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Pietų Korėjos Prezidentas

Daktaras Syngman Rhee, 
Pietų Koreos Prezidentas 
yra iszkilmingai priimamas 
ir vaiszinamas New York 
mieste, kur jis buvo Mayor 
Robert F. Wagner priimtas.

Jo garbe paroda buvo su- 
ruosztą nuo Bowling Green 
iki City Hali, isztisai per 
Broadway ulyczia.

Kai' jis ap sisto j o iii viena 
išz puoszniausiu ir didžiau
siu New York miesto viesz- 
bucziu, Amerikos Veteranu 
draugyste pasiuntė buvusius 
kareivius ta vieszbuti pike
tuoti ir vieszai szukauti kad 
jis grysztu ten isz kur jis at
ėjo, nes is ežia nepageidauja
mas.

Veteranai kareiviai taip 
pyksta ant Daktaro Syng
man Rhee už tai kad jis pra
sto Amerikos valdžios- vėl 
pradėti kara Korėjoje kad 
visišzkai sumusztus Komu
nistus.

Generolas MacArthur pa-

Isz Amerikos!
' !
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VETERANU
PARODA

_________ _ i

75,000 Dalyvavo

PHILADELPHIA, PA. — 
Daugiau kaip septynios de- 
szimts penki tukstaneziai vete- j 
ranu dalyvavo parodoje, Phi- 
ladelphijoje. Paroda tesiesi per 
septynias valandas. Veteeranu 
seimas tesiesi per visa sanvai- 
te.

Atstovai pribuvo isz visu 
Amerikos valstijų. Jie daug 
szposu iszkriete, bet tuo pa
ežiu sykiu nepamirszo ka Ame
rikos Vice-Prezidentas Ri
chard M. Nixon buvo pasakęs 
apie Komunistus ir Komuniz
mą po visa svietą.

Vice-Prezidentas Nixon bu
vo veteranams pasakęs per j u

nasziai sake ir buvo negar
bingai paszalintas isz augsz- 
cziausios kariszkos vietos.

Veteranu vadai ežia ki- 
szasi kur jiems nereikia, ir 
kur jie nieko nesupranta.

Invykiai po Korėjos ne
lemto karo parode, kad buvo 
Gen. MacArthur teisybe, ir 
kad Trumanas buvo klaidoj.

Kai mes pasitraukėme isz 
Korėjos ir Komunistams pa
sidavėme, jie buvo laisvi ir 
insidrasine pultis ant Indo- 
Kinijos.

O dabar, kai Prancūzai 
pasidavė Komunistams ir 
isz Dienbienphu ir Indo-Ki- 
nijos pasitraukė, Komunis
tai rengiasi pultis ant Thai
land.

Pietų Korėjos Prezidentas 
Daktaras Syngman Rhee jau 
daugiau negu metai atgal 
taip sake ir taip stengiesi 
perspėti Amerikos valdovus 
bet jo, kaip Generolo MacAr- 
thurio, niekas nepaklausė.

bankieta, kad geriausias pripa- 
rodinimas kaip mes suklydome 
randasi Indo-Kinijoje. Jis sa
ko kad mes parodėme Komu
nistams ka mos galime Guate- 
malos kraszte, kur musu gink
lai ir musu pinigai sumusze 
Komunistus. Jis sake kad mes 
panasziai turėtume savo lazda 
ir kitur tiems Komunistams 
parodyti.

Bet vėliau tie veteranai vie
szai pasisakė kad jiems nepa
tinka Prez. Eisenhowerio nusi
statymas kaslink veteranu ir 
kad jis ju neužjauezia. Jie pa
smerkė ne tik Prez. Eisenhowe- 
ri, bet visa Republikonu admi
nistracija, valdyba.

PASIKORĖ SU
SAVO KELNĖMIS

JERSEY CITY, N. J. — 
Žmogus isz Pennsylvania, ku
ris buvo suaresztuotas ir in ka
lėjimą patupdintas kaipo val-
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SENATAS RENGIASI 
SUVALDYTI SEN. 
jos. McCarthy
WASHINGTON, D. C. — 

Senatoriai dabar rengiasi visa 
savo laika paszvesti tardini- 
mui Senatoriaus Joseph Mc
Carthy ir jo komisijos.

Republikonu Senatorių par
tijos vadas, pirmininkas 
Knowland, isz Californijos pri
žadėjo kad visiems Senato
riams bus duota pilna proga 
kalbėti kiek ir kaip jie norės.

Sen. Flanders, Republikonas 
isz Vermont, kuris taip prieszi- 
nasi Senatoriui McCarthy ir ji 
beveik persekioja, sako kad 
jis mato vilties kad Senatoriui 
McCarthy ragai bus aplaužyti.

Visi szitie intarimai ir tardy
mai kaip rasa, saulutei pasiro
džius, iszgaruos kaip tik tie 
Senatoriai pradės vesti savo 
asmeniszkus vajus del ateinan- 
cziu rinkimu.

Jau ne pirmas syksi kada Se
natorius McCarthy yra intar- 
tas ar pastumtas in politini 
kampa, isz kur kiti Senatoriai 
sake kad jis negales iszlysti ar 
iszsisukti, bet jis kiekviena 
syki iszsisuko ir visiems jiems 
szpyga parode.

4 SANVAICZIU NUO
TAKA PASMAUGTA

Gyveno Netoli Nuo 
Kitos Pasmaugtos

Moteriszkes

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts penkių me
tu moteriszke ir tik keturiu 
sanvaieziu nuotaka buvo pa
smaugta.

Szitoje apylinkėje, tik ana 
menesi buvusio bagoeziaus 
duktė buvo nužudyta, beveik 
taip pat kaip szita.

Policija dabar jieszko jos 
vyro Frank Gerald Bannister, 
buvusio jūreivio, kuris staiga 
dingo isz savo namu kai tik jo 
žmona buvo nužudyta.

SUARESZTAVO 11 
KOMUNISTU

MANILA. — Policija sua- 
resztavo vienuolika Kiniecziu, 
kurie yra intarti kaipo Komu
nistai.

Policija teipgi suėmė daug 
rasztu ir plakatu, kurie yra 
Komunistu propaganda priesz 

j Amerikieczius.
Eina gandai kad daug Ko- 

' munistu atvažiuoja in Philip- 
pinu salas kaipo keleiviai ir 
atostogaujantieji žmones. Jie 
atvažiuoja isz Hong Kong ir 
Formosa Salų.

Kiniecziu ir Sovietu Komu- 
nistiszkos valdžios užsigina 
kad jos ka žino apie szitus 
sznipus ar szpiegus.

^Pirkie U. S. Bonus!
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MILIJONIERIUS
PALIKO TIK $1.00

SAVO SUNUI

GALVESTON, TEXAS. — 
Eagoczius, milijonierius W. L. 
Moody paliko daugiau kaip 
keturis szimtus milijonu dole
riu kai jis pasimirė. Bet savo 
paskutiniame testamente jis 
pa/iko tik viena doleri savo 
sunui. Jo sūnūs yra aliejaus 
szuliniu savininkas ir dideliu 
ukiu savininkas in San Anto
nio.

Jo tėvas savo paskutiniame 
testamente, kuris buvo jo pa- 
raszytas Vasario dvideszimts 
ketvirta diena, paliko jam tik 
viena doleri, sakydamas kad 
jo sūnūs nebuvo jam paklusnus 
ir daugiau nėra vertes kaip 
viena doleri isz jo turto.

Jis didžiausia savo turto da
li paliko savo dukterei, Poniai 
E. C. Northen, $250,000. Kitas 
jo turtas buvo paskirtas invai- 
riems labdarybės kliubams ir 
draugijoms.

Jis savo testamente buvo pa- 
raszes kad jo sūnūs daugiau 
kaip dolerio nėra vertas.

EROPLANAS SUDU
ŽO IR SUDEGE

.  —-r

37 Iszliko Gyvi

Skl ido Isz Paryžiaus In 
Meksiko Miestą

PRESTON, CONN. — Dide
lis, keturiu inžinu “Constella
tion” eroplanas su trisie- 
szimts septyniais žmonėmis nu
krito isz ūkanotu ir audringu 
padangių, per lietu, ant ūkio. 
Eroplanas sudužo ir sudege.

