
pjauta. Pirm negu ji pasimirė 
ji policijantams suspėjo pasa
kyti kad nuogas vyras buvo ja 
užpuolęs.

Jau kokios dvi sanvaites kai 
moterys ir merginos bijosi isz 
namu iszeiti del to nežinomo, 
gal pakvaiszusio užpuoliko.

Daugiau kaip keturi szimtai 
žmonių yra policijai pranesze 
kad jie yra mate koki ten vyra 
beslankiojant ju apylinkėje.

Už tai visiems policijantams 
vakacijos buvo sustabdytos, 
kad visi to žuliko jieszkotu.

Szimtai inpykusiu vyru da
bar perkasi revolverius ir ka
rabinus ir to užpuoliko jiesz
ko.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus gyvanaszle Ponia La-

> verne Cremer, policijantams 
‘pranesze kad koks jaunas vy
ras parapavo in jos duris. Kai 
ji duris atidarė, jis nei žodžio 
neisztares, pradėjo nudraskyti 
jai jos suknele. Bet susietai ji 
iszgazdino ir jis dingo.

Bet policijantai, iszklausi- 
neje Susiedu sako kad nei vie
nas Susiedas nieko nebuvo gir
dėjas ir apie tai nieko nebeži
no.

Žinoma, aiszkus dalykas, 
moterys, taip dabar iszgazdin- 
tos gali labai greitai insivaiz- 
dinti kad kas jas seka ar nori 
ant ju užsipulti. Už tai polici
jantams sunku dabar ta žulika 
susiekti, nes jie visai už dyka 
yra tankiai paszaukiami tu 

■ iszgazdintu moterų.

“Nassau” laivas iszgelbe- 
jo isz mariu devynis lakū
nus, kai ju B-29 eroplanas 
nukrito netoli nuo South 
Carolina kranto. Po kairei, 
mažas laivelis nuo laivo 
“Nassau” kuris isz juru isz-

Miesto laikraszcziai ir radi
jas yra sudeje keturis tukstan- 

' ežius tam, kuris ta žulika su
seks ar iszduos.

Policija pranesza kad jie da
bar yra per telefoną sziaukia- 
ma apie szeszios deszimts sy
kiu per valanda, žmonių kurie 
buk mate ar mislino kad jie 
mate ta vyra.

Keturi vyrai yra suimti ir 
| intarti, bet nieko tikro dar nė
ra. Tas užpuolikas yra juodu
kas.

Texas valstijoje visiems va
lia pirktis revolverius ir kara
binus be jokiu laisniu. Instaty- 
mas kasi ink tokiu ginklu tik 
tiek sako, kad nevalia parduo
ti revolveris piktam ar isz pro
to iszejusiam žmogui. Už tai 
dabar beveik visi taip ir apsi
ginkluoja.

INSIPYKO
SKURDAS

Gražuole Nusižudo
HAVANA, GUBA. — Tris- 

deszimts szesziu metu amžiaus 
Ponia Diana Wylon, buvusi 

gražuole ir Rumunijos milijo
nieriaus žmona nusižudė in Ha
vanos vieszbuti, už tai kad jai 
insipyko skurdas ir už tai kad 
ji negavo gana pinigu isz jos 
buvusio vyro.

Policija pranesza kad szita 
rauduonplauke, New York 
miesto gražuole, paszauke savo 
advokata, Fred Botts in Coral 
Gables, Florida, pirm negu ji 
paleido kulka isz mažo revol
verio sau in kakta.

Ji per kelis metus per advo
katus peszesi su savo buvusiu 
vyru ir reikalavo penkių mili
jonu doleriu. Ji nepaliko nei 
jokio testamento, nors ji turė
jo gana daug pinigu, nežiūrint 
kad jos buvusis vyras jai nieko 
nepaliko kai jiedu persiskyrė.

Skaitykit “Saule”

. gelbėjo tuos lakūnus. Vidu
ryje paveikslo po kaire yra 
Saržentas Larry Grayville, 
isz Lansdowne, Pa. Jis buvo 
beveik be žado kai jis buvo 
isztrauktas isz mariu. Po de- 
szinei tas pats Saržentas

KAREIVIS
NUTEISTAS

Mirties Bausme 
Amerikos Kareiviui
PHILADELPHIA, PA. — 

Philadelphijos kareivis buvo 
kariszko teismo nuteistas už 
nužudinima kariszko policijos 
karininko in Okinawa, per ką
rą. Teismas atsibuvo Tokyo 
mieste, Japonijoje.

Lakūnas Sherman F. Gra
viu isz Philadelphijos buvo su
rastas kaltas už nužudinima 
Pirmo Leitenanto Bernard
Geller, Liepos dvideszimts asz- 
tunta diena.

Jis nuszove ta Leitenantą 
kai tas leitenantas buvo pa- 
siunstas ji suaresztuoti už pa
vogimą keliu armijos karabi
nu. Jis nuszove ta leitenantą 

' kai tas leitenantas pareikalavo 
į kad jis sustotu ir jam parodytu 
ka jis nesza ir nori prieszui

1 parduoti.
Jis vietoj pasiaiszkinti ar 

pasisakyti ka jis daro, nuszove 
' savo virszininka.

Jo brolis devyniolikos metu 
amžiaus Herman dabar stoja 

I in vaiska. Jis turi dvi jaunes- 
1 nes seseris.

Jo motina sako kad negali
ma jo sunaus per daug kaltinti 
nes jis nėra savo prote nuo to 
laiko kai jis galva susižeidė 
priesz kara. Ji sako kad net ir 
namie, nebuvo galima su jos 
sunu susiszneketi.

DIDELIS GAISRAS
BELIZE, BRITISH HON- 

DURAS. — Vienas žmogus bu
vo sudegintas ant smert kai 
gaisras isztiko Belize miesto 

Į didžiausi sztora, Iszkados isz 
' to gaisro buvo padaryta ant 
i daugiau kaip asztuoniu szimtu 
, tukstaneziu doleriu. Daug kitu
namu toje apylinkėje užsidegė 

i nuo to gaisro.

Grayville su kitu draugu Al
len Wilner, kuris teipgi bu
vo iszgelbetas. Septyni isz tu 
lakunu ant to eroplano žu
vo. Eroplanas skrido isz 
Georgia in Bermuda kai jis 
nukrito.

Kaip ir isz kur tas gaisras 
atsirado dar policija negalėjo 
sužinoti.

QUEEN MARY LAI
VAS IN UOSTA

i Nepaiso Straikuojan-
> ežiu Darbininku

HALIFAX, NOVA SCOTIA.
— Anglijos puosznus ir didin- 

; gas laivas, ‘‘Queen Mary” at
plaukęs isz Anglijos inplauke 
in Halifax uosta, kai matrosu 
straikos buvo paskelbtos New 

i York uoste.
Tukstancziai žmonių atsikė

lė anksti ryta, pasižiūrėti kaip 
tas didingas laivas be jokios 
pageltos inplauke in uosta.

Eroplanu ir autobusiu kom
panijos daug darbo turėjo vi
sus tuos keleivius nuveszti in 
miestą ar in apylinkes mieste-

1 liūs.
: Ant to laivo buvo tūkstantis 
asztuoni szimtai trisdeszimts 
keturi keleiviai, kuriu tarpe 
buvo ir Anglijos virszininkas, 
Lord Beaverbrook, kuris yra 
ežia atvažiavęs in New Bruns
wick Universitetą, kur jis keti-

’ na pasilsėti.
■ •. I_________

EROPLANAS IN 
KALNA

PUTNAM VALLEY, N. Y. 
— Trys žmones žuvo kai j u 
eroplanas sudužo in Granite 
Mountain, netoli nuo Putnam 
Valley. Jie buvo sudeginti ant 
smert kai j u eroplanas nukri
tęs sudege.

