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Daktaras Teisme X^^S

Daktaras Samuel Shep
pard, intartas už savo jau
nos žmonos nužudinima, yra 
vėl patrauktas in teismą. Jis 
ežia yra policijanto James 
Kilroy vedamas isz kalėjimo 
in teismo ofisus. Daktaras

Sheppard vis g; n? si k id jis 
nekaltas, kad kok <? ten va
gis buvo insi'au es in j u na
mus, jo žmona nužudė ir 
paskui ir ji pati lakai apdau- 
dauže.

POLICIJANTO 
NUŽUDYTOJAS

NUŽUDYTAS

Moteriszkc Ji Iszdavc 
Policijantams

■%.

CHICAGO, ILL. — Polici
janto nužudytojas, kurio poli- 
cijantai ir detektyvai jieszko- 
jo, buvo savo drauges iszduo- 
tas ir detektyvu ant smert nu- 
szautas.

Agostino (Gus) Amedeo, 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus buvęs kalinys, buvo visos 
policijos jieszkomas kai jis nu
szove detektyvą, Spalio dvide
szimts pirma diena.

Ant North Side ulyczios de
tektyvai, ji užtikę, be jokio su- 
simylejimo, paleido daugiau 
kaip tuziną szuviu in ji. Ir vi
sos tos kulkos staeziai. in ji pa
taikė. Jis neturėjo nei laiko, 
nei progos pabėgti, apsiginti

MOKYTOJAS
PRAVARYTASJ— !

Gavo ‘Sakti,’ Dirbo 
Per Rinkimus 

, Į

PHILADELPHIA, PA. —J I
Dvideszimts septynių metu 
amžiaus mokytojas ir trijų 
vaikucziu tėvas sakti gavo isz 
savo mokytojavimo darbo už 
tai kad jis per rinkimus dar
bavosi rinkimu vietoje ir ta 
diena neiszejo mokyti jam pa
skirtus mokinius.

Mokslo sztahas vėliau savo Jį
kvailiszka misprendima at- 
szauke ir “pa|elin” tam mo
kytojui John Fitzpatrick, “sa
vanoriai” pasitraukti isz savo 
mokytojavimo darbo.

Laivyno veteranas sutiko ir 
pasitraukė.

Czia dar vienas gyvas pa
vyzdys musu vyriausybes 
kvailumo. Per rinkimus saliu-

KARININKAS
PRAVARYTAS

Nereikalingai Vargino
Kareivius

CAMP GORDON, GA. — 
Armijos Kariszkas Teismas 
nubaudė ir pravarė Antros Ei
les Leitenantą, dvideszimts ke- 
turiu metu amžiaus Charles C. 
Anderson, in Camp Gordon, 
Georgia.

Leitenantas Generolas A. R. 
Bo ling, Trecziosios Armijos 
Komandorius, praneš ze, kad 
Antros Eiles Leitenantas buvo 
surastas kaltas ir dabar yra 
isz savo vietos atstatytas, ir 
yra suaresztuotas.

Kariszkas Teismas vėliau 
nuspręs jam tinkama bausme.

Jaunas Leitenantas buvo pa
trauktas in Armijos Kariszka 
Teismą, kai jis buvo intartas, 
už nereikalinga kareiviu var
ginimą ir staeziai kankinima.
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Keista Gudu
Prasimanymai 
Tebekartojami

Vokietijoj leidžiamas Gudu 
laikrasztis “Belaruskae Glo- 
va” (Gudu Žodis) szi met Nr. 
4 (18) insidejo gana ilga Ang
lu kalba David V. Merlin 
straipsni “For our and Your 
Freedom”, kuriame daug da
roma Lenkams pfiekaisztu del 
Gudams ju padarytu invairiu 
neteisybių. Vienok ta proga 
straipsnio raszytojas pripasa
koja ir daugeli keistu prasima
nymu, leicziancziu Lietuva. 
Straipsnis pradedamas teigi-

Sako Marš Žvaigžde
Gyva

Isz Amerikos
SENATAS 

PAMIRSZO SEN. 
jos. McCarthy

atomines jiegos kontraktus at
skiriems fabrikantams butu 
geras dalykas. Bet daug Sena
torių su juo nesutinka.

O dabar, kai Demokratai yra 
gave vyriausybe ir pirmenybe 
Senate, tai dar daugiau bėdos 
ežia gali būti.

Atomines Jiegos Klau
simas Daug Svarbesnis

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar visi galime atsisėsti, at- 
siloszti ir laukti viso Senato 
ergeliu, kurie gali testis net iki 
Kalėdų.

Visos tos rinkimu prakalbos 
per rinkimus, ir visi tie bar
niai per Senatoriaus McCarthy 
ir Armijos susikirtimus gal 
dabar skambės kaip mažu vai
ku mikeziojimai, prilyginus 
kas dabar bus Senate, kai bus 
iszkeltas atomines jiegos klau
simas. .

Senatorių Dixon ir Yates in- 
neszta byla gali pati Senata su
skaldyti.

Szita byla paskirtu tukstan- 
czius milijonu doleriu fabri
kantams ir kompanijoms, vie
toj Tennessee Valley Valdžiai 
del atomines jiegos gaminimo.

Jeigu fabrikantai szituos 
kontraktus gautu tai valdžiai 
tris ar penkis sykius daugiau 
kasztuotu, ir tokie fabrikantai i 
puikiai pasipiniguotu.

Daug Senatoriai tai bylai 
baisiai prieszinasi ir sako jie 
isz paskutinuju jai prieszinsis.

Szitas svarbus ir opus klau
simas gal pastums in szali Se
natoriaus McCarthy nubaudi- 
irio klausima.

Bet Sen. McCarthy nesnau
džia. Kai priesz rinkimus Re- 
publikonu Partija neprieme jo 
pagelbos, jie turėjo daug laiko 
ir progos, gerai prisirengti, 
jeigu jie butu vėl pareikalau
tas pasiaiszkinti.

Prezidentas Eisenhoweris 
sako kad tokia byla paskirti

Nuszove Savo Paczia

Peter Nasvik, keturios de- 
szimts vieno meto amžiaus 
indžinierius ežia yra polici
jos laikomas in San Pedro 
kalėjimą, Californijoje. Po- 
licijantai sako kad jis buvo 
dideli medžiokles karabina 
nusistveres, ir buvo pradė
jęs szaudyti in susiedu na
mus. Jis teipgi nuszove savo 
paczia. Jis dabar yra intar
tas už žmogžudyste ir už pa
degimą keliu namu.

Jis sako kad jis yra su sa
vo žmona persiskyres, ir kai 
jis sugryžo namo pasiimti 
keletą daigtu, jo žmona gra
sino paszaukti policija ir jis 
už tai taip užpyko kad savo 
pagieža net ir ant susiedu 
norėjo iszlieti.

mu, jog “nuo 13 ligi 19 am
žiaus Gudija buvo vadinama 
Lietuva” (Kodėl ji nuo to lai
ko buvo pavadinta Lietuva ir 
kaip ankseziau vadinosi, ra
szytojas nepasako). Ta Lietu-
va pavadintoji Gudija buvusi 
didele va’styibe, o jos sostine 
buvęs Vilnius. Oficialioji ir 
rasztu kalba buvusi taip pat 
ne cerkvine Slavu kalba, bet 
Gudu. Ja buvęs paraszyta ir 
Lietuvos Statutas. Žinomos 
Lietuvos didiku gimines Rad
vilai, Sapiegos, Tiszkevicziai, 
Korsakai, Csartoryskiai, Pa
cai, Kiszkos taip pat buvę Gu
dai ir net Provoslavai. Tik po 
Liullino unijos jie, persieme 
Lenku kultūra ir gaudami 
stambias pateikimas, pereje in 
Katalikybe. Raszytojas prisi
mena, jog toje valstybėje buvę

ar savo revolveri iszsitraukti, 
buvo ant vietos nuszautas.