Valstijos policijantai prane- 
sza, kad visi, net ir mažas kū
dikis iszliko gyvi. Eroplanas 
per dvi valandas baisiai dege 
kol visiszkai sudege.

Apie tuzinas tu keleiviu bu
vo sužeisti, bet nei vienas ne
labai. Dvideszimts devyni ke
leiviai ir asztuoni lakūnai ir 
darbininkai skrido isz Pary
žiaus in Meksika per New York 
miestą. Sužeistieji buvo nu- 
veszti in Norwich ligonine, 
apie szeszios mylios nuo tos 
vietos kur tas eroplanas nu
krito.

Ligonines virszininkai sako 
kad keli keleiviai buvo biski 
labiau sužeisti, bet nei vienas 
nebuvo pavojingai sužeistas.

Eroplanas stengiesi sugrysz- 
ti in Idlewild aerodroma, bet 
nesuspėjo ir nukrito ant ūkio. 
Kai tas eroplanas pasiekė žeme 
jis slydo kokia puse mylios 
kol sustojo ir užsidegė.

Keleiviams buvo insakyta 
prisiriszti prie sėdynių. Kai 
kurie isz keleiviu, taip buvo 
iszsigande kad jie pradėjo 
spiegti.

Eroplanas nukrito ant Va
lentine Sebastian ūkio ir su
trynė viena automobiliu. Jis 
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Už Geležines Uždangos
BOLSZEV1KU

ŽODŽIAI IR
TIKROVE

Eolszevikai giriasi, kad nie
kas nėra suteikęs atskiroms 
tautoms tiek laisves, kaip jie. 
Vienok gryže isz TSRS darbo 
vergu stovyklų internuotieji 
ir karo belaisviai pasakoja vi
sai ka kita. Kokia ten isz tikro 
yra “laisve”, parodo kad ir 
deportuotuju, iszvežiamuju 
Volgos Vokiecziu ir kitu “ne
patikimųjų” likimas. Tokifi 
karo metais masiszkai depor
tuotuju skaiezius sieke 1,740,- 
000 gaivu. Sziandien jau žino
ma, kur yra “perkelti” daugu
mas Volgos Vokiecziai Beri jos 
saugumo karo metais buvo ap
kaltinti, kad nori sukilti ir 
smogti rauduonuju armijai 
smūgi isz užpakalio. Vienok 
Pabaltijo krasztuose gyvena ju 
pareigūnai tikina, kad toks 
tvirtinimas yra neteisingas, 
svarbiausia dokumentą, kuriuo 
pasirėmus szios deportacijos 
buvo pravestos, suklastoję ar
ba patys Bolszevikai, arba Vo
kiecziu gesztapas. Dabartinis 
Sovietu Sanjungos saugumo 
ministeris Serovas, jau isz se
no buvęs szalia Berijos ir Mer- 
kulovo vienas isz žymiausiu 
Bolszevikinio saugumo szulu, 
savo didžiausiu troszkimu lai
kės “norą isztardyti Hitlerį ir 
Goeringa”, o dabar “ta pat 
gales pad,aryyti su Adenaue- 
riu”, ji taip pat mielai apsiim- 
damas pagal Bollszevikiszkus 
budus “isztardyti,” yra kal- 
eziausias del Volgos Vokiecziu 
isznaikinima. Ta misija invyk- 
dyti jam buvo pavesta jau 1941 
metais. “Ost-West-Kurier” ži
niomis, Lenku gen. Anders sa
vo veikale “Be paskutinio 
skirsnio” apraszo, kaip Sov. 
Sanjungos vyriausybe 1941 m., 
Rugsėjo 8 diena savo dekretu 
nusprendė apie 300,000 Vokie
cziu, gyvenusiu vad. Autono
minėj Vo7gos Respublikoje, 
isztremti in Sibirą. Tu paežiu 
metu rudeni NKVD nuleido in 
Pavolgi savo szauliu parasziu- 
tininku bataljona. .Visi .szie 
“parasziutininkai” buvo ap
rengti Vokiecziu .uniformomis 
ir, kai tik gyventojai pradėjo 
rodyti Vokiecziu kareiviams 
sanjausmas, juos eme be jokio 
pasigailėjimo skersti vietoje. 
Tokia isz tikro buvo Povabgio 
Vokiecziu istorija. Volgos Vo
kiecziai nežiūrėjo in Hitlerį 
kaip in iszvaduotoja. Jie buvo 
sukure TSRS pavyzdingiau
sius kolektyvinius ukius ir 
net Bolszevikineje tvarkumoje 
mokėjo-, palyginti, pasiturimai 
gyventi. Prasidėjus deportaci
joms, jie penkeris metus neži
nojo, kur bus galutinai “inkur- 
dinti”. 1942 m. pradžioj j u 
pirmieji transportai gyvuli
niais vagonais buvo pasiusti 
prie Aralo ežero, o isz ten, to

liau in Uzbenskio erdve. Vie
nok didžioji ju dalis buvo in- 
kurdinta Karagandoje. Amo- 
linsko apylinkėje jie rado apie 
50,000 Vokiecziu naujakuriu, 
iszlikusiu dar isz Caro laiku. 
Taigi sziandien didžioji dalis 
Vokiecziu Sov. Sanjungoje gy
vena tarp Nuros ir Balkaszo 
ežero.

Tarp 1943 ir 1947 buvo isz- 
veszti 200,060 Kalniuku ir 100,- 
000 Kirkizu. Treczia ja iszvesz- 
tuju “nepatikimųjų” grupe 
sudaro 400,000 Krymo tiurku, 
kurie buvo apkaltinti reme per 
kara Vokieczius. Todėl jie gy
vuliniais vagonais buvo isz- 
veszti in sziaures Kazakija. 
Paskutine iszvesztuju grupe 
sudarė Czeczenai, Inguszai ir 
kai kurios Karacziu ir Balkaru 
gimines Czerkesai. Ju isz viso 
in Kazakija iszveszta apie 
600,000. Czia tenka pridurti, 
jog “nepatikimieji” iszvesz- 
tuojami in Sibirą ar kitur visa 
laika, tik ju iszvežimas dabar 
gal nėra tokios placzios apim
ties.

Gryže karo belaisviai ir ci
viliai internuotieji Vokiecziai 
pasakoja, kad Sibire tarp Tai- 
szedo ir Irtusko esama apie 50 
stovyklų, apie kurias ligi sziol 
Vokietijoj buvo maža kas teži
noma. Tai ypatingos paskirties 
stovyklos, kuriose, be Vokie
cziu, laikomi dar Amerikie- 
cziai, Anglai ir kiti svetimsza- 
liai. Tose stovyklose ilga laika 
buvo visai uždrausta susiraszi- 
neti, tik ne per seniai buvo leis
ta susiraszineti Sov. Sanjungos

Karalaite Suteikia Garbes Dovana

Anglijos Karalaite Mar
garita, visai nepaisindama 
suteikia puse garbes dova
nos Amerikiecziui kareiviui 
John Price, Londone, nors 
apaezia tos garbes dovanos 
nupuolė ant žemes. Viena jos 
palydovių nuo žemes paima 

teritorijoje. Kadangi isz ten 
esaneziu stovyklų laiszkai ne
pasiekdavo Vokietijos, tai jo
je ir prasidėjo kalbos apie vad. 
“Schweige ager”. Tarp tu sto
vyklų suimtu j u esama ir Lie
tuviu.

Tarp Vokiecziu nėra nutilu
sios kalbos ir apie “specialios 
paskirties” stovyklas, kurio
se ju buvusieji kariai “perauk- 
lejami”. Jie urejo sudaryti bu
simąją Bolszevikine Seydiitzo 
arba Paulaus armija, sustiprin
dami dabartines So vietines zo
nos pajiegas.

