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Puiki Hawaiian Pintis SOVIETAI NUSZOVE
AMERIKOS
EROPLANA

KUNIGUZIS IR JO 
ŽMONA SUŽEISTI

Senis Senatorius

10 Amerikiecziu Isz-
szoko, Vienas Žuvo

Automobiliaus
Nelaimėje

Nesziodamos savo plau
kuose brangias orchid gėlės, 
szitos Hawaii kraszto gra
žuoles padeda surinkti dvy
lika tukstaneziu tu brangiu 
kvietku, “orchids” del pa
siuntimo in Pasaulio Kon

gresą del Kelionių in San 
Francisco. Tu “orchid” ge
liu sostine, Hawaii kraczto 
miestas yra Hilo. Isz ežia 
buvo iszsiunsta ir tūkstantis 
szeszi szimtai visokiu kito
kiu geliu.

Isz Amerikos
LAIVYNAS NORI

DAUGIAU PINIGU

Paskutinis Daktaro
Sheppard Teismo

Teisėjas

Reikalauja Penkto 
Kariszko Laivo

TOKYO, JAPONIJA. — 
Kapitonas Amerikos Lakunu i 
Sztabo RB-29 kariszko eropla- 
no, kuris buvo Sovietu lakunu 
nuszautas sako kad jo eropla- 

; nas nebuvo areziau kaip pen
kiolika myliu nuo Rusijos už
kariauto kraszto, Japonijos 

l sziaureje.
Jis sako kad jis buvo apie 

devynios mylios nuo Hikkaido 
ir niekados nebuvo areziau 
kaip penkiolika myliu prie tos 
vietos kuria Ruskiai dabar 
\aldo. Szitaip Lakunu sztabui 
aiszkina trisdeszimts penkių 
metu amžiaus Kapitonas An
thony Francis Feith, isz Ches
ter, Pa.

Musu didis keturiu inžinu 
bcmbneszis, kuris neturėjo 
bombų tuo laiku, buvo nuszau
tas kai jis buvo iszskrides tik 
paveikslus nutraukti.

Vienuolika isz to eroplano 
lakunu iszszoko pirm negu ero- j 
planas nukrito ir sudužo. Bet 
vienas lakūnas žuvo toje 
laimėje.

Ju eoplanas nukrito ant 
ponijos žemes.

Amerikos valdžia dabar 
kalauja kad Sovietu Rusija 

Į nubaustu tuos lakūnus kurie 
-------- ------  

suszaude musu eroplana ir kad 
pati valdžia mums atlygintu už 
ta sudužusi musu eroplana ir 
už to vieno lakūno mirti. •

Sovietu Rusijos valdžia da
bar stengiasi teisintis ir sako 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NORRISTOWN, PA. — Ku- 
nigužis ir jo žmona buvo su
žeisti kai to Kunigužio auto
mobilius susikūlė su troku ant 
Ridge Pike, netoli nuo Norris
town miesto.

Dvideszimts szesziu metu 
amžiaus Kunigužis Richard G. 
Mohrman, isz Flint, Michigan, 
buvo nuvesztas in Montgome
ry ligonine. Teipgi ir jo žmona 
dvideszimts keturlu metu am
žiaus Ruth.

Policijantai sako, kad to Ku
nigužio automobilius susikūlė 
su troku, kuris buvo ant viesz- 
kelio sustojęs del rauduonos 
szviesos. Trokn draiverys, tris- 
deszimts keturiu metu amžiaus 
Le Roy H. Errington, visai ne
buvo sužeistas. Policijatai ji 
nei nesueme nes visiems buvo 
aiseku kad jis buvo nekaltas 
del tos nelaimes.

Specialistu Vežimai 
Tebeeina

nizavo “masini politini dayba 
kaime ir blogai mobilizavo dir- 
taneziuosius neatidėliotiniems 
žemes ūkio dariams”. Lietuva 
savo žemes ūkio darbais yra 
atsilikusi nuo kaimyniniu 
krasztu. Visi žino, ka toks 
“Fravdos” papeikimas reisz- 
kia. Ir kaip neatsiliks, jei Lie
tuvoje apstu tokiu pavyzdžiu, 
kuri pvz. Rugsėjo 29 d., iszke- 
lia per Vilniaus radija kad ir 
Druskininku rajono “Taikos” 
kolūkio zootechnikas Latikas. 
Kalbėdamas apie kolūkyje 
veislei paliktas 28 telyczaites, 
jis pažymi, kad tik 8 isz ju bu-

ne

Ja-

rei-

TRAUKINYS SUMU- 
SZE AUTOMOBILIU

Motcriszke Užmuszta

Szitas paveikslas yra bu
vusio Vice-Prezidento, Al
len Barkley, kuris per 
sziuos rinkimus stojo in la
žybas del Senatoriaus vietos 
savo valsijoje ir laimėjo. 
Jis pareina isz Louisville, 
Kentucky ir gal yra seniau
sias Senatorius musu Sena
te.

WASHINGTON, D. C. — 
Laivyno Sztabas jau dabar yra 
paskelbęs kad ateinaneziais 
metais jis reikalaus daugiau 
pinigu del penkto kariszko lai
vo del savo kariszku eroplanu.

Szitas naujas laivas butu 
apie szeszios deszimts tukstan-' 
ežiu tonu, kaip Forrestal lai
vas.

Laivyno augszti karininkai 
sako, kad dauguma musu ka
riszku laivu buvo pastatyta 
per antra pasaulini kara, ir 
dabar yra pasene ir isz mados 
iszeje.

Per ta antra pasaulini kara 
net ir augszti Laivyno karinin
kai prieszinosi kai buvo nu
arta statyti daugiau laivu ku
rie vesztu kariszkus eroplanus, 
vietoj tu dideliu kariszku lai
vu.

Bet dabar visi Laivyno ka-1 
rininkai supranta ir pripažins-1 
ta, kad viso laivyno jiega ran- j 
dasi eroplanuose. Kad ir galin
giausias laivynas sziandien isz 
uosto neiszdrystu iszplaukti, 
jeigu kariszki eroplanai tuos 
laivus nepalydetu.

’ A

Tokis eroplanams laivas 
kasztuoja daugiau kaip du 
kad musu lakūnai pirmiau pra
dėjo szaudyti in Rusijos laku- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kad iszvežamieji in Sibirą 
ir in kitas .tolimiausias .Sov. 
San jungos sritis savo laiszkais 
per daug nekeltu tarp žmonių 
nerimo, tai Komunistine pro
paganda nuolatos skelbe “ple- 
sziniu pirmūnu” tikrus ar tik 
ju vardu paraszytus laiszkus, 
kuriais visokiais budais giria
mas naujasis gyvenimas ir 
“plesziniuose” tariamai pa
siekti laimėjimai. Sztai Spalio 
3 d., Vilniaus radijas vėl pa
skelbė in Akmolinsko sriti isz- vo rastos tinkamomis isz “pro- 
siustu Kauno ir Alytaus auto duktyviausiu visuomenines 

landos karvių”, o kitos 20 
“kontrakcijos keliu insigytos 
isz Kolukieczlu, kuriu karves, 
davė didžiausia pieno iszmil- 
ži”. Szituo pasakymu atskleis
ta ir visa Sovietinio žemes 
ūkio “paslaptis”, kad geriau
sias telyczaites tenka skolintis 
isz “buržuaziniu liekanų”.