Jis tuo laiku artinosi prie 
automobiliaus kuri vairavo jo 
drauge, dvideszimts septynių 
metu amžiaus, Ponia Dorothy 
Del Genio. Jis buvo jos papra- 
szes kad ji parūpintu jam au
tomobiliu, kad jis galėtu pa
bėgti isz Chicagos. Ji sutiko ir 
jam prižadėjo parūpinti auto
mobiliu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MEDŽIOKLES
NELAIMES

nai uždaryti, dauguma banku 
uždaryta, bet mokyklos atda
ros ir mokytojai ir mokytojos 
turi save pareigas atlikti.

Kai mokyklos futboles rate
lis laimeja kuri loszima, tai 
ant rytojaus nėra mokyklos. 
Bet rinkimai nieko nereiszkia 
musu mokslo sztabo ponams.

SLAUGE.
PASMAUGTA

Kunigužis Paszautas
LANCASTER, PA. — Trys 

medžiotojai buvo sužeisti, pir
ma medžiokles diena Lancas
ter Apygardoje.

Kunigužis Russell U. Meff, 
isz “Chambersburg Church of 
God” bažnyczios, buvo nuvesz- 
tas in General ligonine, kur 
daktarai sako kad yra pavo
jaus kad tas Kunigužis gal ne
teks vienos akies.

Jis buvo iszejes medežioti su 
savo asztuoniolikos metu sūnu
mi, ir su dvejais savo parapi- 
jonais, Edwin Cook ir Robert 
Smith.

Jo sūnūs paaiszkino polici
jantams, kad jo tėvas buvo nu- 
szoves paukszti, ir lipo per 
tvora ta paukszti pasiimti, kai 
kitas medžiotojas, isz kitos 
partijos, paleido szuvi isz savo 
karabino ir pataikė jo tėvui 
staeziai in veidą.

Tas medžiotojas, kuris ta 
Kuniguži buvo paszoves, nesu
tiko pasakyti savo varda ar 
pravarde ar paduoti savo lais- 
niu numeri.

Policijantai dabar to me
džiotojo jieszko.

Dvideszimts asztuoniu metu 
John Beck isz Columbia ir 
trisdeszimts penkių metu am
žiaus Charles Brubaker, isz 
Lancaster, buvo panasziai su
žeisti, atskirose medžiokles ne
laimėse.

Jis vasaros kaitoje vien tik 
del nubaudimo ar staeziai ant 
kerszto, priversdavo savo ka
reivius, pilnai apsirengusius 
iszstoveti eilese, insaulyje, kai 
saulute baisiai kaitino, per dvi 
ar tris valanda^. Jis nepaisin- 
davo kad daug tu kareiviu nuo 
tokios kaitros apslobdavo.

Ir kitokiais savo iszmislin-

KALAMAZOO, MICH. — 
Mergina, Panele Marilyn Krail 
dvideszimts metu amžiaus, 
slauge studente in Kalamazoo 
State Hospital, kur beproeziai 
yra laikomi, buvo surasta pa- Į 
smaugta tos ligonines skiepe.

Daktaras Horace Cobb, val
džios ir policijos daktaras, sa
ko kad ji buvo užpulta, isznie- 
kinta ir paskui nužudyta. Jos 
užpuolikas buvo beveik visus 
jos drabužius nupleszes nuo 
jos kūno pirm negu jis ja pa
smaugė.

Ji buvo duktė Ponu Jake 
Krail, isz Hollland, Michigan.

Kol kas policijantai nėra nei 
vieno žmogaus intare už szita 
žveriszka žmogžudyste. Bet 
net ir valstijos policijantai da
bar stojo in talka ir padeda 
miesto policijai susekti ta 
žmogžudį.

tais budais vargindavo ir kan
kindavo eilinius kareivius.

Visi mes gerai žinome kad, 
kaip Armijoje, taip ir visose 
kitose draugystėse, reikalinga

SALIUNAS
APVOGTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Thomas Malone nuo 2039 Oak
mont ulyczios, kuris veda Bou
levard Sho-Bar saliuna, poli
cijai pranesze kad vagiai apvo
gė jo saliuna, kur jie pasivogė 
penkiolika baksu sznapso, ku
ris buvo vertas pusasztunto 
szirnto doleriu, dvi orkiestros 
dūdas kurios yra vertinamos 
po tūkstanti doleriu ir apie 
asztuonis szimtus cigaretu pa
keliu.

Skaitykit “Saule”

Graži Užmokestis

Ponia Bob Crosby isz 
džiaugsmo pabueziuoja try
likos metu Tim Wellman, už 
tai kad jis surado jos tris 
vaikucz’us kurie buvo isz 
namu dinge. Jos vaikai, dvy
likos metu Chris, deszimts 
metu Robert, ir asztuoniu 
metu Steven buvo pabege isz 
savo namu in Bel-Air, Cali
fornia, ir buvo nutarė ant 
lauko nakvoti. Jie nei žodžio 
nebuvo sake savo tėvams, 
kurie labai susirūpino. Tė
vas Bob Crosby, sako kad jis 
dar nežino kaip ir kiek tuos 
savo vaikus nubausti už to
ki pasielgimą.

Daktaras E. C. Slipher, 
garsus mokslinczius kaslink 
dangaus žvaigždžių, Vasz- 
ingtor.e, sako kad “Mars” 
žvaigžde, planetas, “yra gy
va”. Reiszkia kad tenai kas 
nors gyvena, kad tenai ran
dasi gyvunu, gal ir žmonių. 
Jis, parvažiavęs isz Bloem
fontein, lietu Afrikos, aisz- 
kina kad jeigu ant tos plane
tos nebutu nieko gyvo, tai 
jau šeriai ant jo butu dulkiu 
plėvė, o tenai, anot jo iszty- 
rimu, dulkiu visai nesiran-. 
da.

turėti vadovyste, valdžia ir 
vadus. Bet jau sena pasaka 
kaip dauguma musu Armijos 
Karininku didingai vieszpa- 
tauja ant eiliniu kareiviu.

Mes labai tankiai sakeme ir 
raszeme, ir dabar taip pat sa
kome, kad musu karininkams 
kas nors turėtu priminti ir 
juos pamokinti, kad czia, lais
ves kraszte, ir eilinis kareivis 
yra ir žmogus ir pilietis; kad 
Amerikos Armija nėra Prusu 
Armija!

dar ir Lietuviai (o taip pat ir 
Ukrainiecziai). Vienok isz 
straipsnio atrodo, kad Jie Lie
tuva vadinamoje Gudijoje jo
kio vaidmens nevaidine. Tai 
lyg butu buvusi kokia prie Gu
du prisiglaudusi nereikszmin- 
ga kiltele. Jos ir gyvenamas 
plotas buvęs nedidelis, kaip 
raszytojas vienoj vietoj paste
bi, ten minima Žemaitija ir bu
vusi Lituania Propria. Kad 
Lituania Propria ribos ėjo in 
pietus nuo Balstogės, prie 
Naugarduko ir in rytus nuo 
Molodoczno,.raszytojui nežino
ma. Panasziu fantazijų apie 
Lietuvos ir Gudijos istorija 
straipsnyje ir daugiau pripasa
kota.

Skaitant straipsni keista da
rosi, kad atsiranda tauta arba 
bent tautoje žymesne grupe, 
kuri kratosi tikros savo istori
jos ir kuria tai istorijai pagra
žinti invairias fantazijas. Gu
du pasakojimai, kad j u Lietu
va vadinta valstybe siekusi 
nuo Baltijos ligi Juoduju Juru, 
primena tuos žmones, kurie, 
norėdami pasirodyti auksztes- 
nes kilmes, pasakoja, kad jie 
kilę isz kokiu karalių, kuni- 
gaikszcziu ar bent grafu, nors 
visi žino, kad jie su tais didi
kais tik per protėvi Adoma gi- 
miniuojasi.