Nuvykęs in JAV ir liudyda
mas Kersteno komitetui, VLI- 
Ko pirmininkas M. Krupavi- 
czius, pareiszkes padėka už pa
stangas iszaiszkinti aplinky
bes, kip klastingai Lietuva su 
kt. Pabaltijo respublikomis bu
vo užgrobta ir yra toliau So
viet! narna, del Sovietu pasira- 
szymo konvencijos, draudžian- 
czios genocidą, pabrėžė, kad 
toks Sovietu aktas pasižymi 
negirdėtų inžulumu. Jei Sovie
tai nevykdyto genocido, tai tos 
konvencijos isz viso nebutu 
reikeje kurti.

Panaszia prasme pasisakė ir 
Gegužio 3 diena, Jungt. Tau
toms naujai inteiktame raszte 
7 pavergtųjų Vidurio ir Rytu 
Europos krasztu atstovai, tarp 
kuriu Lietuvos Laisves Komi
teto vardu ji pasirasze Dr. A. 
Trimakas. Juo minimųjų 
krasztu atstovai tremtyje 
Jungt. Tautoms ir vieszajai 
pasaulio nuomanojai pareisz- 
ke: 1—Czekoslovakijoje depor- 
uota, iszveszta apie 20,000 as
menų isz Slovakijos ir apie 
200,000 isz Karpatų Rusijos. 
Isz 135,000 Vengru, gyvenusiu 
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dali tos dovanos. Kareiviui 
Price isz Asztunto Lakunu 
Sztabo dovana buvo karalai
tes suteikta už jo dauba ir 
pasiaukojima per potvanius 
Londone, pernai, kai jis sa
vanoriai stojo in St. John’s 
Ambulance Brigada.



I

• ‘ 8 A U t K ” MAHANOY CITY, FM.

Kas Girdėt
t

Indo-Kinijos ir Pietų Azijos 
klausimas buvo tik laikinai (pa
stumtas in szali, bet visiszkai 
neiszrisztas. Kai Sovietu ero- 
įplanai nuszove viena Anglijos 
prekybini erolplana prie Hai
nan Salos, Amerikos kariszki 
eroiplanai greitai pribuvo in 
pagelba tiems kurie iszliko gy
vi. Kai musu eroplanai pribu- 

_ vo in pagelba, kiti du Sovietu 
kariszki eroplanai užsipuolė 
ant musu eroplanu. Musu lakū
nai Sovietu ero'planus nuszove 
isz padangių ir paskandino.

- Komunistiszikos Kinijos val
džia labai nuolankiai atsiipra- 
sze ir'pasiaiszkino kad ežia bu
vo baisi klaida, kad tie Sovie
tu eroplanai mislino kad tas 
Amerikoje pastatytas ■ eropla- 
nas prigulėjo Kinijos sukilė
liams. Komunistiszkos Kinijos 
valdžia pasiunezia savo užuo
jauta toms szeimynoms kuriu 
nariai žuvo ir prižada atlyginti 
kitiems už ta 'baisia klaida;.

Czia iszrodo tik kitas 'žings
nis in Sovietu tvarka suskal- 
dinti santykius tarp Prancūzi
jos, Anglijos ir Amerikos.

Galima tikėtis kad Sovietai, 
Komunistai yra iparenge kitus 

, Ibuntus, kituose krasztuose, 
kad kaip nors suskaldžius san
taika tarp Anglijos, Amerikos 
ir Prancūzijos.

Iki sziol Komunistai ant vi
su fruntu yra laimėje ta taip 
vadinama “szaltaji kara.”'

■ • • 1

Bet iszrodo kad karas priesz 
Komunistus Azijoje yra neisz- 
vengiamas. Komunistai ežia 
jaueziasi baisiai galingi, kai jie 
viską laimėjo nuo Prancūzu In- 
do-Kinijoje.

Pietinis Vietnam krasztas 
papuls in Sovietu, Komunistu 
rankas, nežiūrint ir nepaisant 
ka Vakarines vieszpatystes sa
kys ar darys. ,

Komunistai Azijoje dar dau
giau, laimes, kai iszkils karisz- 
ku valdovu klausimas kaslink 
to karo tenai tarp' Komunistu 
ir Prancūzu.

Labai reikalingas Saigon 
uostas dabar dingės. Komunis
tai ir Sovietai dabar szita uos
ta gales pavartuoti savo ka-
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riszkiems submarinams.

Laos ir Cambodia miestai 
teipgi pateks in Komunistu 
rankas. Gal ne už keliu mene
siu, bet už metu ar kitu.

Indo-Kinijos karo užsibaigi- 
mas yra pradžia daug didesnio 
ir baisesnio karo visoje Azijo-

tarta daug daugiau pinigu pa
skirti Azijai, kad tas krasztas 
galėtu atsikirsti ar atsiginti 
nuo Komunistu.

Kas nori gali sakyti kas jam 
patinka, 'bet Arijoje, Amerika, 
Anglija ir Prancūzija viską 
pralaimėjo. O Sovietu Rusija 
ant visu tu fruntu viską lai
mėjo.

Iszrodo kad Vakaru krasz- 
tai turės iszszaukti Komunis
tus; in atvira ir bandra kara 
Azijoje. Teipgi iszrodo kad 
Komunistą,i ir Sovietai steng
sis tokio karo isz v engti nors 
per ateinamezius metus, kol jie 
gales gerokai ir tinkamai pri
sirengti.

Isz to aisziku kad Sovietu 
Rusija, nežiūrint visu savo pa
sididžiavimu, dar neprisiren
gus stoti in kara (priesz Ame
rika.

Už tai dabar Amerika rengia 
ir stato savo eroplanams vietas 
ant Thailand Salos, kad isz ten 
'butu galima pultis ant visu 
Komunistu ir Sovietu tvirto
vių.

Dabar iszrodo kad, nors Azi
jos di.pliomatai ar politikieriai 
gal taip greitai nesutiks, bet to 
kraszto irtu vieszpatyscziu ka
riszki vadai laibai greitai su
tiks su Amerikos pasiulinta 
tvarka ir sudarys sutarti tarp 
visu Azijos krasztu priesz Ko- 
munistiszka, Sovietu Rusija.

Sovietai baisia klaida pada
re kai jie nuszove ta Anglijos 
prekybini eroplana. Nes tas 
nuotykis labai glaudžiai suri- 
szo Anglija su Amerika, kai 
Amerikos kariszki eroplanai 
nudėjo du Sovietu eroplanus 
toje vietoje.

" ” • •*

Prancūzija dabar, noromis 
nenoromis turi eiti su Anglija 
ir Amerika, nes jos vadas Men- 
des-France dabar mato kad be 
Amerikos pagelbės jis yra din
gės.

~ • • ——————

Czia’, Vaszingtone, yra nu-

Pypkes Durnai
Kada Nelaimiu,...

*
Kada nelaimiu, rupeseziu 

nagai,
Man szirdi pradeda draskyt, 
Kada liūdnumo ir dejų ragai, 
Man pajiegas nor sunaikint; 
Kada seni ir mylimi draugai, 
Sutingta mane ir ramint, 
Kad isz ju linksmos kuopos 

iszskirtas,a
Ka d j u linksmumo nedarkyt;
Kad aplinkybėmis sunkioms 

prispirtas,
Liekuos sau viens jas 

apmalszyt:
Tada nors Tu, Augszcziausias, 

savo globa,
Man nelaimingam vargszui 

duok,
Inveskie in garbinga tavo 

trioba,
Ir nuo nelaimiu iszvaduok.
Atkreipk ant manes Sūnaus 

Tavo veidą,
Atkreipk jo isztiestas rankas, 
Kuris jau nevienam kaltes

atleido,
Malones siusdamas bangas.

Czia ne Amerikos diplioma- 
tu kalte, bet visa beda, visa 
kalte galima versti ant musu 
alijantu kaip Prancūzijos ir 
Anglijos. Szitiedu kraszta.i vis 
sake kad reikia pataikauti, 
gražiai pasielgti su tais Komu
nistais, ir su jais, kaip su drau
gais bizni vesti. Dabar ir Ang
lijos ir Prancūzijos ponai dasi-. 
protėjo ir prisi'paižinsta kad jo
kio biznio su tais rauduonai- 
siais negalima daryti!