Szlais metais “Tiesoje” iki 
inkyrumo raszyta apie gamy
bos didinimą ir ypacz spartes
ni duoklių atidavima. Norint 
pasiekti geresniu pasekmu, 
kaip pranesza Rugsėjo 9 d., 
“Tiesa”, sumažintos grudu 
privalomųjų pristatymo nor
mos 35%, taip pat nuraszytas 
kolūkiams ir padieniams pri
statytojams insiskolinimas pa
gal privalomuosius grudu pri
statymus ir atlyginimą natū
ra už MTS darbus. Matyti, ir 
partija insitikino, jog net 
ginkluoti MVD daliniai nebe
gali iszreikalauti isz elgetynu 
jiems skirtųjų duoklių. Užtai 
kolektyvininkai viliojami in 
naujas pinkles, privertus juos 
sudaryti grudu pardavimo su
tartis su vartotoju kooperaty
vais. In Rusija reikalaujama 
kuo daugiausia iszvežti isz 
Lietuvos net ir szieno, o Kol- 
chozininkams partija siūlo ten
kintis silsoavimu bulvienoju, 
piktžolių ir kitu augalu, ku
riuos tegali esti tik isz bado 
dvesia gyvuliai.

transporto kontoros szoferiu 
laiszkus, kuriuose raszoma, 
kad szoferiai Skarancovas, Be- 
leviczius, Miglinas ir Obucho- 
vas esą inraszyti in Akmolin- 
sko srities “garbes lenta”. Jie 
esą pasiekė “auksztus darbo 
redyklius pervežant pirmojo 
derliaus grudus”. Vilniaus ra
dijas atvirai pripažinsta, kad 
“partijai paszaukus, szimtai 
T. L. jaunuoliu ir merginu isz- 
vyko in nauju žemiu insisavi- 
nimo rajonus”. Isz Czkalovo 
srities Adamovskio tarybinio 
ūkio garliayiszke Aldona Bud- 
revieziute, ten turinti baudžia
va vilkti su savo broliu Vincu, 
laiszke taip pat prisipažinsta, 
kad tarp minimojo ūkio mech- 
anįzatoriu esą “daug ir isz mu
su respublikos”. Jie jau “insi- 
savino” 32,000 ha. Ji pati 
traktorium DT 54 suarusi 430 
ha dirvonu. Pastebeje toki 
aukszta jos “iszdirbi”, Bolsze- 
vikiniai vadovai pagaliau už
sodino ant traktoriaus ir jos 
broli, ankseziau turėjusi dirb
ti tik prikali neto ju. Greta esą 
organizuojami dar 4 Sovchozai 
in kuriuos “insisavinti derlin
gu stepių žemiu”, ligi tol nie- 
nieno nenaudotu, ji kvieczia 
atvykti ir kitus savo draugus. 
Matyti, tokiais kvietimais Bol
szevikai tikisi daugiau su
trauksią kandidatu, negu tie
siog paskirdami in darbus.

kur penkios desz’mts devynių 
metu amžiaus Ponia Blanche 
K. Vernon, po penkių valandų 
pasimirė toje ligoninėje.

OCEAN CITY, N. J. — Mo- 
teriszke isz Ocean City, N. J., 
buvo užmuszta ir jos vyras bu
vo labai sužeistas kai dvide- 
szimts vieno karo freitkaris 
ju automobiliu sudaužė ant 
kryžkelio, apie dvi mylios nuo 
Hardingville, New Jersey.

Freitkario darbininkams 
eme kelias valandas juos isz- 
traukti isz to sudužusio auto- * 
motiliaus. New Jersey valsti
jos policijantai jos nuveže in 
Elmer Community Ligonine

Jos vyras Vincas sako jis 
negirdejo to freitkario kai jis 
privažiavo prie to kryzkelio.

Freitkario inžinas buvo su- 
gadintas ir pirmas karas nuo 

‘begiu, rieliu buvo nuszokes 
nuo to trenksmo. Per kelias 
valandas kiti traukiniai buvo 
priversti kitais keliais važiiuo- 
ti kol tas freitkaris buvo pa
taisytas.

Rengiasi Nertis Giliau

PLATINKI!
“SAULE’

Jack N. Hansen, virszi- 
ninkas maszineriju fabri
kanto kompanijos, yra pa
skirtas užimti vieta James 
Manning, kuris buvo intar- 
tas už szventvagiszka prieie- 
ka, kai jis po prisieka buvo 
pasakęs kad jis niekados ne
buvo prasikaltęs ir niekados 
nebuvo suaresztuotas. Val
džios advokatai vėliau pri- 
parodino kad szitas Jury na
rys Manning trylika metu 
atgal buvo suaresztuotas už 
susidėjimą su jaunu vaiku 
del lytiszko pasitenkinimo.

Hansen yra tėvas asztuo- 
nios metu dukreles.

Daktaras Sheppard yra 
intartas, suaresztuotas ir in 
kalėjimą patupdintas už sa
vo žmonos nužudinima. 

f
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Pirkie U. S. Bonus
Ka Ks Ra K-a Pa td Su Ka ta ta

Piccards szeimyna kuriu 
mėgiamasis paprotys yra 
nertis kuo giliausia po ma
res, dabar rengiasi vėl ner
tis in savo bathiscape, in 
Castellamare Bay netoli nuo

Naples miesto, Italijoje. Jie 
sako kad jie yra pasirenge 
giliau pasinerti negu kas iki 
sziol yra pasimeres po van
deniu. Jacques Piccard szita 
žingsni in mariu gelmes ve-

da. Jo tėvas, po deszine, Pro
fesorius August Piccard su 
Jacques žmona ežia gauna 
žinia kad viskas parengta 
tai kelionei in mariu gelmes.

Plastai Lietuvoje
Žemes Ūkiu

Su

Net “Pravda” Rugsėjo 30 
d., užsipuolė Lietuvos žemes 
ūkio vadovus ir Lietuvos kom. 
partijos vadovybe, kad “atsi
liekama”. Lietuvos laikrasz- 
cziai Spalio 1 d., gavo persi
spausdinti ‘Fravdoj’ paskelb
ta minimąjį V. Kornilovo 
straipsni, pavadinta “Kodėl

N. Lietuvos laikais per Vėli
nės Kauno kapuose susirink
davo tukstaneziai žmonių, ku
rie prisimindavo savo miru
sius artimuosius ir kapines® 
palaidotus valstybes vyrus ir 
visuomenes veikėjus. Ypacz 
inspudingos iszkilmes būdavo 
kariu kapuose prie impozan- 
tiszko kariu paminklo. Vienok 
szi paminklą, paskiausiai gau
tomis žiniomis, Bolszevikai 
pradėjo 1952 m., pavasari 
griauti. Žmones ir dabar per

LTSR atsilieka vykdant žemes 
ūkio darius?” Straipsnyje, be 
kita ko, raszoma: “Susidaro 
inspudis, kad respublikines or
ganizacijos tik formaliais su
metimais daro nutarimus lie- 
ezianezius žemes ūkio klausi
mus, kad galėtu pasakyti: mes 
turime sziuo klausimu nutari
mą”. Komunistu partijos c. k. 
apkaltintas, kad silpnai orga-

Velines ir Visus Szventuosius 
sueina in kapus. Kariu pa
minklą tuomet apsupa milici
ja, kuri prie jo neleidžia priei
ti, nes žmones stengiasi ant 
paminklo uždėti geliu ir de
gančiu žvakucziu. Nekarta 
pasitaikydavo, kad ir pro to
kia milicininku 
pralindo vaikai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

“užtvara” 
uždegdavo
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Kas Girdėt SAPNORIUS Pypkes Durnai Nutilo pailsės.
— Mariuk! Atsiszauke už 

valandos, noret.au da leid'žen-

Mums paneszama kad na
mai, nei seni, nei jauni ateinan- 
cziais metais, neatpigs. Tai jei
gu ka<s rengiasi pirktis namus, 
tai dafcar geras laikas.

Ateinancziais metais visos 
automobiliu kompanijos ren
giasi daug daugiau nauju au
tomobiliu pagaminti. Nauji 
automobiliai 'yra 'žemesni, il
gesni, platesni ir puoszesni, 
nes kiekviena kompanija nori 
kita pralenkti.

* .,
Nash, Hudson, 'Studebaker 

ir Packard automobiliu kom
panijos dabar tariasi sudaryti 
viena didele kompanija, kad 
galėtu atsilaikyti priesz tas 
tris didžiausias, General Mo
tors, Chrysler ir Ford.

Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Godeles

Redaktoriai naujienas raszo, 
žinias skelbia, pyszkina; bet tu 
naujienų ar žinu negali ir ne
moka kaip suvaldyti.

Ir visa tai ir dar daug gali
ma pritaikinti prie tu musu 
atominiu ir vandenilio bombų, 
apie kurias taip iszgastingai 
sziandiėn kalbama. Juk, kad 
jos butu ir baisiausios, jos vis
ti ek yra isz gamtos pagamin
tos. O tas isz kurio yra kas pa
gaminta yra didesnis ir galin
gesnis už ta kas yra pagamin
ta.

Isz geliu asz tau supinsiu 
Linksmas godeles,

Ir neliausiu žvelgti tiesiai 
Tau in akeles.

Svajos tvers puikiausi 
kambariai,

Kvies tave tenai,
Negales keliu užstoti 

Juros nei kalnai.
Meiles jausmo buinios 

gėlės
Augs ten ir žydes,
Ryto saules szviestas 

takas
Laimen mus lydės.
Duok rankele, szirdžiai

džiaugsma
Lupos tesakys,
Bendra laime tepatvirtins

Ilgas buczinys!
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Pirkie U. S. Bonus
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Redaktorius su žmonėmis, 
kaip moksliniczius su gamta, 
gali tik tirti ir aiszkinti, skelb
ti, bet kaip redaktorius negali 
žmogų permainyti, taip ir 
mokslinczius negali gamta per
manyti ar pakeisti. Tik skel
bia. kas atsitinka.

Tas pats ir su Kunigu, kuris 
gali tikėjimą tik skelbti ir 
aiszkinti, bet nesudaryti, ar 
permainyti.

Mainierys, kuris po žeme, 
juoda angli kasa, gali ta aug
ti smulkiai ar stambiai suka- 
ipuoti, bet jis negali ta angli 
nei pagaminti, nei permainyti.

— - • * - -
Visa tai yra gamtos darbas. 

-O priesz gamta, kad ir geriau
sias .darbininkas, kad ir moky- 
cziausias mokslinczius yra tik 
niyksztukas, kuris gamtoje dar 
nei nevaikszczioja, bet tik 
szliau'žia.

Tai yra mokslincziu nonž- 
g i ne z j a m a s n u st a t y m ais.

Dalis yra vis mažesne už vi
sa kavalka, nežiūrint kokia di
dele dalis ta butu.

Tas pats su gamta: jeigu isz 
gamtos yra padarytas, tai 
gamta ir didesne ir galingesne, 
nes isz gamtos, ar isz viso 
szmoto parenia ir už tai yra 
tik dalis.

Tai nėra ko per daug iszsi- 
gasti, kad ir isz didžiausios 
atomines bombos. Tik atsimin
kime kad ji yra tik dalele ir 
tik maža dalele gamtos.

Vežimas didesnis už rata, ii’ 
arklys didesnis už patkava. 
Gamta didesne už bomba.

Price $2.30 st*”
COLORS; Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

Pajieszkojimas
. t

Asz Antonina Kasnolaicziu- 
te, po vyru Dombrauskiene, 
pajieszkau savo pus-brolio, Ig-
nota Piekago, daug metu gy
vena Worcester, Mass., taipgi 
dvi puse-seriu, Agota ir Kris
tina, po tėvais Piekagucziut.es, 
isz Lietuvos, Viliczko valsti
jos, Parovejos parapijos, Žė
riu kaimo. Jie patys ar apie 
juos žinantieji atsiliepkit ant 
adresu:

Antonina Dombrauskiene, 
732 Holbrook Ave.,
Muskegon, Michigan.

Juodukas kunigužis pradė
jo savo pamoksta szitaip: “Jus 
ežia susirinkote melstis ir pra- 
szyti Dievo, kad Jis duotu 
mums lietaus. Asz tik szita no
riu žinoti: Kurgi juisu umbre- 
liai?”

Vienas senas raižytojas, kal
bėdamas in jauna raszytoja, 
kurio knyga ka tik buvo per
skaitęs, szitaip jauna raszyto
ja pagyre: “'Szitoje tavo kny
goje yra daug kas naujo ir 
daug teisybes.” O paskui, kiš
ki pamisimo ir dar pridėjo: 
“Tik gaila kad kas yra nauja 
nėra teisybe, o kas teisybe nė
ra nauja.”

Senis Butkus jau dabar ge
rai žino, kad kur-khs geriau 
duoti ir dovanoti, negu paži- 
czyti ir laukti... ir beveik tiek 
pat kasztuoja. Jeigu pažicziyisi 
draugui, neteksi draugo, jeigu 
duosi kaimynui, gausi dranga; 
ir pas Dieva sau turteli susi
krausi.

Vienas redaktorius Chica
go j e susipyko su politikie
riais ir savo laikrasztyje pa- 
rasze:

“Puse musu politikierių 
yra vagiai.”

Jis buvo apskustas ir tu- 
irejo atsipraszyti, atszaukti 
ir ta. skriauda ir szmeižta 
atitaisyti. Jis sutiko ir ant 
rytojaus savo laikrasztyje 
parasze:

“Puse musu miesto politi
kierių nėra vagiai.”

BENDROJO AMERI
KOS PASZELPOS

FONDO SKYRIAMS

Mieli B en d r a d arbiai ,-e s,
Būdamas Nuropoję, turė

jau progos susipažinti su Lie
tuviu pabėgėliu sunkia dalia. 
Szelpiamieji yra daugumoje 
vaikucziai, seneliai, džiovinin
kai ir kiti paliegėliai, viso apie 
8,000. Jie yra labai verti musu 
pasigailėjimo. Ne pa p r a s t a i
svarbu, jog BALFo labdaros 
organizacija, dar geriau iszvys- 
tytu savo veikla, kad pasek- 
mingiau suszelpus kenezian- 
cziu musu brolius, seses Lietu
vius.

Jusu delegato dalyvavimas 
sukaktuviniame BALFo seime 
Clevelande Lapkriczio 26-27 
d.d., yra nepaprastai svarbus 
ir būtinas. Be Jusu bendradar
biavimo, Balto seimas ir jo 
veikla neinmanoma.

Centro Valdybos vardu to
dėl nuoszirdžiai praszau at
siusti savo delegatą (-us) in 
szi svarbu 10 metu veiklos su
kaktuvini seimą.

Iki pasimatymo seime!
Su pagarba Kan. Prof. J. B. 

Konczius, Balto Pirmininkas. 
Brooklyn, N. Y.

ANDRIUS ::
:: SAKA1.UKAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Hanse Mariuką, nes prisiartink 
prie manes, tegul prie tavęs 
numirsiu.

tia. saulute pamatyt, pažiūrėt 
ant lauko kur su prakaitu ant 
kaktos ariau ir prbeevojau, ant. 
tėvo stubos ir ant tos pievutes 
kur verkiau isz laimes, kada 
man tu prisižadėjai, ir ant ta
vo Mariuk langelio. Žiurėjau 
ne karta isztolo ant to langelio, 
žiurėjau vėlyba nakezia, kol 
žiburyis jame ne užgeso. Atsi
sveikinu aukso javelius, atsi- 
sveikiniu sierateli 'žemele, atsi
sveikinu mano dangaus žirge
lius ir savo geriausi dranga 
brysiu ir viską atsisveikinu. Ir 
tėvui mano pasakyk Mariuk, 
jog tene melsiesiu už ji, o Juo
zukui musu, jog kas nakti sto
vėsiu su motina prie jo love
les. O tu Mariuk busi laiminga 
su Jonu....

Toja valandoje isz kampo 
stubos kuri buvo užkimszta 
žmonimis davėsi girdėt verks
mas, nes tokis baisus ir szir- 
dingas verksmas, jog net visi 
galvas suko in ta szali isz kur 
buvo girdėt verksmas.