Politiszkai tokios fantazijos 
ruoszia dirva tarp Lietuviu ir 
Gudu tautu nesantaikai ir ko
voms, kas Lietuviams visai ne
pageidautina, nes mes norime 
geriausiu santykiu su visais 
kaimynais, o patiems Gudams 
gali padaryti didesnes žolos, 
negu j u nacionalistai sziandien 
galvoja nes tokie prasimany
mai ir keistos pretenzijos in 
svetima istorija ir svetimas te
ritorijas tik kompromituoja 
tarptautinėj plotmėj Gudijos 
byla. Juo labiau, kad dalykas 
yra paprastas ir visiems žino
mas Lietuva savo laiku buvo 
užkariavusi didelius Slavu gy
venamus plotus tarp ju ir Gu
du ir juos keletą szimtmecziu 
valde, o ne Gudai buvo sukure 
nuo Baltijos ligi Juoduju juru 
savo valstybe.

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Kas Girdėt SAPNORIUS Pypkes Durnai
Su 283 Paveikslais

Demokratai Kongrese reika
lauja kad daugiau pinigu butu 
paskirta del ginklu, bet kol 
kas jiems nepasiseko tokius 
inneszimus inneszti, nes Re
spublikonai dar vis turi pirme
nybe Kongrese. Bet dabar po 
szitu rinkimu bus kitai]).

Valdžia jau dabar pralei
džia ar bent paskiria apie sep
tyniolika bilijonu doleriu ant 
metu del apsiginklavimo.

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 

; pieros virszeliuose. :: :: 
! Pinigai reikia siusti su
! ’ užsakymu:
i Tiktai,. . . $1.00
! Saule Publishing Co., 
! Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Sapnas

Dabar musu dideli biznieriai 
ir fabrikantai tikisi susilaukti 
daugiau biznio isz svetimu 
krasztu. Tik beda kad tu sveti
mu krasztu biznieriai yra per 
biedni isz musu per daug ko 
pirktis. Jie pirmiau turi isz 
musu valdžios skolintis kad 
galėtu isz musu biznierių pirk
tis.

daryti, bet nieko isz visu ju tu 
pastangų neiszejo.

Žmogus daug ka yra nuvei
kęs, (Įaug iszmokes, bot gam
tos jis dar nėra nugalėjęs ir 
vargiai kada nugalės.

Mes tankiai girdime 
'žmones szneka ir rimtai 
kiną, kad szitos, naujai iszmis- 
lintos atomines ir vandenilio 
‘‘Hydrogen” bombos taip su- 
kreczia gamta kad net ir ežia, 
namie orą permaino.

kaip 
aisz-

Mes, .mažai apie tokius 
moksliszkus dalykus žinodami, 
pasitarėme su keliais tokiu 
bombų gamintojais ir su keliu 
Universitetu profesoriais mok- 
slincziais.

Visi jie vienbalsiai sako ir 
aiszkina, kad norą nieko ipana- 
szaus.

Sztai ka jie sako. Vienas per 
audra griausmas ar žaibas 
daugiau jiegos paleidžia negu 
visos visu krasztu iki szio! su- 
isprogdintos atominėse ir van
denilio bombos.

Keli neva-mokslincziai gy
rėsi kad jie gali parūpinti lie
tu, kada tik jie nori. Jiems bu
vo duota keletą progų tai pa-

ta 84
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Per Pirmutini (Pasaulini Ka
ra, kai per tiek dienu lijo, žmo
nes savotiszku mokslu aiszkino 
kad visas tas griausmingas 
szaudinimas Prancūzijoje ir 
Vokietijoje buvo orą sumai- 
szes.

O dabar visi mes 'žinome kad 
visi tie szaudinimai per Pirma 
Pasaulini Kara, isz karabinu, 
revolveriu ir kanuoliu nei 
tukstantele dalele ng'prisilygi- 
na prie vienos mažiausios mu
su atomines bombos susiprogi- 
mo.

Gamta vis vieszpaf arija!

kalbeli

iszibales

pakaju

vo baltas kaip drobe, kakta su
raukta, o akis nuleistos, in že
me.

Tęva nutvėrė už rankos ir su
dideliu skausmu szauke:

— Prie ko-gi jus mano da
vėt ka-gi isz manės padarėte,

Sapnavau asz kad Stalina, 
Kuri Rusai taip vadina, 
Pekloj kipszai, tat raguoti 
Plesze, draskė, kaip mazgote. 
O jis visa laika staugė: 
Susimilkit! Jug asz drauge 
Su jus gauja vis kovojau 
Priesz Dievuli — blevizgojau 
Priesz szventuma ir Bažnyczia, 
O jus dabar mane tyczia 
Kaip kad szuni muszat, 

spardot —
Mano esme visa ardot!
Geriau duokit jus man sznapso 
Jus prakeiktas spetis vapsu 
Ir tabokos, nes rūkyti 
Turiu norą ne mažyti!
Bet jam kipszai esą arti 
Dave smalos karsztos gerti, 
Tiesiog pyli jam in snuki, 
O isz skausmo, jis tik riuke. 
Gaila man jo, bet ta gavo 
Ka ežia jis sau užtarnavo, 
Kada jis ežia žmones smaugė, 
Lai pekloje dabar staugia 
Ir te kipszai ji ten blaszko, 
Ji, praminta: Stalinaszku; 
Nes jo, myli, ar nemyli, 
Pavarde yr’ Džiugaszvili, 
O vardu tai ji vadino 
Ankszcziau Osip, ne Stalinu!

— K. V.

Vienas žemes sudrebejimas 
turi daug, daug, daugiau jie
gos negu visos žmogaus pagai- 
mintos bombos ir visi jo> pa
statyti fabrikai. o

Niagra upes krioklys igzlei- 
džia, iszeikvoja kas dien dau
giau jiegos, negu visi musu 
mokslincziai yra iki sziob pa
gaminę.

Miisu mokslincziai gali 
mums pasakyti kur ir kada au
dra iszkils, bet nei vienas isz 
tokiu mokslincziu tokios 
droš nėra nei sudaręs, 
stabdės.

au-
nei su-

Mokslincziai yra iszmierave 
giliausiu ir placziausiu. mariu 
bangas ir povandenines upes, 
bet jie nei vienos bangos nėra 
sustabdė ar mariu sriovingas o 
upes pasuke in kita puse.

Mes esame pagamino geriau
sius ir greicziausiuseroplanus; 
bet dar laukiame mokslin- 
cziaus kuris pagamintu ereliui 
ar kad ir pelėdai sparnus.

Musu Daktarai dabar žmo
gui smegenis gali iszimti, inde- 
ti ar permainyti, bet nei vienas 
Daktaras žmogaus proto dar 
nėra nei pasiekęs, nei suradęs.

Biznieriai pranesza kad Ka
lėdų Dovanu pirkimas jau pra
sidėjo ir kad biznis geras. 
Žmones dar vis turi pinigu del 
dovanu.

MMfW*»OINr f«VNUM M4I

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

Pacztas gal pabrangs. Pacz- 
to virszininkai nori imti dau
giau už siuntimą žurnalu, laik- 
raszcziu ir pagarsinimu. Teip- 
gi buvo norėta pabrauk 
laiszku siuntimą nuo trijų 
keturiu centu. Bet kol kas 
tas pareikalavimas buvo 
mestas.

ligi 
szi- 
isz-

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS

Lenkas Pakviestas 
Harvardo Universitete 

Dėstyti Slavu Kalbas 
Ir Literatūra

Žinomas Lenku literatūros 
specialistas Viktoras Vein- 
traubas pakviestas Harvardo 
universitete dėstyti Slavu kal
bas ir literatūra. Taip pat ir jis 
greitu laiku iszleidžia Lenku 
literatūros istorija, kuria pa- 
ruoszti Veintrauba ingalino 
1953 m., jau paskirta Guggen
heim stipendija.

Butu pravartu ir musu ati
tinkamoms institucijoms ir 
specialistams patyrinėti, ar ne
atsirastu galimybių ir Lietu
viu profesoriaus gauti pana- 
sziu paszelpu, kad galėtu tęsti 
savo mokslini darba.
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Paszauke sku'bai pailsinsiu bal
su. O ka tu czion nakties laike 
veiki? O gal jau tu žinai kas 
atsitiko ? Y’agis mums arkli pa
vogė Audrink, asz nemislinu 
ant tavęs, ba žinau, kad esi do
ras vaikinas, nes tu gal matai, 
ar girdėjai. Audrink 
jeigu Dievą myli.