Istorija Apie 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima? 
apie Jezu Kristų.

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

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

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

WU’irkie U. S. Bonus!

Price $2.30 poi“'

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

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais t

160 Puslapiu !
8 col. ilgio, 51/- col. plocrio t 
Iszaiszkma sapna ir kas t 
ateiteje stosis. Su priedu p 
planatu ir visokiu burtu. ]! 
Knyga in minksztos po- j! 
pieros virszeliuose. :: :: ;I

Pinigai reikia siusti su Į > 
užsakymu: ]•

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

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

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

AUKSINIAI ::
:: :: PEILIAI

tas susirinkusius apėjo; Hele
na net negalėjo ji matyti, nes 
generolas O’Brien stovėjo jos 
kėdės užpakalyje.

Kaip ten nebuvo, bet vice- 
grafo pasakojimas, matomai, 
buvo labai užėmęs Jurgi Les
lie: klausėsi net nemirkiėzioda- 
mas. Ant jo veido gimdavo vi
sokį jausmai kas vienok rodėsi 
naturaliszku akyveizdoj to, 
kad pats praleisdamas panaszu 
gyvenimą, gyvai užimanti ke
liauninko likimu.

Toje valandoje, kada Enri
kas pasakojo apie žmogų, vadi
nama majoru, Jurgis akis nu
leido žemyn ir veidas pradėjo 
net liepsnoti nuo kraujo už
kaitimo.

— Bijausi, ar kartais po
niai inžeidau savo pasakojimu, 
tarė vice-grafas su nuduotu 
kuklumu.

— Inžeidyti mums! Atsi
liepė margrabina.

Visi susirinkusieji iszkilmin- 
gai tai užgynė, o margrabina 
pridūrė:

— Enrike! Jei tasai origi
nalas, tikras Benediktas gyve
na Montmartre, turi mus kada 
norintspas ji nuvežti.

— Visuomet esu pasiren
gęs ponioms patarnauti, atsa
ke Enrikas, palenkdamas gal
va.

— Inęjome tanpkalniu, pa
sakojo toliau, ir po gerai va
landai keliones, purpuriniai vi
jokliai vis dar buvo prisikabi
no ant paszaliniu medžiu; ant 
galo vienok flora atsimainė, o 
oras taip nupuolė, kad Bene
diktas nuo szalczio pradėjo net 
virpėti, nežiūrint smarkaus 
žengimof

Ant galo pamatėme nurody
ta takeli ir ant jo užėjome. 
Apyregis staiga prasiplatino. 
Prieszai nuo stati uola leidosi 
jau ant Naujos Kalifornijos 
kvietžemio; kairėje tankus cip- 
risu suskurusiu miszkas, iszto
lo 'pirmenantis vynvuogiu krū
mas, buvo užklojės paszlaite; 
deszineje uolinis krasztas nyko 
polankiu kauru vuogoju, su- 
dižiuvusiu nuo vakarinio vėjo 
intekmes. Ant to tai pageltusio 
žieminio rulbo kaktusai skleidė 
savo dailius žiedus.

Vietoj medžiu, dabar tęsęsi 
spygliuoti krūmai, kuriu stam
bios szaknis prasikalusios per 
uolas, vienur ir kitur iszleidi- 
ne jo po kėlės szakeles.

Szailtis didinosi; nepaisant 
to prakaitas nuo kaktų mums 
vrvejo, taip kelias ir ėjimas 
'buvo apsunkintas. Saule kas- 
kartas raudonesne slinko link 
žemes.

— Bet-gi po velniu, gal 
szis kelias sunkesnis, negu in 
rojų! Atsiliepe Benediktas.

Vuogynai pranyko. Musu 
kojos susilcidžiusiame sniege 
ir žemeje klimpo. Netrukus 
prieszai save pamatėme paža
liavusias samanas.

(BUS DAUGIAU)

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Tegul Dievas tamstas 
laiko savo globoje, tare Paddy. 
Bet kais nori skandyties sunku 
yra tokiam neparodžius upes. 
Keliausite tamstos tuo paežiu 
•keliu, kurio Vecinidsai,e jo. Nuo 
ten už kokiu penkių szimtu 
žingsniu atrasite dideli perkū
no suskaldyta klevą. Paskui 
pasukite deszine ir eikite tarip- 
kalniu, uolu tarpu, net iki tai 
vietai, kur purpuriniai vijok
liai pasibaigia ant medžiu besi
sukę; tenai y!ra pusiaukelis. 
Czia vėl pasuksite deszine ir 
eisite atsargiai, stalczįu keliu. 
Jei priesz saules nusileidimą 
sutiksite sniegą, tai isztolo pa
matysite durnus, pasikelian- 
czius isz vyriausios ju stovyk
los.

Atidarė placziai duris.
— Nekviecziu tamstų su- 

gryžtant užeiti, kadangi toksai 
kvietimas butu tuszczias daig
ias, tarė.liūdnai, juk negalite 
pasakyti, kad tamstų niekas 
nepersergejo. Kas ten eina, tas 
nesugryžta. Tegu Dievas tams
tas savo globoj laiko, melsiuo- 
siu už lamstu cluszias.

Uždare duris.
Ant kelio užsisukimo atra

dome nuszauta liutuka; ir tuo 
dabar supratome kame doras 
Airiszis turi savo mėsos krau
tuve. Du szmotai iszpjauti mė
sos isz 'žvėries szlaunies nuro
dė mums paėjima taip brangiai 
apmokėtos jautienos.

—- Ar tamsta, iszteisy’bes 
nori aplankyti “golden-dagge- 
rius?” Paklausė neramiai ma
nės Benediktas.

— Tai ko-gi kito asz czio- 
nai turėjau keliauti? Atsakiau. 
Jei bijaisi, pasilik, asz eisiu 
vienas.

I

Aplenkėme klevą. Deszinei 
pasirodė juodas tarpkalnis, ve
dantis kokiam tai urvam Bene
diktas valandėlė pradėjo dve
joti.

— Ba! Atsiliepe ant galo. 
Su visais juk, iszemus žandar- 
inus, galima susitaikinti. Pir
myn!

Legenda Apie 
Golden-Daggerius

Tinginys Benediktas turėjo 
dideli pasisekimą pals margra- 
binos sveczius.

Visi susirinkusieji sėdėjo, 
iszemus vice-grafa Enriką ir 
Jurgi Leslie.

Vienok ar tasai paskutinio 
stovėjo, ar tai sėdėjo, mažai

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1954

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

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

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; J uokingi szposclei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 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 nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras 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 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—-Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo 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 mušu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

lirVF3 Užsisakant knygas įsa 
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.

EEgr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JI. S. £
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Auksiniai Peiliai
iį . (Tasa)

Penkiasdeszimta antra diena 
musu keliones pasiekėme Uoli
nius kalnus ir ten buvome pri
versti sustoti mažo,j sodyboj 
ant keliu valandų, kur paskui 
palikome savo biednus arklius; 
ipesti teip-gi perkeliavome pir
ma eile milžiniisžku kalnu Pic 
Long ir Pic J ames, augsztu iki 
2,000 pėdu. Antroj pusei pama
tėme puikia lyguma, kuri bu
vo perskriosta ulpe Pio bravo 
de Niorte. Czionai vietų vardai 
pavadinta Ispaniszkai; ineinar 
me kadangi in Kortežu sunu 
nuosavybe, iszsigimeliu sunu, 
kurie užlaikė tiktai viena senos 
Ispanijos pobūdi: staigu ir ne
prisotinama inora.

Del atsilsio susilaikėme dvi 
dienas Santa Fe; paskui pri
ėjome kalnus Siera Verde; už 
tu kalnu jau gulėjo aukso sza
lis.

Dabar apsakysiu pirmutini 
musu prietiki kalnuose, kuris 
supalžindis jus su mano gerais 
prieteliais: “Golden dagger- 
ais” ir-su paėjimu ginklo, kuri 
pirm valandėlės vartojote sa
vo rankomis.