Prisiglaudės kamputije klū
pojo senas Povilas ir baisiai 
drebėdamas visu kunu grau
džiai verke gal pirma karta 
nuo daugelio metu. Aszaros 
buvo pakutos ir gailesczio, 
aszaros žmogaus, kurio ver
kiant niekas ne mate ir kuris 
lig isziam laikui gailesties ne
pažinojo.

Ligonis rengėsi jau skirtis 
su savo duszia, nes ant balso to 
pasijudino ir akis atidarė.

— ■ Teveli! Tarė malsziai, 
nes tai jus czion esate? Teveli 
paskutini praszyma turiu pas 
jumis. Neprapuldinkit jus Juo
zuko, kaip mane prapuldei. 
Atiduokite ji žmonim ant isz- 
auginimo, idant iszeitu ant do
rans žmogaus. Tegul geriaus 
eina in platu svietą, kaipo sie- 
rata, o negu turėtu ant jus su 
nusidėjimu 'žiūrėt.

Tada senis užkimusiu balsu 
ir su susijudinimu tarė:

— Asz atsiverstu! Audrink 
asz atsiversiu prie Dievo!

Andriui ant tu žodžiu veidas 
prasiszviete.

Ir staigai, buk stebukliu pa
sikėlė ant patalo pasiremda
mas ant drebaneziu ranku.

— Teisybe teveli? Kalbėjo 
pama'želi drebaneziu halsu. 
Teisybe teveli, teisybe? Iszsi- 
žadesite arielkos gert? Neim- 
site prie Dievo ir Juozuką mu
su dievobaimingai užaugysite? 
Nes nedovanai motinėlė melde 
karsztai Dievo u’ž jus. Ir Die
vas gal iszklause musu mal
dos! O Dieve! Dieve

Ir ant tu žodžiu Andrius už
duso ir puolė ant paduszkos ir 
apalpo. Tuojaus pradėjo ji visi 
czion susirinkia kaimynai ad- 
gaivint, o po nekurai valandai 
atsipeikėjo, nes priesz diena ta 
naktį atsiskyrė su sziuom svie
tu.

U’ž trijų dienu potam vaiki
nai nesze balta graba. An- . . . * driaus ant kapiniu.

Atsisveikinejo ij visi ir ja
vai kurie stovėjo nuleido savo 
galvukes žemyn, buk apraudo
dami, ir giria, kuri malsziai 
uže ir lingavo medžiai vienas 
in kita, buk pasakodami, viens 
kitam apie gyvenimą ir pabai
ga gyvenimo to žmogaus, jau
no Andriaus; ir brysas stovė
damas prie stubos nebaszninko 
graudžiai staugė, ba jau nete
ko va so gaspadoriaus.

Ir užskambejo jau varpai 
graudžiai, o žeme motina pri
ėmė jo kuna in apglauba.

Ir nebagas Andrius ant am
žių nuėjo in tamsu graba.

Nes nuo to laiko Povilas Sa
kalas kiloki gyvenimą pradėjo 
vestie. Arielkos gert iszsižade- 
jo, susineszimu su vagais dau
ginus jokiu neturėjo, ėmėsi už 
darbo, o kas vakara po nusi
leidimui saules su mažiuku 
Juozuku ant kapiniu eidavo.

Ten vaikutis klūpodamas 
prie kapu motinos ir Andriaus 
ne kart rankutes sudėdavo kal
bėdamas: “O mano motinėlė 
praszykie pas Dievuli, idant 
asz hutrtu tokis geras ir doras 
kaip buvo Andriukas.”

VIII

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo'iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles;

Užstojo pavasarai' ruduo. 
Geltoni lapai jau puolė nuo 
medžiu ir krūvom volojosi po 
žeme, o ore nesziojosi balti siū
lai vortinklu, nes saule giedrai 
ant dangaus žibėjo.

Vienkart Marinka sugryžo 
nuo kasimo bulvių ir pradėjo 
rengt vakariene. Sztai susi
varstė duris ir ant slenkszczio 
pasirodo didelis, jaunas ir pui
kiai pasirodęs pakelevingas.

Mariuka klikterejo.
Pakelevingas Simienei prie 

keliu pasilenke o in Marinka 
ranka isztrauke:

— Jėzau! Nu-gi tai Jonas 
sugryžo! Paszauke su džiaugs
mu naszle.

O sugryžiau ir atėjau pas jus 
mano miela motka praszyt 
rankos jusu Mariukos.

Nes mergina pamisimus tru
puti tai*:'

— Kažin gal ten 'sviete ant 
pono iszaugot ? Gal jau asz ne 
del jus. O norint asz prasta 
mergina, nes suprantu, jog ten 
nebuvo ir ne bus laimes kur 
yy'ras gėdijosi paezios arba 
pati vyro.

Nes vaikinas stojo tiesai ir 
dirstelejas ant Mariukos tarė:

— Mariuk, praszcziokas 
asz duszia. ir kurni.

O norint mane ton sviete ir 
auksu apipiltu visa, viską mes- 
ezia in szali ir begezia in czio- 
nais, ba be jusu ne iszgyven- 
czia. Mielesne yra man musu 
pievos, girios laukai, negu vis
kas tas ka daug gražesnio svie
te maeziau. O kad reiketu toli 
nuo tėvynės man gyvent tai 
tuojaus dingezia. kaip ruda pe
le. Sunku buvo man sviete, nes 
bėdai nepasidaviau. Atlaikiau 
viską, ir iszsimokinau; moki
nausi ir procevojau, idant pas 
jus sugryižtie paszenavoneje ir 
but naudingu del jusu. Tiktai 
visada apie sugryžima misi i- 
nan ir apie tave brangi Mariuk 
ir apie visus savuosius. Nesi
bijok tu mano mylima Mariuk, 
jog asz sviete pamirszau apie 
tai, jog esmių praszczioku ir 
sunum doru tėvu. Ar tiki man 
Mariuk?

Tikiu, tarė pamaželi mergi
na..

— TOLI AUS 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

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;

Raganiszka lazdele; Boba kaip Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
ir visos bobos; Teipgi juokai. Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
rodos, trumpi pasakaitymai ir dės ir Kitus Dangiszkus Ku-
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; 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- 
qo. 58 pus., 20c.

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

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

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

No.129—Keturios ’istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in 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 Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 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.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

nūs; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; 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. z25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikinusias 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 Katali- 
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. Mm 
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: J

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

UHr" Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. 1

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., - ĮJ. S. <

noret.au
Piekagucziut.es


"SAULE" MAKARO? 01TY, FA.

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.

Andrius Sakalukas
Graži Istorija.

(Tasa)

Kampe stubos sėdėjo senas 
Povilas ir baisiom žiba.ncziom 
akimis 'žiurėjo ant nelaimingo 
sunauis kaip metėsi ir szauke, 
ir kada tai vaikinas pradėjo 

4 metytis senio veidas mainosi ir 
akis 'žibėjo.

Senai motinai Andriaus jau 
dabar.viskas aišzkiai buvo ma- 

I •
tyt: vargas Andriaus nuo lai
ko vagystes ir sūdąs, ir tais 
sziandieninis metinimas ir 
szaukimas nelaimingo vaikino 
viskas iszsiaiszkino.

Už galvos nusitvėrė ir ant 
žemes įpuolė.

— Panele Szvencziause! 
Szauke su dideliu verksmu, 
gelbėk ji, gelbėk! Atversk ji 
nuo pikto, o duok dvasia 
szventa idant neeitu piktu ke
liu! Susimylėk ant manos ne
laimingos o Saldžiause Panele: 
paimk visus turtus, tiktai pa- 
lik gera varčia. mums ir dory
be. Nes jeigu ant pikto kelio 
turėtu žengt pamokinimu ma
no neklausyt ir vagiu stotis, o 
Dievo, o Dieve Jėzau saldžiau- 
sos! Geriaus tegul nuo tos lo
vos uesikele daugiaus!