Policijantai darado ir daži- 
nojo kad ant to eroplano buvo 
George Borden ir jo sūnūs, 

; jaunesnysis George Jr., isz 
Rome, N. Y., ir Alvin Croneiser 
isz Port Leyden, N. Y., kuris 
vairavo ta nelemta eroplana. 
Visi jie skrido in Connecticut 
dalyvauti in sziuniu paroda.

Isz Pavergtos T e vynes
Nauja Užgyventųjų 

Politika Sovietu
Lietuvoje?

Britu telegramų agentūra 
Reutheris, Vokiecziu telegra
mų agentūra DPA ir kitos 
spaudos agentūros Biirželio 18 
d., paskelbė žinia apie naujus 
invykius Lietuvoje. Pasirėmus 
Maskvos radijo praneszimais, 
buvo nurodyta, kad Lietuvos 
Komunistu partijos jentro ko
mitetas padare priekaisztu 
vad. “ministeriu tarybai” del 
“rimto apsileidimo ir klaidu”. 
Komunistu partijos vadovybe 
“nukrypusi* nuo leninines-ąta- 
linines politikos”, “nepritrau
kusi in partijos vadovybe Lie
tuviu tautiniu grupiu”, jai 
taip pat tenkantis atsakingu
mas už nepasiekima reikalau
jamu rezutatu konsoliduojant 
kolektyvini ūkininkavimą. Už 
padarytąsias klaidas kalte su
versta tiek paežiai partijai, 
tiek LTSR Komunistu vyriau
sybei.

Paskelbus minimąjį prane- 
szima, VLIKo Vykd. Tarybos 
Informacijos Tarąyba žymiau
sioms spaudos agentūroms, 
laikraszcziams ir radijams isz- 
siuntinejo tuo reikalu savo 
aiszkintojus, kuriuose pažymi
ma, jog Sovietu politikoje už
gyventoje Lietuvoje galima 
laukti “naujo kurso”, būtent: 
bus stengiamasi pritraukti in 
vadovybe nauju asmenų. Jau 
per Baltu spaudos konferenci
ja Stuttgarte buvo pažymėta, 
kad surinktine sutaisyma Lie
tuvoje dar daugiau negu Vo
kietijos Rytinėje zonoje su- 
smugde mitybos padėti krasz- 
te, nuvesdama ja tiesiog in bai
su atsitikima, ir kad del to ga
lima tarp gyventoju laukti isz

Vakaru Berlyno Policijos Paroda

Vakaru Berlyno policijan
tai surengė paroda in Vaka
ru Berlyno sportininku sta
dija. Jie ežia parode kaip jie 
moka szauti, kaip važiuoti 
su motorcikliais ir taip to
liau.

Jie ežia ir biski baiku isz- 

bado sukeltu neramumu. No
ras “in vadovybe pritraukti 
tautines grupes”, kurios dar 
taip neseniai buvo apszauktos 
“Nacionalistiniais kraugeriais 
teroristais, sabotažininkais, 
iszdavikais, sznipais, apmoka
mais Amerikiecziu bernais” ir 
kt., buvo iszryszkintas kaip 
naujas apgaulingas manevras. 
Tokiu noru pritraukti in vy
riausybe “tautinius pamatin
ius” siekiama palaužti Lietu
viu tautos pasiprieszinima. 
Vienok tai nėra, kaip mano 
Londono sluogęnai, nukrypi
mas nuo asztrios Stalino Poli
tikos, taikomos mažumoms. 
Pareiszkimo gale pažymima, 
kad Lietuviu tautines grupes 
jau nuo 1944 m., yra susijungu
sios in VLIKa ir kovoja del 
nepriklausomybes atstatymo 
Lietuvoje. Ne Sovietines vy
riausybes pakeitimas Lietu- 
viszkomis Nuszkemis, bet tik 
visisžkas •nepriklausomybes 
Lietuvoje atstatymas invykdys 
tikrąją Lietuviu tautos valia 
ir atnesz jai taika. Aiszkintojai 
baigiami p’raneszima isz nese
niai VLIKo paskelbto in lais
vąjį pasauli atsiszaukimo, ku
riuo tas inspejamas, jog nesi
leistu Sovietu suvedžiojamas 
tariama j a taikos politika. Pa
tys baltai gerai isz savo prakti
kos žino, ka reiszkia Sovietu 
“taika”. Informacines Tarny
bos paskelbtąjį praneszima su 
aūzkintojais isztisai atsispaus
dino in žymus Szveicaru dien- 
rasztis “Neue Zuricher Zei- 
tung” abejose laidose, o svar
biausias isztraukas ir kituose , 
spaudos organai. Vokiecziu 
‘ ‘ Bremer N achrichten ’ ’ ir 
“Die Heimat am Mittag” pas
kutinius pakeitimus Lietuvo
je invertin o kaip “nosi Bolsze-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kreczia. Didelis szuva, kuris 
yra visu tu policijantu drau
gas, ežia yra apvilktas kaipo 
policijantas virszininkas. Jis 
neva peržiūri visus polici
jantus kurie jie tinkamai, 
kaipo savo virszininka pa
sveikina.



Kas Girdėt
buvo apsaugos szventove, kur | •
jis galėjo pabėgti nuo savo į M1TJ1Į7AO i 
baltruvienčs. Bet dabar beveik j 1 J IJIlVv 1Z U111U1
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Montreal mieste, Kanadoje, 
policijantai už labai maža ap
mokėjimą, parveža, bet kuri 
per daug iszsitraukusi žmogeli 
isz saliuno stacziai’ in jo pa
muš, 'bet paskui negarantuoja 
ka to žmogelio žmonele su juo 
darys.

■ • i"-' ' “
Per paczto rankas praėju

siais metais perejo apie szeszi 
bilijonai, asztuoni szimtai, pen
kios deszimts milijonu antros 
klases laiszku. Czia daugiausia 
buvo laikraszcziu, magazinu ir 
žurnalu.

Kūmutes, pacziutes, mergi- i 
nos, bobos ir bobutes, kūmutes Į 
ir kumeles dabar (langiau au- . . . . . .itoniobiliu vairoja negu vyrai. ; 
Nabagas žmogelis ofise, fabri- 1 
ke ar mainos'e dirba, prakai- j 
tuoja kad uždirbs gana pinigu ' 
del gazolino kuri tos pateles į 
sudegina, bevažinedmm s isz Į 
'Dargine in Pargina.'

visas galiūnas yra užėmusios 
musu kūmutes ir baltruvienes, | 
ir nabagui žmogeliui paskuti
ne apsaugos vieta dingo.

:: ANTGRABIO
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Tėvai sziandien palieka sa
vo vaiku auklejima mokyto
joms ar miesto polici jau tams. 

—
Tėvas dirba, motina dirba, 

o vaikas velniais eina.

Pirmiau moterys ir merginos Į 
buvo musu silpnoji lytis, bet j 
dabar jau jos1 yra vyriaujanto- | 
ji lytis. Nabagai 'žmogeliui jau 
beveik nebeliko vietosi szioje 
aszaru pakalnejė.

Gerkit broliai, bukit linksmi, 
Rytoj szventai iszmiegosim, 
Mes dumosim viena durna, 
Mes keliausim vienu keliu; 
Per laukeli pešti eisim, 
Per giruže raiti josim. 
Kai prijosim ežeraiti, 
Ežeraicziu plaukte plauksim, 
Tai piiplauksim aukssta kaina 
Ant to kalno žalia liepa, 
Po ta liepa szaltinatis.
Ten kareiviai žirgus girde, 
Ten mergytes burnas prausė. 
Ne eik mergyte už kareivius! 
Kareiveliaus prastas pelnas: 
Sziandien czionai,- rytoj tenai, 
Kareivėliu prastas maistas.