Per asztuonias dienas ėjome 
Rio-Colorado pakraseziui; pas
kui pasukome link Sierra Ne
vada, kuriu virszunes sniegu 

ower

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."

vffle
card*’

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Let us show you the
« t'Ti » t i

matchmF , aOA 
response cards.
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

apklotas jau isztolo buvo mato
mos. Iszvaizida greitai persi
mainė. Kietžemis nelygus, ap
augos krūmais. Netrukus pra
dėjome žengti uoliniu takucziu, 
besite.sian.cziu iszilgai raudono- 
upeluko. Benediktas staiga su
stojo, iszbalo ir tylėdamas .pa
rode ranka in takuczio užsisu
kimą, kur mes turėjome eiti. 
Pasižiurėjau ir sustojau, kaip 
stulpas žemėn inkastas, vienok 
ne isz baimes, bet isz nusiste
bėjimo.

Du maži liūtukai (levukai) 
smagus ir dailus kaip katinė
liai bovinosi ant tako.

— Labai gražus isztolo; tar 
re nedrąsiai Benediktas, bet 
iszarti tie du katinėliai yra, du 
kartu didesni už sizuni ir tik 
viena savo letena gali pervers
ti žmogų.

— Ar tu esi szeimynos tė
vu? Paklausiau Benedikto.

Neturėjo laiko atsakyti. Ka-

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. 

rabino szuvis pasigirdo tarp 
uolu: vienas isz Hutu paszoko, 
paskui krito, pasikėlė nuo že
mes. pasirito ant prapulties 
kranto, paskui nusiverte an
tinu pusėn ir nuriedėjo žemyn 
netoli musu. Antras susisuko 
komuoliu ir vienu szuoliu už- 
szoko ant uolu, nuo kuriu buvo 
szauta.

— Primuszk karabinu, Be
nediktai, tariau, mums rodos, 
kad netrukus turėsime ko nors 
pasiklausti apie kelia.

— Quien viva? Iszsigirdo 
kokis tai 'balsas su tvirtu Gas- 
koniszku akcentu.

— Amigos, atsakiau ant 
laimes likimo.

Antras szuvis, ant kurio at
balsio Benediktas parkrito ir 
prisiglaudė prie žemes, tuo bil
du jis man. palai szk i n dama s 
apie antro liūto kritimą.

Netrukus toje vietoje, kur 
beviliosi liūtai, pasirodė būrys 
žmonių. Isz dalies jie buvo 
stambus, mažo Ūgio, bronzinio 
veido, panaszus iii rymiszkus 
iszdrožtus paveikslus. Ant sa
ves turėjo kokiais tai muindie- 
ras: raudoni marszk'iniai, 
szviesiai-geltoni ploscziai, ap
vedžioti juodais galionais ir 
kelines isz tamsiai žalio akso
mo, papuosztos szalimais gel
tonais guzikais; skrybėlės di
deles apsiginklavia nuo kojų 
lyg galvos.

Nuo penlkiasdeszimts pėdu 

tolumos, vadas in mane atsta
tė szautuva. Asz-gi savo szau- 
tuvo nenusiemiau nuo peties.

—• Esate Amerikonai? Pa
klausė sugadinta Ispaniszka 
kalba. /

— Esame Prancūzai, atsa
kiau.

Meksikonas nuliedo szautu
va 'žemyn.

— Ne ilgai trukus visi at-

<* **** -K-K-H-K*

Daugeli bobelių džiaugsmas 
ima, 

Kaip vyreli in ligonbute 
painia, 

Tada linksma, guzule geria 
ir gardžiai ėda.

Daugeli tokiu 'žinau,
Ir pati savo akimi 

mac^iau, 
Kaip prie kožno kabinasi, 
Pabėgti in svietą kalbinusi.

Sunku surasti bobeles 
szczyros, 

Kad butu szirdies geros, 
Iszeina isz dorybes kelio, 
Nepaiso nei ant vaikeliu,

Tokia szirdyje Dievo 
neturi,

Ir ant grieko suvis 
nežiūri.

* * *
Laikas bėga ir daugiau 

negryižta!
Daugelis isz musu ' 

Nepasinaudoja isz tuju 
žodžiu, 

Nemato, nenori pripažinti 
Ir tankiai iszjuokia be 

reikalo.
Turime užtektinai ląiko 

padarysime r y to j, 
Ka manome ipadaryti 

sziandien,
Tankiai taip kalbame.

Esame da jauni,
Bus laiko ant visko, 

Kalba jauna Gentkarte, 
Tuoim kart laikas bėga ir 

jau nesugryž!
Ka nuveikėme in taji laika, 

Tai pasiliko paskui mus, 
O priesz mus laikas vis 

ma'žinasi, 
Nes metai musu amžiaus 

vis mažinusi, 
O mes sapnuojame nuolatos,

Kad da turime užtektinai 
Laiko musu gyvenime!
Tas neteisy be, nes ka 

turi daryt sziandien, 
Neatidek ant rytojaus,

Nes rytojaus nėra, 
Imkite prie darbo tuojaus, 
Nes rytoj gali but per vėlai!

Ne lauks ant tavęs 
poni mirtis, 

Ateis pas tave, 
Palieps tau eiti paskui ja 

in amžina kelione, 
Be jokio iszsikalbejimo, 
Be mažiausio vilkinimo.

Taigi neužsimoka. gaiszint 
laiko,

Reikia pasinaudot isz 
ko'žnos progos, 

Kad tau ir tavo artimui 
Geriau pasivestu sziam 

gyvenime,
Kol da esi gyvas ir 

sveikas! 

Platinkit “Saule”

vyks isz senos Europos, tarė 
liūdnu balsu nusisukdamas in 
savo draugus. Dabar ir Fraai- 
cuzaii in tai ima maiszyties.

Sukamandavo “p i r m y n 
marsz!” Ir visas būrys prisiar
tino prie muk

N nelankiau pasitraukiau 
szalin, idant neulžkenkus jiems 
pereiti. Tu tinginiu apsitaisy- 
mas, isztolo persistatantis dai
liai, iszarti buvo panaszus in 
sudėvėtus skudurlius. Vadas, 
praeidamas pro mus suszuko:

— Atiduokite garbe, ponai, 
asz esu adai ii!

Mes pasikloniojome, bet jis 
nei nepalytėjo ranka savo su
driskusios skrybėlės.

Būrys susidėjo arti isz tris- 
deszimts žmonių. Visi turėjo 
ant kaklu storus lenciūgus, ku
rie stebėtinai prie ju aįpsitaisy- 
mo spindėjo. Viduriu būrio ke
turi žmones neszyklomis nesze 
žmogaus k n na, kurio galva bu
vo uždengta raudona szilkine 
skepeta.

— Ar tai mires? Paklau
siau.

— Ne, aeziu Dievui, atsake 
vienas paskiausiai einantis, ta
sai žmogus yra vertas 100,000 
piastru, teip kaip tu gali but 
vertas sidabrinio doleris.

Tai sakydamas padėjo ran
ka ant mano 'blekinaites. Su
skubau jam ana paduoti. Vienu 
užsivertimu viską isztrauke ir 
blekine atgal man.atidavė. Ne

trukus adalil su savo buriu isz- 
nyko trpkalnyj. Mažas liūtu
kas, kuriam nulupta. oda, gu
lėjo ant vidurio tako.

— Jei tamstos norite pasi
drūtint mano namelyj, atsilie
pė už musu kokis tai balsas, 
iszeinantis isz klevu gojalio, 
pietus kasztuos tik po- keturis 
piastrus už ylpata; bet tamstos 
užtikrinu, busite užganėdinti: 
‘ SGolden-daggeriaii ’ ’ pardavė 
man puikia jautienos ketvirt- 
dali.

Ketvirtdalis jautienos! Gai- 
lite-sau insidemeti, kiek tai lai
mingu misliu taisai vienas 
“roast-beef” pažadina iszal- 
kusio keliauninko galvoje, ku
ris keliauja per sniegu apklo
tus kalnus. Nuėjome pas nepa- 
žlnstama.