Andrius buvo visas 
ir drebėjo.

— Duokite man
motka, asz labai esmių ligotas.

— Ligotas, ligotas? Tai 
matau, jog iszrodai kaip nesa
vas arba kaipo vagis, ar ligo
tas.

Ne, ne, tu nevagis, nes norint 
ir ligotas, bet jeigu czion buvai 
tai ir apie mano arkli ka nors 
gali žinotie.

— Ne vilkinkite ilgai mot
ka! Jeigu jums tikrai arklys 
prapuolė, tai tegul vejasi vagi 
szituom keliu ka veda in mies'- 
ta o pagans norint ir vagis in 
miestą spėtu pabėgt.

Martiniene daugiaus nieko 
aipie nieką Andriaus neklausi
nėjo, o tiktai nubėgus in kaima 
visus gaspadorius prikėlė.

Susijudino visas kaimas, o 
geri kaimynai naszles susėdo 
ant arkliu ir leidosi raiti vagi 
vytis parodytu keliu, nes ant 
tuszczio, ba vagio negalėjo du
si vyt, net kada dajojo viena 
kaima, netoli miesto, paregėjo 
tame kaime naktini sarga ku
ris ant ju užklausimo atsake-, 
jog mate neperseniai kaip 
Vaniucbas leke raitas in mies
tą. Tada ta, sarga paėmė su 
savim, kuris pažinojo gana ge
rai Vaniucha ir žinojo kur jis 
gyvena, nujojo visi in miestą 
pas vagi, nes padare krata ne
rado to arklio pas ji, nes kai
mynai kalbėjo, jog tik jisai vie
nas galėjo vagis ta papildini.

Martiniene teipos-gi ne vil
kindama ilgai apskundė Va- 
niucha in suda. O būdama per
sitikrinus, jog Andrius ka nors 
turi žinot a(pie josios arkli, kad 
taji nakti radosi po kryžium 
del to ji ii- ta naktini sarga pa
davė už liūdintojo.

— Andrius ii- doras vaiki
nas, mislino biedna naszle-kri- 
vidos naszles nenorės ir teisin
gai Judins priesz suda.

(Praėjo .kelios sanvaites 
Vienkart nakti Sakalas velei 
isz miesto sugryžo namon ir 
mieganti Andriu u ž peties 
krėstelėjo.

— Andriau! Rytoj eisi in 
suda. Martiniene tave per Ju
dintoju padavė, buk tu matei 
kailp Viniuchas arkli josios vo
gė. Jeigu tu ludinsi prieszais 
ji, tai, jis man atkerszins ir 
mane iszduos, o tada ir asz pa
sakysiu, jog tu drauge su mu
mis buvai vogt. Eisiu asz in 
kalėjimą, nes eisi ir fu, o kada 
sugryszi, tai tavo Marinka 
spjaus tau in akis.

Tai pasakęs užsirito ant sa
vo lovos ir in siena atsigryžo.

Andrius szoko nuo patalo. 
Kraujes aki® jam užteme ir 
galvoj pradėjo inaiszintis, o 
szirdis rodos truks isz gailes- 
czio. Iszbego ant szalto 
idant atsikvotet.

Galvoje jam maiszesi: 
mislino viską iszpažint k a 
te teisybe, tai velei ka da
praminė, jog tai per locna tęva 
inkisztu in kalėjimą, tai ir jis 
pats turės drauge eitie, kaip 
Mariuką nuo jo atsigryž, plau
kai stojo jam ant galvos nuo 
baimes.

Kada stojo in guda, kreivai 
prisiege ir neteisingai ludjmo 
jog jis nieko nematė, negirdejo 
ir apie nieką nežinojo.

y 
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*
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ANDRIUS ::
:: SAKALUKAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

balsu, skubino prie kryžiaus 
'parklupo ant Andriaus.

— Ach! Tai tu Audrink?

ir

asz latras per jus! Kaip-gi asz 
dabar iii akis žmonimis galiu 
pažiūrėt? Kai.]) galiu artintis 
prie mano Mariukes mieliau
sios? Viską atemet nuo manes! 
Prapuldei mane amžinai! O 
Dieve! Ne pamink tėvui mano, 
mano krividos už baisu nusidė
jimą.

Senis labai nusistebėjo, o bi
jodamasis kad žmonys neisz- 
girstu tu 'žodžiu, tvėrėsi isz sū
naus rankos iszsitrauke ir pa
bėgo.

VI.
Andrius sugryžo namon, nes 

motinai in akis pažiūrėt nedry- 
so. BĮ indu su valgimu stūmė 
nuo saves ir ant lovos mėtėsi. 
Akysią jo tamsu pasidarė, ir 
ausyse uže, o galva jo siege ko
kis sunkus akmuo. Norėjo gal
va pakelt, bet negalėjo. ( 
žvligterejo ant motinos 
šzirdis jo plyszo pusiau 
skausmo.

— Motinėlė! Motinėlė! 
dots stenėjo jame kas! O, 
jus žinotumėt viską kas 
Oj! Motinėlė! _

Aplink pusiaunakti jau bu
vo apkvaitęs. Mėtėsi ir szauke

tai

Ro- 
kad 
vra.

oro

tai
ma-
sau

— No imkite jus man mano 
Mariukos! Teveli! Oj! Teveli, 
jus vogt tenai® einate! Kaip 
tie kryžiai laksto ore, kaip 
laksto! Teip aplink puola ir 
laksto. Martiniene asz jums 
arki i pavogiau. Och! Ten ant1 
kelio. Motinėlė! Motinėlė! Asz 
priesz Dieva užsiginiau! Moti
nėlė!

Ir vėl tvėrėsi nuo lovos mu- 
szesi iii krutinę ir verke.

O motina kada tai iszgirdo 
stojo kaip in žemo inkasta, buk 
perkūnas in ja intrenke.

— Andriuli! Tarė motina, 
kas tau darosi, ko teip meteisi ?

Prisilenkė prie jo raudono ir 
karszto veido ir tarė:

— Audrink, del Dievo, kas 
tau yra? Ka tu kalbi?! Argi tai 
teisybe, kad tu su vagais val
kiojiesi? Ar-gi tu priesz Dieva 
užsiginai ? Ar-gi ne teisingai 
Judinai? Ar-gi tu mano pamo
kinimu nepriminai sau?

Ir pradėjo drėbėt visu kimu 
ir verkt.

O Andius žiurėjo ant josios 
stiklinėmis akimis kalbėda
mas:

— Oj! Teveli paėmėt man 
Dieva, duszia, man atemet. Kur 
mano duszia motinėlė! Kur 
mano duszia ? Ka-gi asz pada
riau! Ka asz padariau motinė
lė?!

TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa 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 sinert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
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- 
ūo. 58 pus., 20c.

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

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 p,us., 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 Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

t

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 Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i 6 Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; - Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg- 
i; Aržiuolas; 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; 
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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

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

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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 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

U3U 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.

{KgU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. <
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’* SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

»

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
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.

jokios sarmatos. Rasze, o vei
das jo laime žibėjo.

Motina miegojo jau senei, o 
tėvas kaip tai da tuolaik isz 
miesto nesugryžo, o jis moki
nosi ir apie savo mergina mis- 
lino.

Už kiek sanvaicziu turės at
siimt veseile. O! Džiaugsmas ir 
laime! Isztikro Marinka yra 
labai nuliufdus ir nelabai malo
ni ant jo, ba jijie vis mislina 
apie Jonuką. Nes 'būtie tas ka 
jijie mislina negali. Jono jau 
seniai kaime nėra, o jijie isz 
savo locnos valios eina už An
driaus. Viena ar jis ta baime 
patrotis? Norint dabar-gi ga-

lėtu būtie drąsesniu su ja, nes 
(pažiūrėt jai in akis bijosi. Nes 
kas ten? Laikys ja glindos ir su 
prakaitu ant kaktos, dirbs ir 
laikys ja ka nuogražiause. O 
Marinka jam daineles dainuos, 
stribą in kvietkėlės rėdys ir, 
linksmai nusiszypsos in ji.*

Ir pats in save ant savo mis-j 
liu Andrius linksmai szypsojo-i 
si, o szirdis jo drueziai plake. Į

Istorija Apie 
“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS 
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Tada, kada teip mislino,' 
sztai atsidarė durys ir ant| 
slenksczio pasirodė tėvas, o už' nusiminė ir neramus laike 
tėvo kas tai kitas, kokis tai į szios bedarbes, tai pasakykite 
veidas su sutarszy tais plaukais
ir 'žibaneziomis akimis paižiu-

— Gal jusu draugai yra

Andrius Sakalukas
fe.

t Graži Istorija.