_ _-x—\

Vaikas mokinasi mokykloje, 
valgo mokyklos kafeterijoje, 
bovinasi ant ulyczios, eina in 
muving-pikczierius ar, paau
gės eina in szokius, ir tik pri
gulti pareina namo. Jam na
mai kaip suaugusiam vieszbu- 
tis, liotelis.

——~~‘
Vaikai sziandien nemoka ir 

nepaiso kaip apsieiti su suau
gusiais-. Ir ežia ne vaikai kal
ti, bet j u tėvai.

Radijo, televizija ir muving 
įpikczieriai užėmė tėvu vieta 
vaiku auklėjime.

“Vaiku Darželis” yra geras 
iszmislas; duoda motinai pro
ga savo vaiku nors del keliu 
valandų nusikratyti.

———— • •
Beveik visuose miestuose 

dabar randasi daug . daugiau 
vaiku prasikaltėliu, negu su
augusiu. Ir ežia ne vaikai kal
ti, bet tėvai!

Tėvas, motina, kurie duoda 
savo automobiliu jaunuoliui, 
geriau padarytu kad jie jam 
duotu atprovinta revolveri. Su 
revolveriu tas pienburnis gali 
nužudyti tik szeszis žmones. 
Su automobiliu tik vienas Die
vas žino, kiek jis iszkados gali 
padaryti.

Moteriszkeš, bobos, kurios 
dabar vyriszkas kelines neszio- 
ja negali tikėtis jokios pagal
bos isz vyru, nes jos vyrais sta
tosi.

Mums daug laibiau patinka 
moteriszka mergina ar mote- 
riszke hegji vyriszka mergpa- 
laike.

Bobos dabar su vyrais ruko, 
geria, dirba ir uliavoja.. Dabar 
tik liko joms pradėti barzdas 
skustis.

Einant in dalba žmogeliui 
tikrai pavojus, nes jis nežino 
ar jis prie Susiedo ar jo įmo
nes prisėda ant strytkario ar 
boso.

Dabai- atėjo in mada boboms 
savo plaukus szukotis kaip 
arklio uodega. Pasižiureje in 
tokias mergpalaikes mes sutin
kame kad tos arklio uodegos 
daug geriau ir gražiau pritin
ka arkliams, negu toms musu 
patelėms ir mergpalaikems.

Pirmiau žmogeliui saliunas

HAVE *1,025.95
IN CASH IN JUSTi’

Can you do it?
Easily...on the Payroll Savings Plan!
Eight million American working men and women are 
now on the Plan, saving happily and successfully toward 
financial independence. And many had never been able 
to save a dime before!
What they can do, you can do. And the rewards are great! 
If you can sign up to save only $3.75 a week on the Plan, 
in 5 years you will have $1,025.95 cash! In 9 years and 8 
months you will have $2,137.30. If you ean save as much 
as $75.00 a month, 5 years will bring you $4,730.00!
Why does Payroll Savings work? Because, once you join, 
your saving is automatically done for you at your com
pany’s pay office, before you even draw your pay! You 
name the sum—as little as a couple of dollars a payday 
or as much as you wish. That sum is invested in U. S. Series 
E Savings Bonds, which are turned over to you.
Remember, the secret of saving is system. And system is 
the whole idea of the Payroll Savings Plan. Get on the 
Plan, stay on it, and you’ll get where you want to . go.

If you want approximately

How you can reach your savings goal 
on the systematic Payroll Savings Plan

$5,000 $10,000 $25,000
Each v/eek for 
9 years and 
8 months, save.. $8.80 $18.75 $45.00
Each week for 
1 9 years and 
8 months, save.. $3.75 $7.50 $18.75
This chart shows only a few typical examples of savings goals and 
how to reach them through Payroll Savings. Remember, you can 
save any sum you wish; from a couple of dollars a payday to $375 
a month. The important thing is, start your Plan today!

Saving is simpler than you think—with 
U. S. Savings Bonds on the Payroll Savings Plan!

The U. S. Government does not pay for this advertising.^ The Treasury 
Department thunks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

SKAITYKIT. - “SAULE” - PLATINKI!

gue nuėjo pas Verdiera,, kad 
duotu jiems savo adresa.

— Na, tai kur mano leka- 
jus ? Paklausė jo atejas.

— Bus ant septintos valan
dos.

■— Ar galėsiu jam užtikot ?
— Kaip man paežiam.
—- Ar nėra akyvas per 

daug! .
— Yra labai tikas žmogus.
— Ne mėgsta daug szne- 

ket?
— Kur ten nebilys.
— Tai gerai. Busiu ant 

septintos ant ulyiczios Sureti
nęs. Valgisi su manim pietus i 
restauracijoj?

— Ne. Yra svarbus daigias 
idant mudviejų niekas nema
tytu draugaujant. Jeigu norė
si su manim kalbėt, ateitinekie 
in ezion^asz pas tave ateitine- 
įsiu.

— Gerai.
— Buk sveikas.
— Kelauk sveikas.
Draugai suspaudė vienas 

kitam ranka ir atsiskyrė.
Apie septinta valanda Lar- 

toguc suvalgęs'pietus restaura
cijoj, sugryžo namo.

Da minutos stokavo ligi sep
tintai, kad sztai užskambino.

Naujas gyventojus namo ati
darė duris ir paregėjo žmogų 
meilos pavirszines lekajiszkai 
pasirengęs.

Padavė jisai Lartogue’jui 
toblyczaite, ant kurios buvo 
paraszyta:

“Vadinuosiu Dominikas. Ne 
esmių kurezias, tiktai nebilys. 
Prisiuntė mane kunigas Merais 
pas poną Van Broke del tar
nystes už lakaju ir- pasirūpin
siu intiket.

— Ineikie pomikai, ir im
kis prie darbo, tarė Lartogue 
perskaitęs kas buvo jiai'asžHll 
ant toblyczeles.

Dominikas turėjo apie tris- 
desizimts metu, nebilys nuo gi
mimo, buvo mitras, darbszus, 
o apart to buvo labai drūtas 
vyras.

Naujas ponas ketuose žo
džiuose apsakė ka turi darylio.

Laka jus atsakinėjo ant 
pirsztu, jog- suprato, tuo jaus 
atidarė valizas, daigtus sudėjo 
in szuflodes komodų ir kitus 
drabužius pakabino szepose, 
paklojo lova, pataiso ugnį prie 
kaminelo ir paklauso rodyda
mas ant 'pirsztu:

— Ar Ponui esmių reika
lingu? Ir nusidavė in paskirta 
sau pakajeli. Ant deszimtos 
valandos vakare Vau Brokus 
(Lartogue) atsigulė miegot, 
norėdamas pasilsėt, ba per die
na turėjo daugeli crgelu, tai 
buvo nuvargęs.

PAS BREBANDA

Vicegrafis ČL’ Arfenikas nu
sidavė apie puse asztuntoš va
landos pas Brebanta, kurio gy
venimas buvo žinomas del visu 
lust aunu jaunikaieziu po vardu 
“restaurancijos literatu” nes 
galima toipos-gi pavadintie ir 
restauracija artistu, ba in ten 
atsilankinejo ir maliiiinkai, 
sniciorai, muzikantai ir visokį 
tinginiai ir mergos isz visu ap- 
linkiu miesto, žodžiu kalbant, 
tas viskas,.ka Paryžiuje randa
si.