— Mano namai randasi 
.czionai už keliu žingsniu, tuo
jaus su tamstom susijungsiu, 
atsiliepe mums prie jo prisiar
tinus.

Namai pasirodė biauri skyle 
neszvari kaip Eskimo grinezia. 
Svetingas szeimininkas tuo
jaus paskui mus atsiskubino, 
neszdamas po ploscziumi koki 
tai audeklu apvyniota daigia.

— Atsilsėkite tamstos tarė, 
eidamas in maža užka'bari, kur 
buvo jo virtuve.

Neužilgo pajutome puiku 
kepamos mėsos kvapsni.

— Kas tie per žmones, ka 
pro ežia nuėjo ? Paklausiau.

— Vecinosai isz Sonoro®, 
atsake szeimininkas, iszduoda- 
mas visa savo Airiszkos kalbos 
turtingumą. Pernai jie pagrie
bė man paezia, biedna esybe, 
'bet taippat turiu pripažinti, 
kad man sunku buvo ja jszmai- 

> tinti.

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

— Ar toli isz ežiai Sonora? .
— Turbut; bet su uodžiate 

tamstos tos mėsos kvapsni?
Benedikto sznerves suvirpė

jo.
— Ka cezionai veikė ve- 

cinosai? Klausinėjau toliau.
— Tai ka paprastai ‘ ‘ gold

en daggeriai” veikia Meksike. 
Pirm valandėlės asz pas juos.' 
klausiau apie savo biedna Peg
gy. Buvo tai perdidele del ma
nes sunkenybe. Tasai, kuris 
paskiausiai nesze neszy’kla, tai 
jos dabartinis 'Vyras, augsztas 
brunetas. Vienas Dievas žino, 
kokias pavartojo pinkles, kad 
nugriebti majora.

— Kas-gi toksai yra majo
ras ?

— Tas, katras gulėjo .ant 
neszyklu, tai velnias. Ar žinai 
tamsta, ka man mano paezios 
tas naujas vyras pasakė: kad 
man ja s u graži s, kada pasens. 
Ar tas teisinga? Ar tai kriksz- 
czioniszka?

Teip kalbėdamas trusesi vir
tuvėje ir pagaliau iszejo, nesz
damas kelis szmotus mėsos me
diniame bliude.

— Valgykite, tamstos, pra- 
szau! Atsiliepe.

Prileidome szturma in mesa 
‘ ‘ goklen-daggerio ’ ’ parduota 
ir pataisyta. Turin puikus dan
tis'; Benediktas, gi suvalgytu 
lenktynių arklio kepsnį; nežiū
rint in tai visos musu pastan
gos nuėjo niekais.

Musu szeimininkas žvairia- 
vo in mus, nesustodamas kal
bėjęs.

— Jei tamstos czionai pri
buvote su tikslu jieszkoti auk
so, kalbėjo, megineziau tame 
reikale tamstoms szi-ta patar
ti. Keliaukite in žiemius, toji 
szalis niekam neverta! Kaip 
tik galima gyvenimas padary
ti!

— Bet-gi tai tikras padas! 
Atliepe netekes kantrybes Be
nediktas.

Asz jau pirmiau tolieri bu
vau pastūmės szalin.

— Jautiena, aiszkino nuo
lankiai Airisizis, puiki jautie
na, truputi kieta, nes per pora 
naktų turėjome dideli szalti. 
Taip, taip, menka tai szalis, 
ežia nėra kas veikti! Asz atra
dau ta maža gojineli, ji lotomis 
aptveriau, pasiuneziau žinia in 
Montery1, ir palikau tos žemes 
savininku; nes mes biedni Ai- 
risziai, esame gimė tam, idant 
visur paskui save beda vilkti. 
Bet atėjo golden daggeriai, su- 
kasinejo dirva, paėmė auksa ir 
paliko man tik vienas smiltis. 
Tegu kiekvienam Dievas už
moka pagal ju užsitarnavima!

Benediktas mete ant stalo 
du dolerius.

— Jei kiekvienas turėtu 
but apmokamas pagal užsitar- 
navimo, vieton doleriu turė
tum gauti lazdų! Atsiliepe rus- 
czia.i.

Paddy palgriebe greitai pini

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA .' . .

Viesz. Jėzaus ir 
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.

gus.
— Ak, Jezuseli! Kas-gi ga

lėjo pramatyti kad tamstos pa
niekinsite tokia jautiena! Pri- ' 
dekite tamstos dar szeszis do
lerius; nedarykite biedniokui 
skriaudos. Szeszi doleriai tai 
dar maži uiž tokiai mesa; jei 
man tai duosite, tai tamstoms 
parodysiu per kalnus kelia, ku- 
i-iuomi beabejones nesusidursi- 
te su “golden-daggeriais.”

Benediktas jau dėjo i ranka 
kiszeniun; asz ji vienok sulai
kiau.

— Bet-gi prieszinJgai, atsi
liepiau, asz labai norecziau su 
jais susitikti. Duosiu szeszis 
dolerius, bet tik tada, jei man 
parodysi in juos artimiausia 
kelia,.

Airiszis atszoko in virtuves 
duris.

— O tai kur sttebetina! At
siliepe, nenorecziau tamstai 
pasakyti kad tamstos toki žin
geidumą kibą velnias apsėdo. 
Ar tamsta nežinai, kas yra tie 
‘ ‘ golden-daiggeriai ? ” Apie 
žmogaus gyvasti jie nesirūpi
na nei tiek, kiek apie lylsziu 
grūdeli. Ir sztai man toksai 
žingeidumas! Kibą tamsta 
trokszti matyti kaip tamsta 
kars ant žieminio medžio, arba 
kaįp nustums nuo uolos, o ra
si kaip pjaustis in szmotus! 
Sziame laike jie turi but labai 
insiute už ju majoro pagrieibi- 
ma. Ne, ne, tamstoms neparo
dysiu kelio, toks dabar ne butu 
krikszezioniszkas. G a 1 jai 
tamstos duotumėt man dvylika 
doleriu.

Benediktas en'ergiszkai atsi
sakė duoti; asz vienok padėjau 
ant stalo reikalaujamus pini
gus. z .

(Tasa Ant 2 puslapio)

Ant Pardavimo j
Labai pigiai parduodamas 

mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locniniiikas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
tepas:

Nelson T. Davis Agency, :i 
120 E. Centre Str., . t 
Mahanoy City, Pa. b

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus
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ZiniosVietines
— Subatoj pripuola Szven- 

to Kajetono, o Tautiszka Var
dine: Protene. Ir ta diena: 1846 
m., Elias Howe, kuris iszrado 

1 siuvamąja maszina, kuria be
veik visos musu szeimininkes 
sziandien vartoja; 1727 m., Ur
suline Akademija atidaryta. 
Tai pirmutine mergaicziu ir 
merginu mokykla Amerikoje. 
Szita Akademija buvo atidary
ta New Orleans mieste; 1782 
m., kareiviu garbes purpurine 
szirdis už nepaprasta atsižyme- 
jima ant karo lauko buvo in- 
vesta ir Jurgio Vaszingtono 
patvirtinta. Tuo laiku Jurgis 
Vaszingtonas su savo kariuo
mene buvo apsistojęs in New
burgh, N. Y. Prezidentas Hoo- 
veris ant Vaszingtono užgimi
mo dienos, ta instatyma atnau
jino 1932 m.; 1942 m., Guadal
canal muszis prasidėjo Pacifi- 
ke;. 1928 m., Amerikos doleris 
sumažėjo, valdžia iszleido ma
žesnes bumaszkais; 1933 m., Na
ciai nepripažinsta . Anglijos- 
Prancuzijos insakymo nelysti 
in Austrija; 1252 m., Mindau
go kriksztas; 1952 m., Tarp
tautinis Taikos Tiltas pastaty
tas tarp Kanados ir Suvienytu 
Valstijų.