Jeigu turi pratpult už tėvo 
nueit paimk ji sziandion, o Je- 

j zan paimk ji sziandion in savo 
gakbe. Goriau norotau, jog ji 
lamsem grabe matyczia, o ne
gu turetau raudot ant jo prai- 
puolanczios duszios. O Jėzau, 
Jėzau!

Ilgai, da gulėjo ir verkdama 
meldėsi nelaiminga, motore.

Kėlės sanvaites Andrius sir
go, o per ta laika motina nesi- 

* trauke nuo jo ir gydino ji, ir 
verke, melsdama pas Dievai at
leidimo už jo nusidėjimą ir 
praszydama del jo pataisos.

Ant galo isz didelio rupes- 
czio pati apsirgo, nes josios pa- 
jiegos buvo suvis mažos, del to 
ne da atlaike tos ligos.

Vienkart kada jautėsi suvis 
blogai, paszauke prie saves 
Andriu, kuris ka da neseno i 

k
prisikėlė isz lovos po ligos, pa
dėjo rankas ant jo galvos ir 
tarė:

— Audrink, senio aisz nusi
dėjimus apraudojau savo szir- 
dyje ir vienam Dievui skun
džiausi mclsdarpa in Ji. apie 
teisingas kovos atvertima ir 
apie tavo Audrink dorumą. Ir 
kas metas ėjau in 'Czenstaeha- 

X va.
Nes Dievas savo' korone^ ne

atverto nuo mus, ba tu sūneli 
save prapulčiai ant amžių. Ant 
senio, norint mano szirdis pu
siau plyszo, 'žiurėjau; nes ant 
tavo prapulties ir baisu nusi
dėjimą žiūrėt negaliu ir asz per 
tai Audrink einu, isz szio svie-

VII.
Javai jau ant dirvos, o dide

les ir sunkios varpos svėrė in 
žeme įsulenkdaini sziauda, ir 
didelis kvepėjimas szviežio nu
pjauto szieno pripildė visa orą 
kada viena nakti davėsi girdėt 
didelis riksmas kaime:

— Degam, degam, gelbė
kit!

Tai nelaimingos Martinienės 
šluba buvo užsiėmė visą lieps
nose; per ne apsisaugo jim a su 
agnia pati Martiniene padare 
sau tokia baisia nelaime.

Andrius užstenejo; už gal
vos nusitvėrė ir puolė motinai 
prie keliu ir graudžiai verke. 
(.) verksmas buvo 'baisus, ba 
szirdis jo isz skausmo kone ne
truko.

Ant rytojaus jau motina pa
simirė.

In kėlės sanvaites po szer- 
menu'Sakalienes, susirinko pa
prastinai Nedeloje visi kainrys 
nai kareziamoje, nes ko] prie 
skaitymo susirinko, pasikėlė 
ginežias apie Andriu.

Kas tok i s atsiszauks, jog 
Andrius turi turėt ka toki ant 
savo san'žines, jog nuo laiko 
kada vagis pavogė pas Marti
niene arki i yra jisai kokis tai 
ne savas ir visada nulindęs 
vaikszezioje kad net baisu pa
žiūrėt in ji. Nes nespėjo tai pa
sakyt kad sztai isz visu szaliu 
davėsi girdėt balsai užrekanti 
ant jo, jog kalba ne teisybe.

— Teisybe, kalbėjo, jog isz- 
rodo nulindęs ir nuo to laiko 
ne ant susirinkimu nei ant szo- 
kiu jo nematyt, ne,s turi koki 
gailesti arba rūpesti, o ne grie- 
ka arba sunku nusidėjimą, tai 
yra. teisybe kaip Dievas dan
guje.

Tame visi nutilo. Prieszais 
juosius kaip isz žemes iszau- 
O-ias stPP Andrius. Buvo baigias stojo jvmirius. puvo mai
ši a i nuvargęs.

Stojo ir atsigryždaimais in vi
sus tarė:

— Dekavoju asz jums mie
li tėvai už gera mislinima apie 
mane. Nes asz suvis ne tokis. 
Asz kreivai pridiegiau ir vo
giau! Ir atėjau in czion doru 
žmonių apsaugot, idant at- 
szauktumet užsakymus. Ne
vertas esmių rankos Mariukes. 
Nevertas asz esmių rankos 
Mariukos. Nevertas asz esmių 
sėdėt su jumis ant vieno suolo 
ka-gi pasianote o gal nežinote 
kas tai yra aszara naszles ir 
sieratos, kas yra skriauda ar
timo kas nusidėjimas, nuo ku
rio vis ta jaunysta ir pražilšta 
plaukai. Ne vertas asz esmių 
jus! O tokia sunkinybe ant ma
no szirdies siege, jog jau ne 
turiu pajiegu pakelt. Tegul-gi 
isz jus būrelio hunu iszdildin- 
tas ant visada, tegul niekas 
czion mane, varda mano dau
giaus neprimena, ba mano ta 
prakeikta piktadarylsta pri
mintu.

Ilgai visi tylėjo ir karezia
moje suvis malsziu buvo.

Mariuką sėdėjo nuliūdus ir 
nžsimislinus neskaitė laikrasz- 
czius ir niekas apie skaitymą 
nemislino. Nes visi pasikėlė ir 
su nuliūdimų malsziai iszejo ir 
iiszsiskyrste nueidami kožnas 
in savo narna. Ir nevienas su 
skausmu galva palingavo.

— Gaila vaikino! Tarda
mas.

* TARADAIKA J
i ** * ***************** ********■»

Tarp daugelio musu 
žmonių, 

Da yra tas prigimimas, 
Kad netikėti bile kam. 
Laikais yra tai labai ir 

naudingu daigiu, 
Nes kaip priežodis mokina: 

“Niekam netikėk, 
Niekam tavęs neiszduos, 

Ir turi .klausyt tos 
senovės rodos.” 

Reikia žinot ko klausyt 
ir kam užsitiket, 

Nes kaip kada nereikia
Nei savo artimiausiui 

prieteliui,
Nei broliui sakyt to, 

Ko nenori kad paantrintu. 
Tankiai atsiranda ir tokiu 

vyru, 
Kurie savo locnai moterei 

neintiki, 
Noriais turėtu ir 9

geriausia motore, 
Ir ant to nekarta labai 

blogai iszkerta. 
Tarn poros buna. 
Tarp poros būna 

ankiausia tas, 
Kad vienas kitam 

neužsitiki. 
Pats nesirnpnai motore ir, 
Tankiai prikaiszioja jai 

Visokius niekus ir 
užmetinojimus, 

O ir motore nužiūri savo
vyra, 

Buk jiis ja nemyli kaip 
Reikia, ir ant kitu žiuri.

Tasai užmetinejimas 
Ne i szt ik i m ūmo vienu ant 

kitu, 
Tankiai yra juokingu.

Nariai draugystes netiki 
savo kasiėriui, 

C) ir nžvydi jam jo garbe. 
Turime ta.ji prigimta būda 

pamesti,
Ir jeigu vyras savo 

moterei netiki,
Ir visame ja nužiūri.

* * *
Vai tu Brooklino užvyd'uole, 

Kuri tai praeita sanvaite, 
Tenaitines bobeles norėjai 

ap juodyti, 
Novos ju kaltes iszrodyt. 
Bet pati save ant juoko 

palikai, 
Kad isz kitu szaudijai, 

Atsiminkie pirm ant savo 
praeities,

Ir ant savo kaltes, 
Asz. apie tave gerai žinau, 
Ba nuo kitu isztyrinejau, 
O jeigu da taip padarysi, 

Tai žvaigždes ant dangaus 
pamatysi.

Tuojaus subėgo kaiminai ir 
visas kaimas 'susijudino: 
Priesz deganezia stuba buvo 
riksmas szaukimas stenėjimai 
verksnias. Prineszta. vandenio, 
nes ant tuszczio stengėsi lieps
nas gesint. Visa stuva stovėjo 
liepsnose ir jokios pagelbos 
negalėjo duotie.