Guy d’ Arfeuilles turėjo dvi- 
deszimts asztuonis metus, bu
vo patogus ir iii visokius gra-

jus ir laižybas, tikins; ant te5- 
aini buvo pirmutinis pažinojo 
gerai svietą, pažinojo didelius 
ponu budus ir apsiejimus, mo
kėjo gerai lėbaut praleidinet 
pinigus: ir 'sveikata.

Pas Brebanta užsteliavo pie
tus del dvideszimts 'ypatų, ir 
ipats pasakė kas bus ant piet, 
o žinoma kanuopuikiause val
gai ir gėrimai. Stalas buvo pa
rengtas dideloje svetainėje, 
apart to buvo'szale ir kita sve
taine del priėmimo svecziu ir 
del poniu paskirtos kambariai 
del persiredimo ir apsidavadi- 
jimo.

Vicegrafas kaipo gasipado- 
rius bankieto, pribuvo aaiksz- 
cziau idant priiminetie sve- 
czius ir kad persitikrint ar vis
kas yra padaryta, kaip likosi 
pasakyta. Viską rado gerai. 
Ant 8-tos valandos pradėjo 
rinktis. Mauricas buvo pirmu
tiniu. Jisai kaipo laikrasztinin- 
kas biaurus kokio ten raszto, 
buvo apsiaubtas panom nie
kam tikusio pasivedimo, ku
rios buvo akyvos dažinotie 
apie visokius' skandalus. Jau
nas Ispanas del kurio buvo 
bankietas parengtas ir kuris 
ant tosios besiedos buvo kaip 
kokis karalaitis, da ne buvo 
pribuvęs, nes buvo laukiamas 
su nekantrumu, Oktavijų kaip 
jam pirmai7 buvo pasakius 
Mauricui, inejo in svetaine ves
ta per podaficieriu, o dabar
tinio vakmistro Lamuorenxo.

Buvo tai augsztas vyras, ge- 
rai subildavotas, juosvo veido 
ojr juodi plaukai trumpai nu
kirpti. Turėjo ant saves surdo- 
ta isz juodos gelumbes, su to
kiom jau kelnem. Laumouroux 
laivo patogus vyras, nes biskų- 
ti staeziokas ir buvo dyvai, 
kaip galėjo rastis tarp teip 
puikaus pulko. ,

— Užtriubykite ponai ant 
trivagos! l’aszaūke ineidamas 
in svetaine, atvedu jumiems 
gražy) >e gražy!)iu.

Poliai sulptojo delnais niote- 
res susiraukė pavadinimo Ok- 
tavijos gražiausi tarė gra
žiausiu buvo kaip ir nužemini
mas visu kitu, o tas ne patiko 
Mauricas, dirstelėjo ant savo 
mylimos, o toji ant jo ir suvis 
prie josios nesiartino. Buvo 
juodu perbėgus komedijautai 
ir laikėsi ant sargybes, rodos 
kad suvis nepasipažinsta.

— BUS DAUGIAU —

Platinkit “Saule”
Atsimink! Mielas Skaityto

jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

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—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikytu Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.r

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

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

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

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

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

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, Eitos, 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, GeT 
64 puslapiu, 25c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nodaejusia Žudinsta, 
Pakutninkac, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bcrnadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—Apie Vclniszkas 
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. 150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Drangai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta 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; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagclba Kazyrom. 
25c.

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

No.198—Gromata 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 Jczu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Scraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

U3F3 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi ląiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. £<



‘•SAULI” MAHANOY CITY, M.

Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Suėjau su vice-grafu, kuris 
labai gražiai inane užprašze, o 
kada dasi'žinojau, jog ir tu busi 
tonais, priėmiau užipraszyma.

— Tai tu nuolatos isz ma
nes szposavai? Tarė linksmai 
Oktavijų.

— Teip biskuti.
— Džiauguosiu. Nes nie

kus nėdarykie. Vos da pasipa- 
žinome. Suvejome vos du ar 
tris kartus draugijoje.

— Buk rami. Moku užsi- 
laikyt. Gali lapt savo Ispana, 
kiek tik nori, dadave Mauri- 
cas. Ka darei kaip atskireva?

— Del ko klausi?
— Teip sau isz akyvumo.
— Sugryžau namon.
— Ar tiesio k?

, — Teip.
— O kur pusry ežia vai?
— Pas save.
— Tai ne 'buvai pas aukso-' 

ri?
— Pas auksori! Paantrino 

Oktovija nusidyvijus. A! da 
nusiminus sau, ketinau atiduot 
taje sagute del perdirbimo.

— Tai-gi.
— Ne da. Ar nori tuo jaus 

turetie. Gulu užeit pas auksori, 
vainojau t ant piet.

— Asz pamislinau kitaip.
— Ar tai tu ne no.ri tiuetįe 

r ink u t e s ak la r ai sz t i s ?
— ’ Ne.
— O tai del ko?
— Ba da no tiks prie tuju 

sagucziu, katrais man szian
dien padovanojai.

— Turi teisybe. Liepsiu pa- 
darytie tokia rinkate, kaip to
sios sagutes.

— O aha sagute man ati
duosi ?

—■ Ne paliksu del saves aut 
atminties. Tai 'bus vienatinis 
daigtas, ka nuo tavęs turėsiu.

Mauricas jau ko neddsieke 
miesio. Toji pavojinga sagute 
liks rankose Oktovijos, kuria 
tikrai niekam ne rodis.

Ne turėjo reikalo prispirinet 
norint dabar.

— Ne kalbėk apie ta sagu
te, jeigu nori tai gali paimt 
sau.

Pradėjo temt. Oktavija liepe 
atneszt žiburi.

— Na, lig laimingam regė
jimui mano 'brangus, tare in 
Maurica.

— Ar isžvarai mane?
— Turiu rengtis, o tu turi 

eiti namo, pasirodyt in traka ir 
paimtie balta kaklaraiszta.

Atsisveikino jausliai Mauri
cas iszejo, o Oktavija pradėjo 
rėdytis.

PALOCELIS ANT RANDOS
Lortague arba Belgijetis,

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

kaip da kitaip vadinasi, užėjo 
iiuo Verdiero, pasirėdęs jog ne 
buvo galima pažint ir nuvažia
vo, kaip žinome ulycziniu veži
mu, kuris stovėjo $mt bulvaro 
Magdalenos. Norėjo sau surast 
mažaaiameli ai'ba paloceli, kad 
butu galima nuipirkt ar paran- 
davot. Nusidavė in priesz mieš
ti, Szv. Honoraro. Verdieras ži
nodamas Paryžių ant pirsztu, 
parode jam taje sizali, kur ne 
labai buvo užžiureta per 'poli
cija, ba gy veno ten žmdnis pui
kus ir tykus. Beveik valanda 
kaip vaiksztinejo toje szalije. 
Lortogue 'paregėjo prie uly
ezios Tronchet tobliezele su pa- 
raszii: “Ant raudos mažas pa
locelis, dažinotie ant ulyezios 
Surennes Num”. 1

— Tokis tai man tinka, ta
re pabaigtas latras in save.

Ne gaiszodamas nei valandė
lės, nusidavė ant parodyto ad-* 
re so.

Namas tasai prie ulyezios’ 
Sūreliuos prigulėjo prie tojo 
paties savininko, ka ir paloce- 
lis prie ulyezios.Tronchet. Sar
gas namo turėjo paliepima ap- 
sakytie apie visas iszlygas pa- 
loeelo, Lortogue pasakė jog 
norėtu aipižiuretie paloceli. Isz- 
rode labai puikai, o sargas ti- 
'kedamasis gaut ant arielkos, 
tuojaus greitai parode paloce
li. Palocelis laivo labai puikoje 
vietoje tarpo medžiu, nes labai 
mažas. Žemai buvo saluke, 
ant virsziaus pora pakaju su 
gonkele. Kulnie buvo skiepe 
daigiai jau seni, bet da gerai 
iszrode, nes ne puikus. Darže- 
lis ne didelis, turėjo tiktai du, 
jovarus ir davinėjo puiku pa
vėsine ulyezios Villed’Eveque 
su tvorele augszta, siu mažu 
'bromelin apkaustytu druezei ir 
su didele spyna. Apžiūrinėda
mas darželi, idant viską apžiu- 
retie, Lortogue pamatęs 'bro
mol i susilaikė priesz ji.