(Tasa)

IV.
Nunoko javai po sipindulais 

giedros Birželio saules, o po- 
> tam sugulė ipo pjautuvais arba 

dalgėm rugpjuGziu, potam už
stojo ruduo ii1 netrukus 'žiema 
užklojo laukus'baltu patalu!, Ir 
vėlai pavasaris 'parėdė juosius 
in žalius szilkns. Ne viena ve
seile per kaima persitrauke, ne 
v i on a s va k a i' uszk as p ra ej o
karczemoje nes Szimiene retai 
kada su savo Mariuką ipasiro- 

V de tarp susirinkusiu.
O ir Andrius norint pagal 

papratima vis pasistatė szo- 
kiuose, teiip darbuose, nes vis 
kada tik in koki 'žmogų dirste
lėjo jau ne 'žiurėjo linksmai, o' 
vis nulindęs, o tankiai ir szo- 
kius pamesdavo ir po savo šlu
bele ant suolo sėdėdamas žiu- 
rejo. ant langelio Mariukos na
melio ir didelei užsimislinda- 
vo.

Net vienkart kalba po visa 
kaima'pasklydo, jog Szimiene 
apsirgo.

Mariuką nuvažiavo su moti
na iii miestą pas daktara ir 
parvežė nuo daktaro liekarstu, 

y.diena ir naktį biedna mergina 
■ sėdėjo prie ligotos motinos ir 
verke isz tos dideles bėdos.

'Nes Szimiene nieko, o nieko 
ne norėjo įpriimtie liktai smut- 
noms akimis žiurėjo ant mer
ginos.

Ant galo atsiliepe:
— .Kas mani tos liekarstvos! 

Sveika asz butau, kad ne rū
pestis marne kankintu apie tave 
nes tas maine kankina ir ne asz 
valgyt nei miegot negftlu, per 
tai ir pajiegos mano susitnaži- 
no.

Mergina, labai insiverke.
— Nesirūpinkite motinėlė 

mano, tarė Mariuką, jeigu 
jums to reike del sveikatos ir 
jeigu tuom baigėt savo sveika
ta, tai eisiu už Andriaus.

Szimiene tuojaus. pasikėlė 
ant lovos.

— Tegul tave Dievas pa
laimina mano kūdiki, tarė mo
tina. Pamatysi tu pati kaip de- 
kavosi netrukus tu man.

'Merginos szirdis ply'szo isz 
skausmo. Iszbego isz stubos ir 
verkdama, nuėjo in bažnyczia 
idant josios aszaru niekas ne- 

^niatytu. Ten priesz altorių atsi-

— ‘ ‘ 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, 

% “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

klaupus ilgai verku, ir savo 
kaukes Jezusui Kristusui afie- 
ravojo. Žinojo jijie jog And
rius yra doras vaikinas ir pato- 
gas, nes kad ir butu geriausiu 
jijie už jo eitie nenoreteu.

Josios szirdis yra prilankė 
tiktai prie Jonuko ir ji viena 
už visiką myli, o apie ji niekad 
neipamirsz. Ir prasze Dievo 
idant duotu jai pajiegas kad 
nemislytu apie Joną, būtie ge
ra duktere ir del sveikatos mo
tinos ir savo locnos laimes isz- 
si'žadet.

— Jėzau geriauses, Jėzau 
maloningiauses! Melde karsz- 
tai. Tu už mus afiera paneszai, 
ant kryžiaus numiriai.ir krau
ją savo bamgiause iszliejei, o 
man teip sunku yra del moti
nos loena laime ipaszvenst. O 
duok man pajiegas duok man 
drutybe, tokia idant niekas ne
pažintų, kokia afiera darau; 
tegul moku kentei slaptybėje, 
o norint ir szirdis mano trukt 
turėtu. Sudrutink mane, o ma
no mieliauses Jėzau, o mano 
Jėzau!

Nes szirdis merginos krauju 
apsiliejo ir sopuliai kaip per- 
liai varste szirdi ir apsispakait 
jijie negalėjo, ba Jonas vis 1)11= 
vo josios mislyse ir stovėjo jo
sios akyse.

Ant rytojaus, o buvo tai Ne- 
dele, sėdėjo Andrius ant pie
vutes ir skaitė knygas. Szale 
jo sėdėjo mažas brolelis Juozu
kas ir grajino ant dūdeles. 
Sztai Andriui akyse u'žteme. 
Tai Mariuką ėjo kėlu ir tiesiok 
pasuko ant jo. Andrius pasikė
lė nuėmė kepure ir savo loc- 
nom akimis tikėt nenorėjo.

O jijie tuolaik stojo priesz ji, 
kaip lelije balta, iszbliszkus ir 
ir vargingai nubudus.

Stojo priesz ji ir tarė, nes 
teiip pamaželi, jog Andrius ma
žai ka girdėjo ir iszkart nesu
prato ka jijie sake.

— Andriau, galite ateitie 
pas mus su arielka ateinanti 
Ketverga.

Jam galvoje nuo tu 'žodžiu 
užsimaisze. Pabalo teip kaip ir 
jijie. Norėjo ka toki pasakyt, 
nes nespėjo lupas pravert jau 
josios nebuvo. Tada puolė ant 
žemes ir graudžiai verke: Nes 
aszaros buvo didžios linksmy
bes.

V.
Ar tai visada, kokis tėvas, 

tokis sūnūs.
Apie sanvaite laiko po su- 

gertuviu, vėlybu, vakaru sėdė
jo Andrius stuboj prie stalelio. 
Priesz ji gulėjo atidengtos 
knygos, isz kurios perraszine- 
jo. Kaip del Mariukos, teip ir 
del jo knygos buvo linksmu už
siėmimu. Skaitydavo nekarta 
vėlyba nakezia. O dabartės ne 
tik ka skaitė, nes ir mokinosi, 
kad neturėtu priesz Marinka

Muszti mažus vaikus, 
Tai yra papratimas tamsiu 

sugy vul ėjusiu žm on i u, 
Pas kuriuos ir priežodis 

yra: 
Už viena muszta duoda 

deszimts nemusztuju.
Bet tai yra melas. • 

Apszviesti 'žmones, tėvai 
Savo vaikus nenmsza, 
Todėl jfi vaikai buna 

daug geresni, 
Negu tie kuriuos tėvai 

musza ir visaip keikia.
Muszimas yra ne tik 

Netikusi® būdas vaikus 
drausti, 

Bet po draug yra žiaurus 
Ir nežmoniszkas būdas.

Suaugės žmogus gali nuo 
užpuoliko apsiginti,

Ir gali paszaukti policija, 
Jeigu kas ji nori

• muszti!
Bet paimkime maža ir 

silpna kūdiki,
Kurio motina yrai jo 

vienatine ant svieto 
Užtarytoja ir apgynėja, 

Kur jam dėtis ir kur 
pagelbos jieszkoti, 

Jeigu szita motina užpuola ji 
Didžiausiu inirszimu ir

Musza be jokio 
pasigailėjimo'.

Tėvai turi būti savo vaikams 
Draugai, o ne tironai. 
Szvelnus apsiejimas ir 

Gražus pavyzdžiai isz tėvu 
puses,

Iszmokys ir vaikus 
iSzvelnumo ir paklusnumo. 

Muszami ir koliojami vaikai 
Daugiausia buna pirkti ir 

užsispyrė.
Žmogus jau tokia 

prigimtis: 
Kuo daugiau ji bausi, 

Tuo daugiau jis prieszinsis, 
O kuo daugiau ji mylėsi, 

Tuo daugiau jis tavęs 
klausys.