—■ Buvęs miesto gyvento
jas, Daktaras Philip Tulin isz 
Bristol, Pa., kuris per kelet-a 
dienas svecziavosi pas savo 
motinėlė, Mrs. Freda Tulin, 22 
So. 10-th uly., mieste, likos su
rastas negyvas miegamo j kam
baryje Utarninko ryta. Velio
nis gimė Mahanojuje. Paliko 
savo motinėlė, keturios brolius 
ir penkios seserys. Palaidotas 
Seredos ryta.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola devinta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Cirijako, 
o Tautiszka Vardine: Daiva. 
Taipgi ta diena: 1940 m., Na
ciu lakūnai “Luftwaffe” užsi
puolė ant Anglijos isz padan
gių; 1945 m., Rusija paskelbia 
kara priesz Japonu; 1303 m., 
smarkus žemes drebėjimas Že
maitijoje; 1940 m., Estonija, 
Latvija ir Lietuva yra Sovietu 
užimtos.

— Doro Serano, 37 metu 
amžiaus, isz Frackvilles, likos 
suaresztuotas per policija, už 
vagyste, Nedelioje ant W. Ma
ple uly. Serano likos paszau- 
tas per policija, iszipriežasties 
kad jis nenorėjo pasiduote po
licijai. Serano randasi Locust 
Mt. ligonbuteje, o kaip pa
sveiks, turės stuotis in teismą.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Romano, o Tautiszka Vardine: 
Pilėnas. Ir ta diena: 1670 m., 
Pirma Dekavones Diena Ame
rikoje in Philippsburgh, Maine 
kur saujele žmonių nutarė vię- 
szai Dievui padekavoti už pa
sekminga kelione in nauja 
kraszta; 1901 m., Anglijos Ka
ralius Edvardas Septintasis 
buvo karunavotas kaipo Anlg- 

' lijos Karalius; 1934 m., Ameri
ka intautina visa sidabrą ir pa
sako-kad už sidabrą ji moka 
tik penkios cleszimts centu; 
1945 m., Antra atomine bomba 
paleista ant Japonu. Szita sy
ki ant Nagasaki miesto; 1339 
m., Kestutis pergalėjo Mozū
rus.

— Seredoj, Rugpiuczio 
(Aug.) 11-ta diena, 7 valanda 
ryte, iszvažuos in.Wilkes-Bar
re., keturi vyrukai, kurie likos 
paszaukti del kariszkos tar

nystes. Žemiau paduodame 
vardus kurie apleis isz:
Mahanoy City: Paul. R. Berna- 
dyn ir Robert J. McCann.

Vulcan, P. O. Barnesville:
John S. Mellen.

Ashland: Wm. H. Schilling.
New Philadelphia: James

M. McDonald.

— Utarninke pripuola Szv. 
Lauryno Kank., o Tautiszka 
Vardine; Laima. Taipgi ta 
diena: 1945 m,, kai Japonai pa
mate ir pajautė tas atomines 
bombas jie tuojaus pasidavė ir 
karas baigtas; 1874 m., gimė 
Herbert Clark Hooveris, kuris 
buvo trisdeszimts pirmas Ame
rikos Prezidentas. Jis labai 
daug pasitarnavo savo krasz- 
tui, bet retas kuris jo daiba su
prato ar jo prakalta pažino; 
Nepriklausomybes Diena, Ec
uador krasztc, Pietų Ameriko
je.

— Szv. Kanikos parapija 
laikys savo Bazara, Rugipiu- 
czio: 7, 8 ir 9 d.d., prie kleboni
jos, darže. Klebonas J. J. Foo
dy užpraszo publika atsilan
kyti in Bazara.

Shenandoah, Pa.— Albinas 
Milius, 41 metu amžiaus, nuo 
928 W. Coal uly., kuris gydosi 
in Geisinger ligonbuteje, Dan
ville, pasimirė Utarninke po 
piet. Gimė Shenadoryje. Pa
liko brzoli Joną ir seseri Ona. 
Laidojo Petnyczios ryta, su a- 
piegomis in Szv. Jurgio bažny- 
czioje 9 vai., ir palaidotas in 
parapijos kapinėse.

— Seredos ryta apie 11:30 
valanda, senas Weston breike- 
rys prigulintis prie Locust 
Coal kompanijos, likos suardy
tas per dinamito, nes breikęrys 
buvo pavojam padėjime.

Brooklyn, N. Y. — Gerb. 
Kan. J. Koncziaius, BALE’o 
pirmininko, pastangomis, Lie
pos (July) mem, isz Amerikos 
valdžios gauta 20,000 svaru 
sviesto, jau iszsiusta in Vokie
tija ir dalinamas Lietuviams.

Chicago, Ill. — Liepos sep
tyniolikta diena pasimirė Juo
zas K. Euczeris, nuo 4401 S. 
Mozart uly., in Szv. Bernardo 
ligonbuteje. Velionis gimęs 
Lietuvoje atvyko in Amerika 
1,09 metuose. Jis veike dauge
lyje Lietuviu draugijų. Likos 
palaidotas Liepos dvideszimts 
pirma, diena su aipiegomis in 
Nekalto Prasidėjimo ba'žny- 
czioje ir palaidotas in parapi
jos kapinėse.

Hazleton, Pa. — Jaunuolis 
buvo suaresztuotas in West 
Hazleton, Pa., už tai kad jis 
per greitai su automobiliu va
žiavo per miestą, ir nesustuojo 
kai policijantai norėjo ji su- 
stabdinti. Policijos virszinin- 
kas Carl O. Meiss sako kad tas 
septyniolikos metu jaunuolis 
buvo suimtas ant North Fourth 
ulyczios. Jis sako kad jau keli 
draiveriai buvo nusiskundė po
licijai kad tas jaunuolis kai

i L. TRASKAUSKAS į i __ *
t LIETUVISZKAS J J GRABORIUS ¥
* Laidoja Kunus Numirėliu. * 
į Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams *
i :: Reikalams :: *
I ------------ ¥
Z 535 WEST CENTRE STREET ¥ 
£ Telefonas Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA. * 
K-K*-mm********************

Dvieju Metu Jonukui Plaukai Apkirpami

Pirmutinis plauku apkir
pimas nėra baikos szitam 
mažam dvieju menesiu Jo
nukui Martin in Roxbury, 
Mass. Nežiūrint kad jis yra

tik dvieju menesiu, jam jau 
reikėjo plaukus apkirpti. 
Barberys Tony Ripaldi jam 
plaukus apkerpa, kai jo mo- j 
tina ji palaiko. Po kaire, Į

barberys Tony Ripaldi tam 
mažucziui plaukus suszu- 
kuoja.

O □ EJ

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

koks durnius važinėja po mies
tą ir nepaiso nei szviesu, nei 
ženklu. Jo tėvams buvo pra- 
neszta kad jie už savo vaika 
turės atsakyti, nežiūrint to kad 
tas ju vaikas jau dabar yra su
aresztuotas.

— Jaunas vaikas, Bobby 
Belusko, nuo Lafayette Court, 
bebėgdamas skersai ulyczia, 
in'bego in Michael F. Guzą au
tomobiliu ir buvo labai su- 
kriestas, jeigu nesužeistas. Po- 
licijantas William Kley pata
rė jo tėvams savo sūneli nu- 
veszti in ligonine', kur dakta- i 
tai ji iszagzaminavuotu patik
rinti tikrai ar jis buvo sužeis
tas ar ne.

Stockton, Pa. — Hazleton 
miesto policijantai Užtiko di
dele “seifą” geležine sziepa, 
kurioje paprastai laikoma pi
nigai ir svarbus rasztai. Ta 
seifą buvo pavogta nuo Ash- 
la’ndo VFW Veteranu kliulbo. 
Jie rado ta “seifą” miszke ne-
toli nuo Stockton miesto, arti 
Hazleton. “Sei.fos” durys bu
vo nulausztos ir apie trys szim- 
tai doleriu buvo paimta, 'bet vi
si kiti rasztai buvo nepaimti. 
Policijantai isz Hazleton ir 
Ashland dabar stengiasi su
sekti tuos vagius. Jie viens ki
tam inteike paveikslus intartu 
vagiu ir raz'ba iii inkų, tikėdami 
kad kas nors kuri isz tu vagiu 
pažins kaipo to kliulbo kostu- 
meri.