Tai tiktai duriukes! Tarė 
pakeldamas szakas, kurios u'ž 
denginejo dureles, ba tai nebu
vę bromelis, tiktaiprivatiszkos 
dureles.

Teip duriukes, nes užkaltos.
— Tai! Nes kam tos duriu

kes in kita narna?
— Del labai prastos prie- 

žastes. Mano ponas, savininkas 
tojo palocelio, kuriame pirmai 
gyveno,, turi da antra paloceli 
prie ulyezios Villed d’Eveque. 
Labai suprastinai, liepe czion 
padaryto dureles, idant vaiksz- 
tinetie po darža. Kada iszva- 
žiavo in czion, dureles užkali ir 
tai teip kaip ponas matai.

— O tame name kas gyve
na?

— Pone Dubocuf.
— Kas ji jie iper viena?
— Daraktorka. Yra užsie

nius mokinimu mergaieziu. O! 
Josios mokykla yra del visu 
žinoma ir labai puiki. Turtin
giausi tėvai ‘atiduoda savo 
dukteres ant mokslo.

— Nane tas neapeina, ka 
dukteria neturiu.

— Ar, jeigu susitaikinsi 
apie randa, galėsiu da szian
dien insikraustyt?

— • Del ko ne?
— Tai kokia preke už ran

da? Paklausė Lartogue.
— Asztuoni tukstaneziai 

penki szimtai franku ant meto, 
atsake sargas.

— Tai per brangu!
O! Kaip s'zitoje szalije, tai 

kaip už dyka.
— Gal nuleistu penkis 

szimtus?
— Ne mislykie ponas1. Gas- 

padorius, labai turtingas, tai 
nenuleidžia nieko.

— Tai ka darylio turėsiu 
sutik tie ant tiek.

— Turiu ponui pasakyti c, 
jog mano gaspadorius nori pir- 
miause padarytie raszta.

, Mieli skaitytojai, 
•Tankiai atsitinka,

Kad mirus tėvui ar motinai
An| Užklausymo vaiku, 

Kur yra tėvai gimė, 
Kad 'butu galima patalpinti 

in laikraszti,
Žinute apie ju mirti, 

Tai atsako:
“Ai dont no!”

Jeigu ju užklausta,
Kiek tėvai turi metu,

Kuri gimė, kiek broliu ir 
/seserų paliko,

Kaip ilgai tėvai gyveno
Amerike, 

Tai nieko nežino!
Matyt jog tėvai nesirūpina,

Kad vaikams pasakyti,
Arba inraszyti in kokia 

knyga,
Kad vaikai paaugia galėtu 

žinote,
Isz kur ju tėvai paėjo 

ir kur gimė.
Tėvai privalo apie tai 

pasakyti,
Nes tas ateityje yra 

laibai reikalinga.
* * *

Jeigu siena 'boba pliovoja, 
Pasigėrus szoka ir rankom 

• ploja,
Tai juokingai labai 

iszl-odo,
Tokios reikia lenktis 

isz tolo.
Bet ne ilgai taip 

trepsėsi,
Ar po szokiui nestenesi ?

Norints steni ir nepasiduodi,
Net jau žeme atsiduodi, 

Vietoje tau szokinet,
Tai geriau poterėli kalbėk, 

Burnai valios neduok, 
Ir biauriai nepliovok!

Nereikės ilgai laukti, 
O -Amerikoj bus daug niekiau 

ne kaip Europoje.
Nes po visa Amerika, 

Sziandien atsitinka pleszimai, 
Isznaudojimai, apgavystes' 

Vidur-dienyje Užpuolimai ant 
cinaneziu ulyczia, 

Apipleszimai kromu, banku 
ir visokį rakietai!

Amerika laisvas sklypas 
del vagiu, 

Kurie pastojo isz nieksziu 
vaiku.

Taip, vaikai insimyleja iii 
Skaitymą klaidingu knygų, 
Ir prisižiūrėdami visokiems 
Krutamiems paveikslams ir 

. * televizija,
Apie banditus, raketierius ir 

Kitokius nuodijanezius 
rasztus,

Paaugia seka pėdoms tuju
■ piktadariu.

___ O paskui atneszi man 
rakta nuo namo; asz busiu fe
nais už dvieju valandų.

— Gerai praszau pono.
Lartogue sėdo in ulyczini , 

vežimą, prisiartinęs prie vie
tos Bastilijos iszlipo isz veži
mo ir peksezias nusidavė ant 
ged eži n k e 1 i o st o ties.

Czia paemes paliktus daig- 
tus, kuris liepe sudėtie ant suo
lelio- priesz sverima. Paskui 
nuėjo gaut karietaites, su ku
riai atvažiavo ant stoties. Su- 
gryžias liepe stoties tarnui nu- 
neszt daigtus in karietaite.

Tai ponas nevažiuoji trukiu ? 
Paklausė tarnas nusidyves.

— Kad asz ka tik pribuvau 
ir palikau sziezion daigtus, o 
dabar atimu.

Tarnas dirstelėjo ant valizų 
aplipintu daugeliu visokiu ce- 
deliu nuo geležinkeliu ir 'žo
džiai pakelevingo atsidavė tei
singais.

Nunesze daigtus in karietai
te ir aplaikes tris frankus ant 
alaus, pasikloniojo ligi paežiai 
žemai.

— In kur turiu važiuot ? 
Paklausė važnyczia.

— Bandy ulyczia, Nr. 9.
In puse 'valandos pribuvo 

prie devinta numeri.
Lartogue iszejo isz kariete- 

les ir prigelbejo važnyežiui ir 
sudėjo visus daigtus prie bro
mo, o važnyczia gavės gera už
mokesti nuvažiavo.

— Asz mislinau, jog su ta- 
mistn galėsiu susitaikint.

— Gali susitaikint, nes 
paskui padarysime rasztus.

— Kur gyvena savininkas?
—- Namia prie ulyezios 

Tronchet.
— Tai eikie pas ji.
— Ar nori ponas nusam- 

dyt?
— Teip.
— Tai galiu nuimtie rasz- 

teli?
— -Gali.
— Ar laikais atidarytie 

langus del pra vėdinimo?
— Gerai, o kaip apsireika- 

lausiu su gaspadorium, tai pra- 
szytau tamistos, idant pakurtie 
peczius.

— Gerai!
— Sargas atidarė langus ir 

nuplesze pdpiera, ka 'buvo ties 
durimis prilipinta.

— Dabar nuvesiu poną pas 
savininką namo.

— Ar ji rasi namie?
— Ji visada gali rast, nes 

ant kojų yra silpnas ir jeigu 
neguli, tai sėdi minksztoje kė
dėje. Yra tai sunkus gyvenimas 
del tokio tureziaus, ar ne?

Nusidavė ant ulyezios Tron
chet. Savininkas susirgęs sene-, 
lisr kelis milijonus turintis, sė
dėjo savo pakajuje priesz ka
minėli, kuriame kūrinėsi sma
gi ugnis.

— Sutarimą horetau pada
rytie ant trijų metu, tarė, kaip 
sargas pasakė apie ka eina.