Tai yra, ir su dideliais ir 
su mažais vaikais.

Taigi, nemuszkite vaiku 
Tik duokite jiems gera 

pavyzdi!

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

Platinkit “Saule”

rejo in stuba. Buvo tai bene 
kaimynas, nes isz kito kaimo. 
Vadinosi Ignotas Vaniucbas.

— Audrink! Tarė pamaželi 
senas Sakalas; iižlpusk žiburį ir 
eik czionais', nes tykei kad mo
tina nepabustu.

Andrius pasikėlei r ėjo pas
kui juosius. Jie jie visi sustojo 
po dideliu beržu neper toli nuo 
s t ulbos.

— Audrink! Atsiszauke tė
vas, paimk kepure ir eik su
mumi pas Martino stuba. Ten 
stosi, ant kelio ir sergėsi, jeigu 
kas pasijudintu kaime tuojaus 
ant ženklo szvilipterek:

— Teveli! Ka jus ten misli- 
nate veikt ? Paklausė Andrius.

— Tai jau ne tavo dalykas, 
vienas suiglausk ausis klausyk 
ka tau prisakau!

— Teveli! Tarė pamaželi 
Andrius, ko jus ten einate ?

— ' O tau kas galvo ? Pa- 
szauke senas Povilas, daryt 
turi ka tau paliepiu.

— Andrius mėtėsi in kojas 
tėvui tardamas:

— Teveli, teveli, neprapul- 
dinkit jus'.saves ir savo duszios 
neprapuldinkit!

Ne užtraukinekite jus koros 
Dievo ant locno namo?. Susi
mylėkit ant motinos ir vaiku 
savo! Tai yra didelis nusidėji
mas ir svetima krivida ant sa
ves imate. O už įsvetima krivi
da lie- des-zirn+c.aa ug deszimta ailei Dievas 
koroje. Ir 'niekados neturėsite 
pakajaus ant szio svieto ir isz- 
ganimo ant ano.

Nes Povilas atmete ji nuo 
kojų tardamas:

— Ka tu man czion zambi- 
si! Greicziau ka pasakiau turi

jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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Į jo pati ? 'Ne, jis prie to neda- 
lais! Nes ka-gi, inszirdes, kaip 
imsis už to, tai ir savo parodis. 
O Andrius negales iszsiteisint, 
pasakyt del ko tėvas jam per- 
szkadino, ba per tai tęva in ka
lėjimu inkisztu.

, — Teveli, teveli! Tarė da 
Andrius susimaiszes, sulauži- 
kit man rankas ir kojas, necip- 

jteisiu ne liepkite eitie man su 
savim, ir merginos man neati- 
minekite.

— Ha, ha, ha! Nusijuokė 
''Povilas. Viskas už nieką. Tu 
j žinai' jog jeigu asz (pasakiau 
tai neszlposas; o ka pasakiau 
tai ir padarysi.!, norint toje že
me prasiskirtu po 'manim. Na 
eikie kvaili! Sek pagal mano 
prisakymu, ruda pele ne cip- 
tels. Stosi katik ant kelio. Nes 
ne vogsi.

— Laikas jau mums, laikas 
imtis. O tai ir auszt pradės. 
Dadave lig sziam laikui tyliu,- 

11 i s,® Va n i nebus.
Ir judinosi abudu.
Andrius ranka pertrauke 

per kakta sunkiai atsiduso' ir

mane klausyt!
Andrius nuo 'žemes pasikėlė.
— Teve, eikite jus ant pra

pulties, o asz jusu nuo josios 
iszgelbet negalų ir nepataiky
siu, nes mane su savim jus ne- 
priversite eitie. Asz vogt, teve, 
neeisiu, ane teipos-gi jusu 
draugai tame ne ‘busiu.

— Ar ne busi! Paantrino 
senis, nebusi! Nes paminėk 
jau: rytoj, kaip gyvas esmių, 
nueisi nuo manes szalin, isz- 
vilksiu isz stubos ir kaip szuni 
iszmesiu. Galėsi paskui valkio
tis sau po teismu ir protestavo- 
tis su manim, arba valkiotis po 
svietą jieszkodaimas tarnvstos 
pas 'žmonis. Pamatysi ar tau 
Szimiene savo duktere duos 
ant valkatos. () ir man kas isz 
tokios marezios! Ne tokia pa
naite dirbt. Jau asz pataikysiu 
tai tau padaryt ir perszkadint, 
jog ir Szimieni duot tau savo 
dukteres už paezia ne uores, o 
ir jijie pati nelabai tavęs nori.

Andriui, kaip 'žirnai prakai
tas iszsipile ant kaktos.

■Pamestie Mariuką, pamestie 
ja, kada jau už keliu sanvai
cziu bus veseile ir jijie liksis

kaip be proto seke paskui juo
sius. Ėjo nieko nematydamas 
ir alpie nieką nemislindamas.

Ant galo stot jam liepe, del 
to sustojo. Stojo, nes buvo jam 
navatna ir baisu. Priesz jo 
akis laksti koki tai raudoni 
ženklai, aplinkui buk girdėjo 
jisai kokias kalbas ir balsus. 
Rodėsi jam buk piktos dvasios 
iiszlendinejo isz užkampiu ir 
eina pas ji, buk žemia po jojo 
kojomis drebėjo, jog bogsztas 
bažnytinis ir kryžius baltas ka 
ne toli nuo jo stovėjo griūva 
ant jo visa sunkinybe savo ir 
siege ji prie žemes. Tai velei 
rodos mate aplink save tokius 
paežius kryžius kaip tas ka 
prie kelio stovėjo, rodos suk
damiesi puolinėjo ant žemes 
nes be jokio trenksmo.

Sztai patraukė kas ji už ran-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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kovės ir namon liepe eit. Tai 
tėvas stovėjo priesz ji. Kokius 
tai pinigus* dėjo in kiszeniu, 
kepure ant galvos užmaukė ir 
pasilenkiąs nuslinko namon. 
Vienlaikiai davėsi girdėt bala- 
dojimas in sausa drūta kele 
arklio kanopų. Tai Vaniuchas 
bego kaip tik drūtas raitas in 
miestą. Po tam visur buvo mal- 
szu.

Andrius norėjo traukt na
mon, nes negalėjo. Dasivilko 
prie kryžiams ir puolė po juom 
kniupszczias.

Kaip ilgai ten gulėjo nega
liu pasakyt. Staigai ant kiemo 
Martino krutėjimas pasidarė. 
Pati jijie raudodama dideliu

(Tasa Ant 2 puslapio)

179 years old this month— 
and still ready for a scrap!
Since 1775, the U. S. Marine Corps has guarded 

our most valuable legacy—freedom.

I
t was at tun’s tavern in Phila
delphia on November 10, 1775, 
that the first Marines were recruited 

in America—and an important link 
in our chain of security was forged. 
The world-famous leathernecks 
have had a colorful and eventful 
history in just 179 years. In every 
war we’ve fought, Marines have 
helped prove to our enemies that 
freedom is the most effective weapon 
against aggression.
Master of the swift amphibious as
sault, today’s Marine Corps has a 
specialized role in safeguarding free
dom—just as every one of us has a 
specialized function in keeping our 
country sound and strong. For us, 
the job begins in our own homes . . . 
the job of individual security. For 
the strength of America is primarily 
that of one secure home linked with 
many others.

There’s a simple plan that helps pro
vide that kind of security for you 
•—the Payroll Savings Plan. Here’s 
how it works:
Just tell the people in your pay office 
how much you’d like to save each 
payday. They’ll put that amount 
aside for you. When enough accu
mulates, they buy and turn over to 
you a U. S. Series E Savings Bond. 
Each Bond earns an average 3% an
nual interest, compounded every six 
months—and goes on earning it for 
as long as 19 years and 8 months! 
That means a return of up to 80% 
more than you originally paid!

Sign up for security today on the 
Payroll Savings Plan!
If you want your interest as current 
income, ask your banker about 3% 
Series II Bonds that pay interest 
semiannually by Treasury check.

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

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.