Atidarytos stainios tvartai 
iszvesti gyvuliai, nes in stuba 
niekas ineit negealejo ir ne- 
dryso.

Tiktai vienas isz tu, kuri's 
dovanai stengėsi vandeniu ag
ni užgesint, szoko in stuba, pa
talus ir visokius daigius, ir 
skrineles isznesziot pradėjo.

Martiniene apkvaito, pati 
nežinojo ka turi daryt, vaiksz- 
cziojo aplink deganezia. stuba, 
szaukdama, vaikai, verkdama.

Tuotarpu gailingas balselis 
davėsi girdėt isz stubos. Tai 
buvo mažas Simukas, kuris 
miegojo kiloja perskyroje stu
bos, o pabudęs pradėjo verkt 
pamirsztas deganezioje šlubo
je. Motina, suriko ne savo bal
su ir puolėsi prie duriu, nes 
liepsna musze ji in veidą, turė
jo atsitraukt, szaukdama gel
bėkit !

Susijudino visa kuopa kai
mynių, nes ne vienas pirmuti
niu nenorėjo būtie ir ant smer- 
ties mestis in lielpsnas. Stogas 
k a tik jau laikėsi, ir jau k a 
tik turėjo griūtie, o duryse 
liepsna tik maiszesi ir musze 
laukan isz priemenias.

Staiga! tas, ka daigtus isz 
stubos gelbėjo, norint jau nuo 
durnu ir liepsnos juodas ir ap
svilintas, mėtėsi in ugni.

— Ant įsmert gal nuėjo! 
Tarė kas isz kuopos, 'kūdikio 
neiszgelbes ir save prapuldys! 
Kas tai tokis narsunas ?

— U-gi tai Altorius! Atsi- 
szauke kas kitas isz kaimynu.

Sztai langas suskambėjo. 
Andrius Įauga iszmuszes mete 
kam tai ant rauku kūdiki, nes 
pats jau iszszokt nespėjo, ba 
tuo tarpu stogas griuvo su di
deliu trenksmu.

Visi klikteleio isz baimes irVisi kliktelejo isz ‘baimes ir 
nustebejimu, būdami persi
tikrinto., jog jau po Andriui. 
Nes kada jveas iszvaike durnus 
pamate veidą ir rankas An
driaus. Ant veido Andriaus

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

Ant Pardavimo

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. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.

ke ir apraudojo jo kaukes.
Ant veido ligonio buvo ma

tyti baisus kentėjimas, nes jis 
vienok neskundesi, nei dejavo.

— Martiniene! Atsiszaukė 
ligonis, ar-gi jus man dovano
jate už jusu krivida?

Martiniene su verksmu mė
tėsi prie jo.

— Audrink! Kalbėjo verk
dama, Dievas mato, jog dides
nio už tave gera.dejaus ne turė
jau ant svieto. Nes kokias tu

Istorija Apie 
“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS 
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

matyt buvo neiszpasakytos 
kaukes, o ant ranku galima bu
vo pažint jog stengėsi iszsi- 
gaut isz ugnies, nes negali.

Lubos ir balkiai prislėgė ji, 
nes tas in apsaugojo nuo pra
puolimo liepsnose.

— Vandens! Rikterta.
Atbėgo bernai. Visi turėjo 

viedru's su vandeniu ir liejo 
visi ant Andriaus, kiti puolėsi 
su prikais ir prikėlė prisle
gianti nelaiminga vaikina, bal
kius, kiti vėl nutvėrė už ranku 
Andriu ir iszgelbejo nuo pra
pulties ugnijė. Buvo apkvaitęs. 
Vaikinai paėmė ji ant ranku ir 
nunesze in artyma stuba.

Netrukus atidarė akis.
— Kunigo, tarė ipamaželi.
Pribuvo knnln-nr.Pribuvo kunigas su tonu 

Dievu, iszspaviedoje ji ir pa
rengė ji ant smert. Kunigas 
iszejo, o apsiverkęs būrelis 
kaimynu klūpojo da ilgai prie 
lovos nelaimingo ir gailei ver

kaukes turi de] manės nebage- 
H!

— Niekas man tai. Laimin
gas asz ir Dievas ant manos su
simylėjo, kad jums negalėjau, 
atsimoket už jusu krivida. i

— Po tam akis jo puolė ant 
Mariukes, ka stovėjo verkda
ma prie lovos.

— Mariuk! Tarė pamaželi.
J i jie pasi lenke prie jo.
— Audrink! Tarė, tave la

bai visa skaudei turi?
Jisai nusiszypsojo in ja, gai

lingai ir pradėjo kalbėt:
— Skauda! C), labians skau

doje kada, motina, mano per 
mane mirė, ba asz žinau, jog 
jijio numirė per mane. 'Nuo to 
laiko nevertas buvau giyvent 
ant szio svieto, ir kas ipo gyve
nimui, kad nevertas tavęs. Tu 
anuo. Nesibijok, jiisai sugrysz 
pas tave. Ba kas tave gali pa- 
mirszt! Jonas niekados niekam 
nesumelavo. Jisai vertas tavęs, 
o no asz, ka Dievui neteisingai 
prislėgiau. Viena tu Mariuk ne 

j mislyk niekad apie mane pik- 
! tai ba asz pakutavojau už ma- 
! no nusidėjimą, ir už pakilta ei
nu isz szio svieto, ir už pakil
ta tavos Mariuk isesinąrakavo- 
ju. Ir nieko jau nenoriu, viena 
ka praszau paguldikite mane 
prie mano motinos ir ta 'berže
li, ka.. tu Mariuk sodinai, ant 
mano kapo pasodink, tegul po 
savo nuleistom szakelem sle
pia mano kapa, o ta kryželi ka 
man davei, užkabinkyt man 
ant kaklo. O Juzukui musu pa
sakyk, idant melstųsi už mane. 
Jisai tokis mąžas, tai ir laimė
jo Dievo but turi. Ir pasakyk 
jam, jog noruti nuo jo ir skūra 
luptu, tegul svetinio nesieke ir 
nenusigąstą to, tegul svetimos 
krividos negeidžia, niekados, 
neteisingai . neprisiege. Ma-

arba pradžia
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO 

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po525c.

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

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

Saule Publishing Co. J 
Mahanoy City, Pa.

rink! Tegul jisai su tavim kas 
rytas poterius kalba po kry
žium. Jisai tokis biednas siera- 
ta, tokis mažiulelis, o asz jam 
motina paėmiau. Kas jam pa
sakys apie Dievą, kas ji pote
rius iszmokins, kas iszmokins 
mylėt žmonis ir žeme?

Kalbėk tu jam a.pie Dievą, 
ka del musu ant kryžiaus nu
mirė, apie žeme musu visu mo
tina kuri mus maitina ir užlai
ko mus, ir apie žmones, kurie 
turi būtie musu broliais. Ir 
Mariuk kalbekie jam. Tegul 
jis žino kur mano beržas ir ma
no kapo kryželis ant kapiniu. 
Mylėjau asz tave Mariuk ma
no. Kaipo ta saulute ant dan
gaus, kuri mus apszvieczia ant 
žemes, kaipo ta žeme ka mus 
maitina, kaip motina, ka mus 
augina, teip asz tave numylė
jau Mariuk. Tai bukie gera 
del mano brolelio sieratos ne
laimingo. Neverk mano mie-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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How,..extra earnings for Savings Bond <X wn

GET T80 BACK FOR EAC? :' 
$1.00 YOU PAID!

The Bonds you bought in ’44 earn 3 % 
for 7 0 years morel

If your Savings Bonds are maturing soon, here’s im
portant news. All your Series E Bonds that have 
matured still go on earning for you. Now they can pay 
back as much as 80% more than you originally invested. 
Under the present Bond law, the earning power of U. S. 
Series E Savings Bonds is extended’a full 10 years. Of 
course, you may still redeem those Bonds whenever you 
wish. But if you want them to go right on making 
money for you all you have to do is hold on to them.
There’s nothing to sign, no visit to the bank required.
With this added earning power, Savings Bonds are an 
even better investment now. Especially on the Payroll 
Savings Plan where your saving is done for you by the 
pay qffice where you work—and invested for you in in
terest-earning Bonds.
So hold on to the maturing Bonds you have—and invest 
in more through the convenient Payroll Savings Plan.