— Ant trijų metu? Paan
trino Lartogue. Ar tai būtinai 
teip ?

— Būtinai!
t — Sutinku ant to jeigu ne

gali kitaip būtie. Ir dadave 
Lartogue, iszimdamas pugila- 
resa su pinigais:

— Užmokėsiu ponui isz 
virszaus1 už visa meta.

— Paryžiuje mokasi už pu
se metu isz virszaus, atsake sa
vininkas.

— Asz žinau, nes noretau 
/užmoketįe už visa meta. Asz 
tankiai atlikinėjau keliones, 
tai ant to laiko negaletau 'bū
tie namieje, o asz nemėgstu vil- 
kintie užmokesti.

— Kaip sau ponas nori! 
Duosiu ponui kvitą ir liepsiu 
parengtie sutarimą ant kurio 
pasiraszysime ryto arba po ryt.

— Asz ponui prisiunsiu, 
jeigu ponas sziandien insi- 
kraustinesi.

— Da sziandien apimsiu.
— Labai gerai.
— Busi ponas malonus, 

praszau justi pravarde.
— Esmių Walteris Van 

Broke.
— Holandiecziu ponas esi?
— Teip, o priek tam at- 

stauiifis kapitonas’ karaliszkos 
flotos.

— Kaip ponas raszai savo 
pravarde?

Lartogue iszeme isz kisze- 
niaus didele popiera sulenkta 
in asztuones dales, atvyniojo 
ir padavė savininkui, kalbėda
mas :

— Tai mano paszportas, 
ežia ponas viską suarsi.

Savininkas užrasze varda ir 
pravarde prasiminusio Van 
Broke, paskui davė jam kvitą 
ant asztuoniu tukstanciziif fran
ku.

Pasiėmęs paszporta ir kvitą, 
Lartogue atsisveikino gasĮpa- 
dori ir iszejo su sargu, inbrti
kės jam in ranka penkis luido- 
rus.

— Labai gražiai dėkui! Pa- 
szauke su džiaugsmu sargas ir 
atidarytojas. Begu, kaip ponas 
liepai užkart peczius.

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

Per paczta, 35 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanby City, Pa.

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

Prasimines Juliuszas Ler- 
mitt nuo seniai pasįpažinojo 
szita narna. Žinojo jog atidary- 
tojaus stubele buvo ant vir- 
szaus po paežiu stogu, tai nie
ko nekenke jo veikimams, ko
kius apmislino isz laik.

— O, tieji vežėjai! Paszau- 
ke atidarytojas pats, muosoda- 
inas rankomis. Užvažiavo ka- 
rietele paszaukta per žmogų, 
kuris gavės franka, nuvažiavo 
sau szvilpaudamas.

meower

Let us show you the

Naturally, they'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."
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

Atidarytojo pati, drūta boba 
prigelbejo in antra karietaite 
sudėt daigtus.

Nepažjnstamas gausiai ap
dovanojo boba ir tare in važr- 
nycziu.

— Važuok ant ulyezios 
Tronchet.

— Katras numeras?
— Stosi ant ulyezios.
Važnyczia susilaikė ant pa

sakytos vietos.
Lartogue nuėjo pas atidary

toju paimtie rakta nuo kamba
rio. Buvo tiktai jo motere na
mieje.

— Ar da vyras nesugryžo ? 
Paklausė Lartogue.

— Ne, šake jis, jog viena 
nania negali be nieko paliktie, 
ba peeziai kurinasi. Lauke ant 
pono ant ulyezios Surennes.

Lartogue sugryžo- pas lau- 
kente karietaite ir in tris mi
liutas buvo vietoje.

Iszlipo isz karietaites ir už- 
skambino.

Sargas ir po draug atidary
tojas, atidarė duris nuo uly- 
czios paėmė pundus ir innesze 
in narna.

— Gal 'ponui paklotie lova 
i r.viską sudavadyt?

— Ne reike.
‘— Nes ponas pats ne triuši 

pakajuose?
-- . Žinoma jog laukiau ant 

lakajaus, kuri ketina man pri- 
siaust mano prieteli.

Pasilsėjus valandėlė, Larto-
(Tasa Ant 2 puslapio)
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“SAULE” MAHANpY CITY, PJL

Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Pranciszko Borgijo, o Tautisz- 
ka Vardine: Butautas. Ir ta 
diena: 1944 m., Raudonoji Ru-A 
sijos armija dalyvaujant ir 
Lietuviu daliniams “Iszlaisivi- 
iio,’’ Palanga, Taurage, Trysz- , 
kius, Varnius, Kursizenūs, Vai
guva, Sza ukeiius;' Stulgius ' ir 
daugeli kitu Tarybų Lietuvos 
miestu, bet tie, kurie szįta die
na primena, nepasako nuo ko 
jie. tuo? .Liet uvius iszla.isvino; 
1845 m.,, Amerikos Laivyno 
Akademiją “Annapolis’’ in- 
steigtą ; ,1532 m., Lietuviai u:ž- 
inusze Gudu Kunigaikszti Vo
sylių; 1$13 m., I tali jonas Giu
seppe Verdi, garsiu operų ra- 
szytojas gimė; 1923 m., pirmą
jį syki Amerikoje beisbolus lo- 
szimas pasipelnijo net visa mi
lijoną doleriu; 1943 m., Ameri- 
kiecziai nu-zove szimta ir du 
Naciu ęroplanus virsz Muens
ter ir Colsifeld; Mahometonu 
1373 metai prasideda desziinta 
diena -su saulėleidžiu.
* ■ -—■ Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimtą Nedelia 
po Sekminių, ir Szvencz. Panos 
Marijos Motinystes, o Tautisz- 
ka Vardine: Verpė. Taipgi ta 
diena Mocziucziu Diena ir Pa
laikio. Diena. Ir ta diena: 1650 
m., ta reiszkia .303 metuose, 
trys Kriksczionys: Brokus, 
Audron ietis ir Taraelius buvo 
tris.sykius inmesti in Hutu, lia- 
vu lizdą, bet tie 'žvierys ju ne-

■ -3 ■ • \ •sudraskė ir nesuvalgė. Tie 
Krikszezionys buvo liūtams in- 
me.ti už tai kad jie nesutiko 
garbinti dievaiezius; 1948 m., 
Mainieriu Unija padidina net 
dvigubai savo boso, John L. 
Leiviso alga, jis dabar gauna 
penkios deszimts tukstaneziu 
doleriu in metus; 1839 m., pir
mieji paveikslai nutraukti kad 
galima pažinti žmogų nuo nu
traukto paveikslo.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Vafrido, Serafino ir Maksmili- 
jono, o Tautiszka Vardine: 
Meldeika. Ir ta diena: 1492 m., 
Kristopas Kolumbas atrado 
nauja Amerikos kraszta, kai 
jis nuo savo laivo pamate Ba
hamos Salas. Iki sziai dienai 
nėra galutinai nustatyta kas 
isz tikro buvo tas Kristopas 
Kolumbas, ir kuria Amerikos 
dali jis pirmucziausiiai atrado, 
pamate ir pasiekė. Dabar yra 
sakoma, kad jis buvo vilnų au
dėjo supus isz Genoa, Italijos. 
Jis pareina isz Žydu szeimy- 
nos, kurie priėmė Kataliku ti
kėjimą. Jo szeimyna isz Cata
lonia miesto. Pirmoje savo ke
lionėje in Indija, jis buvo pa
likes keturios deszimts Ispa
nu juripįnku ant Haiti Salos, 
kad tenai pasigy vemtu. Kai jis 
ten sugryžo Gruodžio menesy
je, 1493 m., jis nei vieno isz tu 
Ispanu, tenai neberado; 1946 
m., Henry Wallace, buvęs 
Amerikos Vice Prezidentas 
y ra paskirtas Kommiistiszko 
/žurnalo “New Republic’’ re-

|L traskauskas i 
t LIETUVISZKAS ?
* GRABORIUS J 
$ Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiama J
t :: Reikalams :: * 
: -------- :
, 838 WEST CENTRE STREET * 
< Telefoną* Nr. 78 ♦
* MAHANOY CITY, PENNA. J 
»**<-MHi********<MHHt*««<<> 

daktoriumi; 1942 m., Preziden
tas Harry Trumanas ' praszo 
Kongreso imti in vaiska 18 ir 
19 metu amžiaus vyrukus.