PASIKORĖ SU
SAVO KELNĖMIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kata, suplesze savo kelnes ir 
isz ju pasidarė sau virve su 
kuria jis pasikorė kalėjime.

Kiek policijantai galėjo da- 
žinoti tai tas žmogus buvo 
trisdeszimts trijų metu . am
žiaus' John Tokar, R. D. 1, 
Charleroi, Pa.

Policijantai sako kad jie bu
vo ji suaresztave kaipo valka
ta kai jis jiems negalėjo pasi- 
aiszkinti ka jis daro ant Wal
do Ave. Jis buvo nuvesztas in 
Jersey City kalėjimą, kur jis 
pasikorė.

Iszrodo, kiek dbar buvo ga
lima sužinoti, tai jis nebuvo 
ant nieko prasikaltęs ir jis nie-

kados pirmiau nebuvo suaresz
tuotas. Apie jo gimines dar 
nieko nebuvo sužinota.

MAŽAS EROPLANAS
NUKRITO

EROPLANAS SUDU
ŽO IR sudegi:
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo iszskrides isz Paryžiaus 
ta nakti ir skrido in Idlewild 
Field, New York, kur jis turė
jo pribūti penkiolika minutu 
po devynių, bet lietus ir miglos 
ji sutrukdino.

Lakūnai ir eroplano darbi
ninkai parode tikra drąsą pasi
likdami ant eroplano kol visi 
keleiviai suspėjo isz to eropla
no iszlipti. k

Vienas keleivis, keturios de- 
szimts vieno meto amžiaus Pe
dro Pelaez, isz Meksiko mies
to -sako kad jam jau ketvirta 
tokia nelaime eroplanuose.

MA AG AN, IZRAELIS. —
Mažas eroplanas, per paroda 
nukrito in vieta kur du tuks- 
tancziai žmonių buvo susirin
kę. Tas mažas eroplanas, vie
no inžino “Piper” nukrito prie 
pat Izraelio Ministerio Moshe 
Sharett. Bet jis nebuvo nei su
žeistas.

Eroplanas, krisdamas patai
kė in kariszka bena, kapelija 
ir in kitus tenai stovinczius. 
Visi Žydai buvo susirinkę prie 
Teberias ežero del iszkilmiu 
prisiminti visus žuvusius Žy
dus Rytu Europoje.

Teberiass ežeras yra Szven- 
to Raszto daug minėtas Galilie- 
jos ežeras, kur daug yra apra- 
szoma apie Kristų ir jo pa
mokslus.

PLATINKIT “SAULE”

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

minėto j teritorijoj, buvo de
portuoti 85,000 suaugusiuju 
palike vienus vaikus. 2—Pa
baltijo krasztuose isz Estijos 
deportuota apie 100,000, isz 
Latvijos apie 150,000 ir isz Lie
tuvos apie 350,C00. Tuo budu 
buvo pasistengta eliminuoti 
tuos profesiunius ir intelektua
linius vadus, kurie galėtu, isz- 
laisvinus sziuos krasztus, pa
dėti jiems atsistatyi. 3— Len
kijoje buvo deportuota apie 1.5 
milijono 1940-41 metais, o 
14,500 iszžudyti Katyno misz
ke, tarp j u paty s pajiegiausi 
kraszto vadai. 4—Rumunijoj 
1940-41 metais apie 1 milijoną 
asmenų buvo iszveszta isz Bes
arabijos. Visi etniniai Vokie- 
cziai, kilę isz Luksemburgo, 
buvo isz Transilvanijoš depor
tuoti in Sov. Sanjunga. Nuo 
1951 metu tukstancziai Rumu
nu deportuojami isz Dobrud- 
žos. 5—Viisos szios deportaci
jos vykdomos tam, kad butu 
praszalintos minimosios tauty
bes ir pakeistos kitomis TSRS 
tautybėmis. 6—Religinis geno
cidas buvo pradėtas Besarabi
joje su 1940 m., dalies Žydu de
portacija. Szios priesz-religi- 
nes grupes akcijos kulminaci
nis taškas buvo pasiektas An
trojo karo pabaigoje, visiszkai 
ir tvarkingai naikinant istori
ne Graiku Kataliku Bažnyczia 
Czekoslovakijoj, Lenkijoj, 
Vengrijoj ir Rumunijoj. Geno
cido konvencija, kuria isztvir- 
tino Sov. Sanjunga, kaip tik ir 
imasi žygiu uždrausti visuoti
ni ar dalini Nacionaliniu, Etni
niu, rasiniu ar religiniu grupiu 
naikinima. Tuo budu Jung. 
Tautos turi pareikalauti Sov. 
Sanjunga atsakyti už sziuos 
genocidinius aktus, kurie da
bar yra paskelbti kriminalisz- 
ku nusikaltimu. Tie žygiai, ku
riu turės imtis Jungt. Tautos ir 
vieszojo pasaulio nuomones pa-

smerkimas padės apsaugoti, 
kad nebutu toliau vykdomi pa- d 
naszus genocido aktai musu 
krasztuose.

Praneszimu isz JAV, žinių, 
kad Maskva pasirasze genoci
do konvencija, tarytum ji ne
vykdytu genocido, su didžiau
siu pasipiktinimu sutiko ne tik 
Lietuviu, bet ir visu kitu pa
vergtųjų tautu laisvoji spauda 
taip pat Amerikiecziai. Spau
doje reiszkiamas insitikinimas, 
kad atėjus laikui, ir Sovietu 
valdžios atsakingieji nariai 
bus patraukti teisman ir nu
bausti, kaip savo laiku buvo 
nubausti ir nusikalusieji Na
ciu vadai. Genocido konvenci
ja virto tarptaut. instatyma, 
kai ja priėmė 20 valstybių. 4

Green Pea Soup 
Snapper Soup 
Turkey Dinners 
Beef Pies
Oyster Pies 
Corn Fritters
Waffles
Chicken a la King 
Fried Scallops

Lobster Tails

Melon Balls
Pink Lemonade

Orange Juice

Chip Steaks 
Strawberries

Tangerine Juice 
Limeade
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AN
ELECTRIC FOOD FREEZER

Make it work! and serve! and save!
Your food freezer is more than a food 

storage chest! More than a place to hold 
frozen food bought at seasonal savings! 
More than a time-and work-saving 
partner! It’s a treasure chest of food 
delights.

On your next shopping tour . . . take a 
look at the exciting variety of frozen foods 
now available. From mashed potatoes 
to cantaloupes. From frozen soups to 
complete turkey dinners! Yes, your 
home freezer makes you ready for any

Above are just a few of the frozen 
surprises waiting at your frozen food 
counter. Prove to yourself how inviting 
life with an electric food freezer, either 
chest-type or upright, can be. Order 
yours today from your food freezer 
retailer I

’ PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

' occasion . . any appetite. z
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COBH, AIRIJA. — Sven 
Joffs iszlipo isz savo septynių 
tonu mažo laivo “Atea” ir ra
miai paklausė vieno praeivio:

“Kur asz galiu rasti barberi; 
kad apsiskusdincziau?” . I

Tas praeivis parode jam kur 
randasi barberys.

“Acziu”, atsake Sven Joffs, 
“ ma t a sz k a tik per plaukiau 
skersai Atlanto mares, pats 
vienas.”

Szitas Sven Joffs, trisde
szimts trijų metu amžiaus jū
reivis sako kad jam eme ketu
rios deszimts dvi dienas sker
sai mares su savo mažu laivu 
perplaukti, ir kad trys audros 
baisiai apdaužė jo ta laiva.

MUSU Šį 
SKAITYTOJAMS

• t ■ ■ -■/N ''

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, ąt- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti. z ’ -

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa- 
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija 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 koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome ‘ ‘ Saule ’ ’ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums 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!

Skaitykit “Saule”