If you want to be paid your interest as
current income, invest in 3% Series H

For a sound investment that pays you interest by 
check every six months, ask at your bank about 
U. S. Series H Savings Bonds—a current income 
Bond available, in denominations of $500 to $10,- 
000. Matures in 9 years and 8 months and pays 
an average 3% interest per annum if held to 

“ maturity. Annual limit, $20,000.

The V.S. Government ddes not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, k x
for their patrictic donation, the Advertising Council and r b

j
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Žinios Vietines
— Žinios pranesze, buk bu

vusi miesto gyventoja, ponia 
Helena Lango, 39 metu am
žiaus, nuo 130-62 224-th uly1., 
Laurelton, Long Island, numi
rė pareita Subatos diena. Ve
lione sirgo du menesius, po tė
vais vadinosi Helena Norkievi- 
cziute. Gimė Mahanojuje. Pa
liko savo vyra Paul Lango, dvi 
dukterys: Barbora ii* Elaine; 
savo motinėlė Elana Norkievi- 
cziene isz Park Crest; trys se
serys: Vilhelmina Zimmerman, 
Annville, Pa.; Blanezia Hubos- 
ky, Park Crėst ir Florence 
Sherman, Coopersburg, taipgi 
broli Simona, Chicago, III. Lai
dotuves invyko Seredos ryta.

— Ponas Juozas Streikus, 
nuo 317 W. Mahanoy uly., ku
ris gydėsi Ashland ligonbpte- 
je per koki tai laika, ana diena 
sugryžo namo daug sveikesnis 
ir drūtesnis.

— Subatoj- pripuola Szv. 
Stanislovo Kos., o Tautiszka 
Vardine: Gražina. Ir ta diena: 
1938 m., Kataliku Bažnycžia 
paskelbė kaipo szventaja pir
ma Amerikos piliete, Motina 
Frances Xavier Qabrini; 1835 
m., Texas krasztas paskelbė 
savo nepriklausomybe nuo 
Meksikos. Naujos Texas vals
tijos kareiviai buvo Meksiko- 
nu apsupti in Alamo Plaza 
tvirtove. Po vienuolika dienu 
jie buvo priversti pasiduoti su 
U'žtikrinjmn kad jie bus lai
komi kaipo karo belaisviai. 
Bet kaip Meksikonai insilauže 
in ta tvirtove jie in szmotelius 
visus tuos Amerikieczius suka
pojo. Nuo to laiko iki sziai die
nai Amerikos kareiviu obalsis 
yra szukis: “Atsiminkite Ala
mo!” Tiems Meksikonams už 
keliu dienu buvo su kaupu at- 
kerszi n ta, atly gi n 1 a.

— Miestas yra puosziamas 
del Kalėdų ir iszrodys puikiai.

— Szimet pirma Nedelia 
Adventu pripuola Lapkriczio 
(Nov.) 28-ta diena.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimt treczia 
Nedelia po Sekminių, o taipgi 
Szv. Juozapato, o Tautiszka 
Vardine: Pamautas. Ir ta die
na: 1934 m., Prezidentas pa
skelbė Philippinąms Nepri
klausomybe; 1942 m.:, Ameri
kos valdžia po prievarta eme 
in vaiska visus vyrukus tarp 
asztuoniolikos ir devyniolikos 
metu amžiaus; 1765 m., inžinie
rius ir iszradejas, Bobert Ful
ton gimė. Jis iszrado kaip ga
lima su garu stumti Laiva. 
Pirm jo laiku visi laivai plau
ke su gairėmis ir su veju, bet 
Fultonas iszrado kaip laiva 
galima stumti pirmyn su garu.

— Miesto bankai iszsiun- 
tines daug czekiu visiems 
tiems kurie ezedino pinigus 
Kalėdų Kliube per visus me
tus. z

— Panedelyje pripuola Szv. 
Alberto, o Tautiszka Vardine: 
Vaidyla. Taipgi ta diena: 1708 
m., gimė William Pitt, Cat ham 
dvaro, bajoras, jis mokslus ėjo 
in garsiausius Anglijos mo
kyklas Eton ir Oxford, jis bu
vo garsus kalbėtojas, stojo in 
Užsienio pramone ir Anglijai 
parūpino pramone ir bizni su 
Indija ir Amerika.

— Utarninke pripuola Szv. 
Gertrūdos, o Tautiszka Vardi
ne: Kubile. Ir ta diena: 1899 
m., mire Dak. V. Kudirka, gar
sus Lietuviu raszytojas; 1933 

m., Prėz. Franklin I). Roose- 
veltas paskelbė kad Diplioma- 
tiniai santykiai yra atnaujin
ti su Sovietu Rusija. Su ta san- 
lyga kad Rusija užtikrins vi
siems Amerikiecziams Rusijo
je Tikėjimo Laisve. W. C. Bul
litt buvo Ambasadorius.

— Lietuviu Moterių Kliu
kas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą pareita 
Utarninko vakaru, in Eagles 
svetainėje mieste. Daug nares 
dalyvavo tame susirinkime.

Nova Ignacua, Brazilija. — 
Per ekspliodojama parako fab
rike, namas likos sugriautas, 
o penkiolika darbininku žuvo 
tame nelaimėje.

San Diego, California. — 
Convair XF2Y1 eroplanas ‘ jet ’ 
kuris dare auksztyn nepapras
tu greitumu ir eksplodavo. La
kūnas Charles E. Kichbourg, 
31 metu amžiaus, kuris dare 
bandymus su. tuo eroplann, žu
vo liepsnose. Bandymas buvo 
daromas San Diego inlankoje.

Linden, N. J. —
Lietuviu bendruomenes apy
linke iszleido vietos Lietuviu 
p a gy v e n t a, m i m e o gr a f n o t a
laikraszti pavadintu “Linde- 
no Lietuviu Žinios”.

PALEIDO
VON NEURATH

BERLYNAS, VOK. — 
Buvę Antro Pasaulinio Karo 
sanjungininkai paleido isz 
Spandau kalėjimo Konstantin 
von Neurath, nuteista Nuern- 
bergo eisme penkiolika metu 
kalėjimo, už karo laiko nusi
kaltimus Czekoslovakijoje.

Von Neurath dabar 81 metu 
amžiaus, vos paeinąs, beveik 
apakęs ir paliegęs, buvo Hitle
rio Užsienio Reikalu Ministe- 
riu priesz Ribbentropa. Vėliau 
užėmus Czekoslovakija ir pa
vadinus ja Bohemija, von Neu
rath buvo paskirtas ten komi
saru.

PERSZOVE UNIJOS 
ORGANIZATORIŲ
CAIRO, ILL. — Gordon 

Knapp isz St. Louis, CIO Juri
ninku Unijos Organizatorius, 
buvo labai sužeistas, kai in ji 
pasipylė szuviai isz alyvos bar
žų vilkiko, atsitolinanezio nuo 
krantines. Anų vilkiku, pri- 
klausancziu J. W. Banta kom
panijai, ingulos yra veik vie
ninteles vidaus laivyninkyste- 
je, nepriklausanczios unijai. 
Gordon Knapp bandė sulaiky
ti dvi baržas, bet ju ingulos 
griebėsi priesz ji revolverius.

PERSKRIDO
ATLANTIKA

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 
Max Conrad, Hollywood© dai
nelių komponistas ii* deszimts 
vaiku tėvas laimingai perskri
do Atlantiko mares be sustoji
mo. Jis pakilo pareita Subata 
isz Idlewild aerodromo New 
Yorke su dvieju motoru ero- 
planu “Piper Apache”. Max 
Conrad yra patyręs lakūnas. 
1950 metais jis perskrido At- 
lantika abiem kryptim, bet su
stodamas pakelyje. Szis skridi
mas buvo be sustojimo.