— Panedelyje pripuola. 
Amerikos Szvente Kolumbo 
Diena, ta diena Bankai bus už
daryti.

— U tarninke pripuola Szv. ! 
Edvardo Iszpažintojo, o Tau
tiszka A'ardine: Noras. Ir ta 
diena: 1858 m., Prezidentas; 
Abrahomasi Lincolnas pareisz
ke kad Republikonu Partija 
yra prieszinga juoduku (ni- 
gieru) vergystei; 1944 m., So
vietu armijos užėmė Latvijos 
sostine Riga; 1946 m., Genero
las Joe Stillwell pasimirė iu 
San Francisco miestą; 1866 m., 
Gaisras Quebec, Kanadoje, 
2,501 namu sudegė; 1946 m., 
Prancūzei priima nauja kons
titucija; 1943 m., Italija pa
sikeikė kara priesz Vokietija^

— Buvus miesto gy ventoja 
ponia Mare Drabniene (po tė
vais Mare Hasara) nuo 5021 
Pulaski uly., Philadelphia, Pa., 
staiga susirgo pareita sanvai
te, Ketverge, ir likos nuveszta 
in R oxborough ligoai but ę, kur 
ji ten numirė Utarninke, 11:45 
valanda naktyje. Velione gimė 
Mahanojuje. Paliko dideliame 
nuliudime: savo vyra Jonai; tė
vus J. Hasara, mieste; penkis 
brolius: Steponą, Joną, Kon- 
roe, Juozą ir Jurgi; dvi sese
rys: Dorota ir Bętraeija. Lai
dos Sukatos ryta su apiegomis 
in Szv. Marijos Slavoku baž- 
nyczioje 9 valanda ir palaidos 
in parapijos kapines. Amžina 
atilsi. Gra'borius L. Traskaus
kas laidos.

Rochester, N. Y. — Gerai ži
nomas, senas gyventojas, Pet
ras J. Gudelis (Gudeli) 73 me
tu amžiaus nuo 46 Dayton uly- 
czios, pasimirė Rugsėjo 10, 
1953 m., savo namuose. Velio
nis gimė Lietuvoje 1880 metuo
se, tarnavo Rusu armijoje da 
po Caro laikose iper visa meta, 
po tam mate 'proga pabėgti, at
vyko in Amerika ir apsigyveno

P E N H S

Rochester mieste, kur jis g-avo 
darba kaipo suviejais. Per tris- 
deszimts metu dirbo del Hick
ey-Freeman kompanijos, o 
apie trys metai atgal isz prie
žasties senatvės 
nuo darbo, kur jis 
pensijos. A.a. Petras J. Gude
lis buvo linksnio budo žmogus, 

j prigulėjo prii? ŠS. Petrą ir Po
vilo draugystes ir prie Szv. 
Vardo draugijos ir prie Szv. 
J urgio parapijos ir CIO Uui- ! 
jos. Paliko didėliame nuliudi- I 
me savo mylima, paezia. Ona; 
d\i dukterys: Fr-. Jurleniene ir 
J. Ceil tolane; penkis sunns: 
Petra, Vinca, Juliu, Viktorą ir 
Danielu, taipgi keturis anukus. 
Laidotuves invyko Rugsėjo 14 
diena isz gra'boriaus J. C. Mo
ran koiplyczios 645 Hudson 
avė., su apiegomis iii Szv. Jur
gio bažnyezioje devinta valan
da ryte, ir palaidotas in Szv. 
Grabo kapinėse. A. a. Petras 
Gudelis buvo senas “Saules“ 
skaitytojas. “Amžina atilsi!”

VYRAS JIESZKO 
SAVO ŽMONOS

PHILADELPHIA, PA. — 
Frederick Seamon isz Fort 
Wayne, Indiana, atvažiavo 
ežia bejieszkcdamas savo žmo
nos, kuri isz Fort Wayne buvo 
ant autobusio iszsipirkus tikie- 
ta del Philadelphijos, Ji yra 
penkių pėdu augsztumo ir sve
ria apie szimta septynis svarus 
ir, anot jos vyro, labai graži. 
Jis sako kad jo žmona gal yra 
gavus darba kaipo sekretorka. 
Vyras praszo kad policija jam 
padėtu surasti jo žmona.

SEPTYNI
PRISIPAŽINO

Nužudo Amerikos 
Dipliomata

MEXICO CITY, MEXICO.
— Septyni razbaininkai prisi-
pažino kad jie nužudė, nuszove kelis, yra padėti in seratnami i isz užgyventu organo “Soviet- j nizmo pavoju, kuri pažymėjo

MODiRN WOMEN COOK ELECTRICALLY

Go electric! Enjoy the thrill of cooking meals even 

while you are miles away. Yes, with an electric range

I you can prepare evening meals in the morning.

Then set the automatic controls... At the proper timi 

your electric oven will turn "on” and “off” automatically.

Meals not only cook to perfection but keep piping hot 

until you return. Think of the extra time you gain 

for visits, shopping or relaxation with your family.

Be modern . . . cook electrically.

Y L V A N I A

Amerikos dipliomata, Ralph 
B. Swain ant Pan American 
vieszkelio. Meksikos Apsaugos 
Ministerija szitaip paskelbė 
ana diena. Ministerija sako

praisiszalino ! kad visi septyni razbaininkai 
’■yveno isz j dabar yra suimti ir gal bus

už tai kad. j u motina juos aplei
do, ir pati dingo. U’

Jos vyras, Paul S. Myers, po- 
licijantams pasakė kad jo žmo
na, dvideszimts septynių metu 
amžiaus Doris, isžejo isz namu, 
sakydama kad ji- važiuoja ap

kaltinami už ta žmogžudyste, lankyti savo motina, dvide-
Jie visi gali susilaukti mirties szimts asztunta diena Rugsėjo
bausme. .. menesio, in Upper Darby. Su-

Tas Amerikos dipliomatas Medai sako kad ji atvažiavus biurą injungti 4 nauji pareigu- 
• - Swain buvo nužudytas kai jo nerado nieko namie, ir paskui nai» Galimas dalykas, kad atei- 

! žmona ir jo vaikai buvo prie sau iszejo ir dingo. Jos vyras ; tyje bus remiamasi 
pat jo bet negalėjo nieko pada- praszo policijantu ja dabar su 
ryti kad ji iszgelbejus. jieszkoti.