Žinios Vietines
— Seredoj .pripuola Szven- 

to Andriejo Avelino iszpažin- 
tojo ir Szv. Tritono, o Tautisz
ka Vardine: Gelone. Ir ta die
na: 1928 m., Japonijos Impera
torius Hirohito Ibuvo apvaini-! 
knotas; 1483 m., gimė Marti
nas Liuteris, kuris buvęs Kata
liku Bažnyczios kunigu, pamė
tė ta tikėjimą ir insteige Liu
teronu tikėjimą; Atmainia 
menulio, Pilnatis.

— Ketverge pripuola Szv. 
Martyno Taurs., o Tautiszka 
Vardine: Kelkis. Ir ta diena: 
1918 m., Pirmojo Pasaulinio 

Karo taikos sutartis sudaryta 
ir ant jos pasiraszyta, Marshal 
Foch’o traukinio kambaryje, 
netoli nuo Rethondes, • Com- 
piegne miszke, Prancūzijoje. 
Kai Prancūzai Naciams pasi
davė per Antra Pasaulini Ka
ra, Hitleris juos privertė pasi
davimo sutarti priimti netoli 
szitos vietos, kad Prancūzams 
atkerszinus ir atlyginus už ta 
pažeminimą ir sarmata; Taip
ei ta diena Paliaubų Diena o
Amerikoje; 1887 m., Anarchis
tai, August Spies, Adolph Fis
cher, George Engei ir Albert 
R. Parsons, buvo pakarti. Jie 
buvo vadai Anarchistinio suki
limo in Haymarket, Chicagoje, 
Gegužio ketvirta diena, kada 
septyni policijantai buvo nužu
dyti ir szeszios deszimts žmo
nių buvo sužeista; 1893 m., Ca
ro Kazokai surengė skerdyne 
Kražiuose.

džiuje. Jis buvo draugavęs su 
Geraldine Annese, bet kai ji 
pradėjo su kitais vaikais “dei- 
tus” daryti', jis nutarė jai at- 
kerszinti; ir už tai jis ja nužu
dė. Jaunuolis Petras Makare- 
viczius policijai prisipažino 
kai jis buvo suimtas. Jis poli
cijai net ir paaiszkino ir paro
de, kaip jis ta mergaite nužu
dė. Jis jos lanke vakare, apie 
devinta valanda, kai ji parėjo 
namo nuo “deito” su kitu 
vaikiniu. Jis szukterejo jai, ir 
ji stabterėjo. Tada jis ja nu
stvėrė ir pasmaugė. Jis visus 
jos drabužius nuo jos nuplesze 
ir norėjo ja. negyva iszniekin- 
ti. Jos siržalnota lavonu isz ry
to užtiko vienas Susiedas kuris 
in ta garadižiu buvo nuėjės 
siimti savo automobiliu.

SOVIETAI PERSPĖ
JA AMERIKA

Kiniecziai Viena Ran
ka Laiko Su Rusija

MAHAWOT OITT, PA

pa-

Shenandoah, Pa. — 
Laidotuves a.a. Urszules 
barskienes nuo 112 N. Grant 
uly., invyko pareita Subatos 
ryta su Szv. Miszomis in Szv. 
Jurgio įbaižnyczioje devinta va
landa ir palaidota in parapijos 
kapinėse. Graboriai Oravitz 
laidojo. Velione staiga i susir
go pareita Serada savo namuo
se, ir likos tuojays nuveszta in 
Locust Mt. ligoubuteje, bet in 
trijų valandų pasimirė 11:05 
valanda vakare. Gimė Lietu
voje, atvyko in Shenadoryje 
1909 metuose. Jos vyras Juo
zapas mirė keliolika metu at
gal. Paliko tris sunirs: Joną, 
namie; Juozu, Lost Qreek ir 
Edvardu, Princeton, N. J.; ke
turios dukterys: Helena, mies
te; Florence namie; Julijų, pu
ti Viktoro Guigorviczjo, mieste 
ir Mure, Newe York. Taipgi 
penkis anūkas ir du pro-anu-

Ba-

MASKVA, RUSIJA.— Ana 
diena Sovietu Unija vieszai 
perspėjo Amerika kad Komu- 
nistiszka Kinija laiko viena 
ranka su Rusija, ir kad Kinija 
yra galingiausia vieszpatyste 
visoje Azijoje.

Pagelbininkas Premieras 
Maxim Saburovas yra pasakęs 
“Sovietu žmones žino ir moka 
kaip kad ir su ginklais apsi
ginti. Tai visi tie gandai isz 
Amerikos apie tai kad Ameri
ka gali dabar stoti priesz Rusi
ja yra tuszti, nes priesz Kinija 
ir Rusija nei viena vieszpatys
te negalėtu stoti. ’ ’

Jis toliau aiszkino ar gyrėsi 
apie Sovietu Rusijos kariszkas 
jiegas, ir prilygindamas savo 
kraszto jiegas priesz Ameri
kos, jis nusijuokdamas pasakė 
kad Amerika yra tik nyksztu- 
kas. Europos krasztai dabar 
rengiasi apginkluoti Vakaru 
Vokietija. Jis sako kad Ame
rika su kitais Europos krasz- 
tais dabar sulaužo szventa su
tarti su Sovietu Rusija, nes vi
sos tos vieszpatystes buvo pa
sižadėjusios niekados nepave- 
linti Rusijai vėl apsiginkluoti. 
Jis sako kad Hitlerio Genero
lai ir karininkai dabar vėl 
gryszta in savo kariszkas vie
tas,’ su Amerikos ir kitu Euro
pos krasztu pagelba ir para
ma.

szita

buvo sakes kad Chiang-Kai- 
sheko partija yra bejiege ir jis 
patarė Amerikos valdžiai rem
ti Komunistu partija Kinijoje.

Senatorius Joseph McCar
thy tik pernai vieszai puolėsi 
ant szito Amerikos Diplioma
to ir kaltino Prezidentą Eisen- 
howeri ir j o partija kad toki 
nieksza, iszdavika palaiko sa
vo tarnyboje.

Amerikos Ambasadorius, 
Kinijoje, Patrick J. Hurley, 
1944-1945 metais intare
Dipliomata sakydamas kad 
Davies visokiais budais 
gesi pakirsti Chiang Kai-she- 
ko pastangas suvienyti suskal 
dinta Kinija.

Pravarytas Dipliomatas Da- Į 
vies dabar reikalauja kad vis
kas butu vieszai paskelbta kas 
link musu kraszto sanlygu su 
Kinija ir kad vardais butu isz- 
vardinta visi tie kurie turėjo 
bet ka daryti su tuo klausimu.

Buvęs Ambasadorius Geo. 
F. Kennan, kuris pernai gavo 
sakti, sako kad Sekretorius 
Dulles neprotingai pasielgė 
pravarydamas Dipliomata Da
vies.

Demokratai, kurie dabar 
valdo Senata ir Kongresą sa
ko kad kai tik jie paims val
džios vadeles in savo rankas, 
jie pradės isztirti visus tuos 
Prezidento Eisenhowerio pra- 
varinejimus augsztu ir inta- 
kingu žmonių.

sten-

Sekretorius Dulles sako kad 
jis turi penkis svietkus, Bu
dintojus, kurie daug daugiau 
žino negu jie dabar dar sako 
apie ta buvusi Dipliomata Da
vies. Jis sako kad Davies bu
vo pataręs valdžiai pasamdyti 
keletą žmonių dn labai svar
bias vietas. O vėliau buvo da- 
žinota kad visi tie jo perstaty
ti žmones buvo tikri Komunis
tai. Davies visa tai užsigina 
ir dabar sako kad jis pats ga
les daug ka pasakyti apie mu
su valdžios atstovu iszdavi- 
kystes.

POLICIJANTO
NUŽUDYTOJAS

NUŽUDYTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tada ji paszauke policija. 
Policijantai, apsirenge kaipo 
medžiotojai, darbininkai, tak
siu draiveriai, troku draiveriai 
ir panasziai, greitai ta vieta 
isz visu pusiu apsupo ir jo lau
kia su atprovintais revolve
riais ir karabinais.