SKAITYKITE “SAULE”

Lenktynes In Laisve

George Mihalia, dvide- Į 
szimts szesziu metu amžiaus 
ūkininkas, isz Vengrijos 
ežia parodo savo gerokai su- 
nesziotus czeverykus, po sa
vo dvideszimts keturiu die
nu lenktynes in laisve priesz 
Rusijos, Czekoslovakijos ir 
Pietų Vokietijos kareivius ir 
policijantus. Jis, bebėgda

Daktaro Samuel Sheppard Teismas

Eddie Francis (po kairei) 
teismo prižiūrėtojas ir Cy 
Steenstra, (užpakalyj jo) 
inveda naujus Jury liudyto
jus ar liudytojas, kurios bus 
pasirengusios užimti vietas 
tu ant jury, kurie butu pra
varyti ar del kokios priežas
ties negalėtu ar nenorėtu 
tarnauti.

Czia yra in teismą pa
trauktas Daktaras Samuel 
Sheppard isz Cleveland, 
Ohio. Jis yra intartas už sa
vo jaunos žmonos nužudini- 
ma.

Vienas tos Jury narys bu
vo paszalintas kai valdžios 
advokatai priparodino kad 
jis po prisieka buvo pamela

:: JUOKAI ::
Mažas vaikiukas sėdėjo 

prie kelio ir graudžiai verk- 
szleno. Senis Butkus praei
damas sustojo ir užklausė:

“Na, stok didutis, mažiuk 
kogi taip verki?

“Mano tėvas visus mano 
kacziukus prigirdė.”

“Ah,” net ir Butkus su- 
įsigraudino, “tai isz tikrųjų 
gaila. Ir tu • labai mylėjai 
tuos savo kacziukus,” pa- 
gluosdamas mažinti, Butkus 
atsisėdo prie vargszo.

“Taip”, verke vaikas, “o 
jis man vakar prižadėjo kad 

mas isz Vengrijos in Muen- 
chena, Vokietija, buvo Ko
munistu keletą kartu szau- 
domas. Jis sako kad per vi
sas tas dienas jo maistas bu
vo tik obuoliai ir vanduo. 
Bet dabar jis sako kad jis 
džiaugiasi kad jis yra lais
vas kaip ir kiti.

o □ o

vęs. Kiekvienas Jury narys 
turi prisiekti kad jis nieka
dos nebuvo suaresztuotas ir 
nebuvo nubaustas in kalėji
mą. James Manning taip bu
vo prisiekęs, o vėliau advo
katai priparodino kad jis 
vienuolika metu atgal buvo 
suaresztuotas už lytini pra
sikaltimą su jaunu vaiku.

Daktaro Sheppard žmona 
buvo baisiai sumuszta, apie 
dvideszimts žaizdų ant jos 
galvos, kuri buvo beveik vi- 
siszkai sutrinta. O nieko isz 
jos kambario nebuvo pavog
ta, nors jos vyras gina kad 
vagis ja nužudė ir ji sumu- 
sze.

□ □ □

asz pats galėsiu juos prigir
dyti.”

Mažas vaikiukas, pipiru- 
kas priėjo prie duriu, atsi
stojo ant galu pirsztu ir sie
ke paspausti duriu zvanuka, 
bet negalėjo pasukti, ar pa
spausti.

Kunigas praeidamas ir 
matydamas kad vaikiukas 
negali pasiekti duriu zvanu- 
ko, pats priėjo ir jam pa
spaude.

Vaikiukas pažiurėjo in 
kunigą ir suszuko: “Dabar 
neszkis kiek gali, nes mes se
ni Butku arziname.”

Pirkie U. S. Bonus Sziandieu! j Platinkit “Saule” }

LAIVYNAS NORI
DAUGIAU PINIGU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szimtu milijonu doleriu. O da
bar, su greitesniais ir dides
niais eroplanais tai tie laivai 
turės būti didesni, sunkesni ir3 
brangesni.

Trys tokie kariszki laivai 
yra dabar statomi ir gal bus 
gatavi ateinaneziais metais.

Laviyno Sztabas tikisi kad 
deszimts tokiu laivu pasista- į 
ty dinti per deszimts metu. Bet 
tokiam darbui reikes daug 
daugiau pinigu negu Laivyno 
Sztabas dabar isz valdžios 
gauna.

SOVIETAI NUSZOVE 
AMERIKOS 
EROPLANA

(Tasa^Nuo 1 Puslapio)
■ “

nūs ir Rusijos lakūnai tik gy
nėsi kai ji paszove musu ero- 
plana.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žvakutes, kurias paskum mili
cija kepurėmis nudaužydavo. 
1953 m., minimasis kariu pa
minklas buvo apvestas 3 m., 
auksztumo medine tvora, ku
rios lentos isz oro buvo dar su
stiprintos vielomis. Bet su lai
ku žmones tas vielas apkarpė, 
o in lentas prirasze visokiu 
tautiniu szukiu. Toji pati sce
na per Vėlinės kartojasi kas
met ir baigiasi minios didingai 
giedamu Tautos himnu. Pasi
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Why do It the hard way7

Forget about ropes, pins, baskets and work.
Dry your laundry automatically, electrically.

with peace of mind, ease and convenience.
See your electric laundry dryer retailer ... today!

taikydavo, kad milicija steng
davosi kuri nors isz demons
trantu suimti, bet žmones mi
licininku neprileidžia prie nu
matytu j u auku. Pereitais me
tais per Vėlinės aplink szi pa
minklą buvo sustatyti' jau ne 
eiliniai policininkai, bet leite
nantai ir vyr. leitenantai. Vie
nok ir vėl pasikartojo inpras- 
tines scenos, nors paezioje mi
nioje buvo ir neuniformuotu 
milicininku.

Malda Senovės 
Žemaicziu
(Jumoras)

Perkūne dievaiti 
Ne muszk tu Žemaitį, A. 
Geriau muszk tu guda, 
Kaip kad szuni rudą! 
Taip meldės 'žemaiczįu 
Bocziai ir Perkūną, 5 
Kaip in kuožyniiausį 
Daiigiszka gali tina, 
Kur’s griauja, žaibo ją 
Ir padegti moka 
Ir nžmusžti kartais 
Barzdota 'buri ioka. 
Ne tik kad žemaiti, 
Arba gudu vyra, 4, 
Kadangi Perkūnas 
Užmnszeju yra;
Kai p ežia kad 'budeliai 
Su pasmerktais daro.... 
Taip ir jis isz'žmogaus 
Gyvybe iszvaro.
Tad koks jis dievaitis, 
Matyt kad rago t as 
O kartu, kaip kipszas 
Yr’ ir uodegotas. 
Ir vieta jo būvio 
Yr’ ne dangaus srity, 
Bet ten kur ragoezius 
Galima matyti.... 
Supraskit: -pekloje, 
Kur yr’ Bėlzabuba,
Ten yr’ ir Perkūno 
Gyveninio stu'ba 

Ir yriu kareziama, V 
Nes gerti jis myli 
Įr tik pasigėrės 
Jis griauja, nė tyli. 
Nes blaivas ne'b’daro 
Niekam veiksmu piktu, 
O tik tas kur’s maukia 
Sznapsa. kauszu diktu.
Tad ar apsimoka ■ 1 ‘
Gerbt toki galiūną • 
Kaip gerbė senovės 
Žemaicziai Perkūną?
Geriau gerbti Ta j i 
Kur’s viską sutvėrė 
Ir dangų ir žeme 
Ir žmogų ir žveri. 
O szi Perkunuži, 
Sakau ta ne tyczia,
Reik’ lupt, kad jis moka 
Padegt net.... bažnycžia!

— K. V.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkąi 
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- 
oija 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!

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