Jo lavonas buvo sudegintas  ' 1 vietoje. Partijos centro sky-
ir jo lalvono pelenai buvo at- „• J— l-
veszti in St. Louis miestą. Jo PAVERGTOJE

TEVENEJEžmona, naszll Suzanne ir du 
vaikai, dvylikos metu Tommy 
ir deszimts metu Ralph gryžti 
in Amerika ant to pat eroplano 
kuris veža ju tėvo pelenus.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

U.S.A. AMBASADO
RIUS MOSKVOJE

vikinei Lietuvos ministeriu ta
rybai ’. Esseno “Die Welt” 
raszo, kad Lietuvos Komunis- 
tai gavo vieszai '-apgailėti': skrydis Vaszingtone. Gausiai 
savo padarytąsias klaidas. Tai į susirinkę JAV Senatoriai,

MASKVA, RUSIJA.-Am- era jau padaryta ir-tebedaroma
tasadorius Charles e. Bohlen toiian- Balsas pažymėjo, ^«nes yikejat ir spaudos 
atskrido in Maskva isz Berlyno kad ‘'naujo kurso" inlvėdimas "V“riilu^ Mindlu“o
kur iis praleido kelias dienas užgyventa Lietuvoje reiszkia u™8®'11 Karaliaus Mindaugo 
kur jis praleido kelias dienas j , , .Uet.uv/u teutiniu vataikavimo 700 m., sukaktos 

grupių" laimejima, bet nebent minejiitia supažindinti su gar- 
i.Berijos. Lietuviai paskatinti' tenga Lietuvos valstybes pra- 

kuo toliausiai laikytis nuo BoL < 
szeviku vidaus kovu.

Amerikiecziu “New York 
Times“ pažymi, kad Maskvos 
insakymu Pabaltijo valstybėse 
vedami drastiszki

pasitardamas su Vakaru Eu- Vlsai ne 
ropos atstovais; ir kitais Ame
rikos atstovais.

Jis su savimi atsivežė savo 
žmona ir savo tris vaikus: try
likos metu Avis, szesziu metu 
Charles ir dvieju metu Celes
tine. Visa jo szeimynele buvo 
praleidus atostogas Prancūzi
joje.

Jis su savo szeimynele apsi
gyveno Ambasados kamba
riuose, Maskvoje,

MOTINA APLEIDO!
VAIKUS

valymai 
tarp Komunistu partijos vadu ! 
ir Komunistiniu vyriausybių. ! 
Szi karta jie ypacz palieczia 
Lietuvos Komunistus. Isz viso 
apie Pabaltijo valstybes nuo 
1940 m., nedaug tebuvo girdė
ti, iszskyrus gaunamas žinias ! 
per tremtinius baltus kurie ko
voja del savo krašžtu iszlaisvi- j 
nimo Vakaruose, pažymi “N.
Y. T.“' J

Apie valymus Lietuvoje pa- 
i skelbė taip pat Prancūzu tole-

Szeszi Vaikai In Sora tu Į 
Namus

PHILADELPHIA, PA. — 
Szeszi vaikUcziai, kuriu tarpe 
randasi keturi'u menesiu kudi-

\ YOUR ELECTR/e 

rica Litva“, kurioje prancsza- 
ma, kad minimieji pakeitimai 
ypacz paliete Komunistu par
tijos centro komitetą, invairias 
profesines sanjungas, be to, 
pramones, susisiekimo, propa
gandos, žemes ūkio tarnybas ir 
mokslu žinyba. “Le Monde“ 
Birželio 24 d., numeryje pra- 
nėšza, kad in centro komiteto

ne tiek 
‘ ‘ importuotais ’ ’ Komunistu 
veikėjais, kiek iszaugintaisiais

riams vadovauti paskirti 9 
nauji žmones.

Iszkilmes Vaszingtone
Prie Lietuvos ir Lietuviu 

vardo iszgarsinimo tarp Ame
rikiecziu daug prisidėjo Ame
rikos Lietuviu Taut., Sanjun-

I gos suruosztas Lietuviu san- 

menes veikėjai ir spaudos 

eitimi, meno ir kultūros laimė
jimais. Meno parodai vadova
vo da ii. K. Jonynas, o Cziurlio- 
nio ansamblis, didiguojamas 
A, Miku’skio, suruosze puiki 
koncertą, atskleidusi Lietu- 
viszkosios dainos ir taut., mu
zikos groži. Lietuviu spauda 
szias iszkilmes Vaszingtone va
dina istorinėmis. “Dar Ko
lumbas, Amerikos atradėjas, 
nebuvo gimęs, o Karaliaus 
Mindaugo kardas jau žvangė
jo Europoje“, pareiszke san- 
škrydžiui A. Olįs. Sanskrydžio 
ir iszki’miu garbes pirminin
kas buvo viceprezid, Nixonas. 
Ats, gen. Wedemeyeris pasakė 
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gražia sveikinimo kalba, kuria 
pasidžiaugė Amerikos Lietu
viui reikszmįngu inhaszu in

grarnu agentūra AFP, “Paris 
t Presse“, “Lc Monde” ir kiti.
; “France-Soir“ Birželio 24 d., JAV gyven’ma. Paskum labai
i numeryje deda žinia, paimta griežtai pasisakė priesz Komu-
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ėšant žymiai didesni ui buvu
sia Naciu grėsme. Komunistai 
prarijo taip pat Lietuva su jos' 
nedideliais, bet nemažiau gar
bingais kaimynais: Latvija jr 
Estija. Dabartine JAV vyriau
sybe su Prezidentu D. Ęisenjio’- 
weriu stengiasi padrąsinti vi
sas pavergtąsias tautas. Svar
bu, kad “laisves“ žodis pa
siektu visus. Perdavęs Amcri 
kiecziu vardu sveikinimus Lie
tuviams, užtikrino, kad Amėri-' . i • r -
kięcziai visuppiet rems jukdvėJ 
del.laisves. “Amerikiecziai ti-_ 
kiši ir meldžiasi kad Lietuviai 
kaip ir kitūose pavergtosiom* 
tautos už geležines uždangos’*, 
pergale vainikuotu savo nuola-. 
tine kova del laisves“, baigė 
savo sveikinimo kalba didelis 
Lietuviu bieziulis ats. Gen. A.
C. Wedemeyeris. .

Gražu sveikinimo žodi per 
Gen. We.demoyeri sanskrydžio 
dalyviams atsiuntė taip. pat 
Prcz. Eisenhoweris, pasi
džiaugdamas garsia Lietuvos 
valstybes praeitimi ir vertin
gais muzikos ir dailės kuri
niais, kuriais ligi sziol taip 
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ryszkiai atsispindi Lietuviu 
tautos dvasia. , ■f"’

Sanskrydžio dalyviai iszkil- 
mingai padėjo vainiką prie Ne
žinomojo Kario kapo ir pager
bė kritusius del Lietuvos lais
ves Amcrikieczius .karius. 
Amerikiecziu spauda ta proga 
daug rasze apie Lietuva. - ’
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Viskas /taip paszielisakai 
brangsta, tavoras, popiera; mą- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikrąszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, aL 
sipraszydami aiszkįna kad jie 
jokiu budu negali galas su'gaįi 
suvesti. . • -
.“Saules“ .redakcija nenori 

Jar labiau savo ... skaitytojams 
pabranginti “Saule“ , ir nep|L- 

! brangins, jeigu kaip nors bus 
galima isz.si3iikt.il į £ .< ,.i, ;

Bet, už tai “Saules“ redak- 
cij a labai gražiai praszo visu 
' ‘ Saules ’ ’ skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules“ redakci- 
ja galėdavo laukti per kokį tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
šiusdavome “Saule“ kad ir per 
kelis mėnesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, M bet da
bar, aplinkybes tokios, kad'mės 
negalime laukti!“

Už tai, mes visu savo geru 
Skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule“ užsimokėti, kad 
mos galėtume jums “Saule“ 
vis siuntinėti. 1 
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Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama ‘‘Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziamš " jpb3pįiS- * 
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuošžirdžįai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszpzio rė
mėjams, kurie ir mumš padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.“

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,“ mes galėtume “Sau
le“ leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

“Saule“ gražiausia ir tin 
kalniausia dovana nuo Lietu 
yio, Lietuviui. pl

isz.si3iikt.il