Kai tas žmogžudis tik pra
dėjo artintis prie to automobi- 
liaus vienas isz tu policijantu 
suszuko: ‘Amedeo! Pasiduok!’ 
Po tam ta ulyczia pavirto in
gyva pragara, isz visu pusiu kokia yra 
szuviai pasigirdo ir tas polici- iniciatyva” 
janto nužudytojas, nei nepasie- no laiku. Vilniaus radijas tik

— Pętnyczioj pripuola Szv.

kupo, o Tautiszka Vardine: 
Kadi ne. Taipgi ta diena: 1944 
m.,‘ Vokiecziu, Naciu, keturios 
deszimts penkių tukstancziu 
tonu kariszkas laivas “Tir- 
pitz” buvo Anglijos lakūnu 
nuskandintas prie Tromsoe 
Tjord inlankio Norvegijoje, 
szitas laivas kasztavo del Vo- 
kiecziams penkis deszimts mi
lijonu doleriu; 1794 m., Rusai 
užgriebė Didžiąją Lietuva.

New York, N. Y. —
Japoniszkas Premieras Shige- 
ru Yokhida atvyko ant laivo 
“Queen Mary” isz Europos su 
reikalais, kuris svecziuosiš 
New Yorke ir Vaszingtone.

Girardville, Pa. —
Juozukas, dvideszimts mene
siu amžiaus sūnelis pons. My- 
koliu Zugzdu, nuo 132 A uly., 
numirė pareita Seredos vakaru 
in Ashland ligoubuteje. Sirgo 
trumpa laika. Jo tėvai priguli 
in-Szv. Vincento parapijos. Pa
like taipgi dvi seserys: Kristi
na, namie, ir M. Opudiene, 
mieste, taipgi broli Mykolą, 
in Harrisburg, Pa. Laidojo pa
reita Subatos ryta su ūpingo
mis iri Szv. Vincento, ibažny- 
cziįrje deveintai valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse 
Frack vii leje. Graboriai Ora- 
vitz laidojo.

Norwood, Mass. —
Penkiolikos motu vaikas prisi
pažino kad jis pasmaugė savo 
susiedu dukrele, kurios jis ke
lis vakarus buvo laukes gara-

WJ’irkie U. S. Bonus!
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kės to savo drauges automobi- 
liaus, krito negyvas.

Kai jis ta detektyvą nuszo- 
ve, jis gerai žinojo, kad 
dienos suskaitytos.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

Isz Sovietinio 
Gyvenimo

jo

Vilniaus radijas szimet Rug
sėjo 25 diena paskelbė, kad Ne
muno upeiviai savo veikloje 
seka Volgos upeiviu iniciaty
va, tik smulkiau nepaaiszkino, 
kokios ruszies yra toji “inicia
tyva” matyti, del to, kad daug 
kas dar isz padavimu atsimena 

“Volgos upeiviu 
nuo Stenkos Razi-

YUGOSLAVAMS
KVIECZIU

Ai Mes Pamirszome Ar 
Nenorime Atsiminti?

RIJEKA, YUGOSLAVIJA. 
—Keturios deszimts tukstan
cziu tonu kviecziu pasiekė Ri
jeka uosta, isz Amerikos. Tai 
tik maža dalele tu szimta pen
kios deszimts tukstancziu to
nu, kuriuos musu valdžia yra 
tam krasztui prižadėjus, už tai 
kad to krasztu pjūtis sziais bu
vo prasta ir, žmonėms reikia 
maisto.

Tai iszrodo geras ir tikrai 
krikszczioniszkas darbas. Bet 
ar musu valdžia taip greitai 
pamirszo kad Yugoslavijoje 
szeszi musu lakūnai buvo nu- 
szauti, nužudyti? Ar musu 
valdininkai taip greitai pamir
szo kad kai musu valdžia buvo 
pareikalavus nors piniginio 
atlyginimo už tuos musu žuvu
sius kareivius ir už nuszauta 
eroplana, Yugoslavai mums 
tik szpyga parode?

JUOKAI
Kavalierius — Asz manau 

kad tu baisiai graži.
Mergele — Eik tu sau! Tu 

taip man sakytai kad ir ne
manytai.

Kavalierius — O tu taip 
manytai, kad asz ir nesaky- 
cziau.

Ji — Ar mano lupeles vie
ninteles, kurias tu taip isz- 
bucziavai?

Jis — Taip; ir už visas ki
tas saldžiausios.

DIPLIOMATAS
SAKTI GAVO

John Davies Reikalau
ja Pilnos Apyskaitos

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles pravarė isz Dip- 
liomatinio darbo John Davies, 
kuris ilga laika toki darba dir
bo ir buvo skaitomas kaipo ve
teranas.

Amerikos Sekretorius Dul
les buvo pravarytas ne už tai, 
kad jis nebuvo isztikimas, ar 
kad jis buvo susidėjęs su Ko
munistais, bet vien del to kad 
ant jo negalima pasitikėti.

Per deszimts metu szito 
pravaryto Dipliomato vardas 
buvo beveik kas metai iszkel- 
amas ir per visa buvusio Pre
zidento Trumano valdavima, 
buvo reikalaujama kad szitas 
Dipliomatas butu iszmestas. 
Per Trumano administracija 
szitas Dipliomatas asztuonis 
sykius buvo intartas ir tiek 
pat sykiu buvo iszteisintas.

Jis per dvideszimts tris me
tus szitoki darba yra dirbės, ir 
dauguma to laiko jis yra pra
leidęs Kinijoje.

Sekretorius Dulles su juo 
asmeniszkai pasikalbėjo pirm 
negu paskelbė kad jis yra pra
varytas. Davies in keturis 
metus butu gavės riebia pensi
ja, bet dabar jis nieko negaus.

Szitas, keturios deszimts 
szesziu metu amžiaus Diplio
matas Davies buvo daug sykiu 
intartas, ypatingai per Antro 
Pasaulinio Karo pabaiga, ka
da jis buvo Amerikos valdžiai 
pataręs remti Komunistu Ki- 
niecziu Koumintang Partija 
priesz Chiang Kai-sheka. Jis
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tiek pažymėjo, kad motorlai
vis “Volga”, kapit. Govorovo 
vadovaujamas, iszplaukes isz 
Kauno su 100 t kroviniu, in 
Jurbarką atplaukė trimis va
landomis greicziau, negu buvo 
užplanuota. Girdi, “paspartin
tais greicziais”*naujo derliaus 
grudus gabena taip pat motor
laiviai “Amūras” ir “Anga
ra”. O isz viso Nemuno Upei
viai, kaip giriasi okupantai, 
sziemet piergabene deszimtimis 
tukstancziu tonu daugiau, ne
gu per ta pati laika praėjusiais 
metais. Ne vienas isz Lietuviu 
norėtu žinoti, ka motorlaiviai 
“Volga”, “Amūras” ir “An
gara” in Lietuva atgabeno 
vietoj in Rusija iszvežtu Lietu- 
viszku gerybių? Kodėl apie 
tai okupantai tyli? Kodėl jie 
nieko nesako apie tuos atvejus, 
kai patys Lietuviai niekais pa- 
verezia perdaug ryszkia oku
pantu Rusu szios ruszieš “ini
ciatyva”, kaip kad yra pvz. at
sitikę su “Marijos Melnikai- 
tes” laivu 1952 metais. “Mari
jos Melnikaites” vardu buvo 
perkriksztytas senasis Lietu
viu laivas “Auszra”. 1952 m., 
rudeni “M. Melnikaites” laivą 
kuriuo plauke agitatorių ko
manda, pakeliui sustabdė par
tizanai. Jie laiva isz pradžių 
apszaude, tada agitatoriai įn- 
szoko in vandeni. Bet kapito
nas laivo neapleido ir ji pasu
ko in kranta. Sue j e in vidų 
“miszko broliai” iszpyle visa 
kurą ir laiva padege. Laive 
iszdege medines dalys, bet pats 
laivas nenuskendo.
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GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

“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 “Popieroš 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoji, kad butu 
galima laikraszcziams popie- 
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikrašzczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieroš “Saulei.”

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


