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Keturiolikos menesiu sū
nelis, Craig Batchelder, 
linksmai žiuri in savo moti
na Ponia Barbara Batchel
der, kuri su jo bovinasi jo 
v y g e j e, in Newburyport, 
Mass.

Motina ir sūnelis susirgo 
ta baisia “polio” liga perei
ta vasara. Jiedu tikisi gana 
pasveikti priesz Kalėdas, 
Ikad daktarai pavėlintu ma
žmožio sesutei sykiu su jais 
praleisti Kalėdų szventes.

Isz Amerikos
1954 GERIAUSIAS 

METAS

“Biznis Geras, Darbu 
Daug” Sako Bensonas

PHILADELPHIA, PA. — 
Agronomijos Sekretorius Ezra 
T. Bensonas, ana vakara per 
prakalbas in Inter-State Milk 
Producers Cooperative susi
rinkimą in Benjamin Franklin 
vieszbuti, hoteli, Philadelphi- 
joje, sake kad po Eisenhowerio 
ir Republikonu administracija, 
1954 metai buvo kuo geriausi, 
taikos laiku. Jis sake kad Re
publikonu administracija yra 
visiszkai permainius Vaszing- 
tona savo darbsztumu ir tei
singumu.

“Dolerio verte yra nustaty
ta, žmones daugiau uždirba, 
daugiau ir taupinasi, pensijos 
didesnes. Administracija yra! 
sustabdžius suktybes, kyszius' 
ir papirkimus. Dabar Vaszing- 
tone nesiranda jokiu pasipikti
nimu skandalu. RepublikonaL 
nei darbu, nie sziltu vietų ne
parduoda ir nemainikauja. ! 
Pragyvenimas, kad ir ne per 
daug atpigo, bet jau nei ne- 
brangsta. ’ ’

Taip kalbėjo Amerikos Ag
ronomijos Sekretorius, Ezra 
T. Bensonas.

Jis toliau aiszkino kaip ūki
ninkams, fameriams dabar 
daug geriau, nors jie mažiau 
gauna už savo ūkio vaisius.

Kaip atsilieps farmeriai ir 
mainieriai in szituos saldžius 
žodžius dar nežinia. Farmeriai 
jau seniai kaip nusiskundžia

kad jie labai mažai gauna už 
savo galvijus, kvieczius ir ru
gius, nors visi tie dalykai bai
siai brangus kai žmones nori ju 
pirktis.

Mainieriai kelis sykius pra- 
sze pageltos isz Vaszingtono, 
ir kiekviena syki veltui, nieko 
negavo!

NUTILDINO
SU SZNAPSU

BAN PABLO, CALIF. —
Taksės draiverys ir darbinin
kas in gazolino stoti, sztora, 
policijantams paaiszkino kaip 
vagsi juodu apvogė ir paskui 
privertė juos po kvorta sznap- 
so iszgerti in szeszias minutas.

Policijantai sako kad jiedu 
neatsipeikejo, neiszsipagiriojo 
per keletą valandų, kada jiedu 
apie tai pranesze policijai.

Taksės draiverys yra Wm.
E. Mvers; gazolino stoties dar
bininkas yra Wm. Van Meter.

Kiek pinigu tas vagis gavo 
nebuvo paskelbta. O tas vagis 
turėjo gana laiko pabėgti kol 
jiedu iszsipagiriojo. Kieno tas 
sznapsas buvo teipgi policija 
nėra praneszus.

PERSPĖJIMAS
PRIESZ KALĖDAS

PASMERKTI

Iki Gyvos Galvos In 
Kalėjimu

. ■
NEW YORK, N. Y. — Du 

nariai Brooklyno jaunuoliu 
czaikos, genges buvo pasmerk
ti iki gyvos galvos in kalėjimą 
už žmogžudyste.

Kings County teismas pata
rė kad jiedu visa savo gyveni
mą praleistu kalėjime, ir kad 
jiemdviem nebutu duota pro
ga praszytis susimylejimo ar 
po kiek metu iszlaisvinimo.

Teismo “jury” po trijų va-j 
landų paskelbė kad tiedu jau- i 
nuoliai yra kalti, ir verti kuo 
asztriausios bausmes. Tiedu 
jaunuoliai yra asztuoniolikos 
metu amžiaus Jack Koslow, 
visu kitu tokiu niekszu vadas 
ir septyniolikos metu amžiaus 
Melvin Mittman.

Teismas rado juodu kaltu už 
nukankinimą ir nužudinima 
Willard Menter, Rugpjuczio 
septyniolikta diena. Jiedu ji 
nukankinę, instume in East 
upe. |

Niekszai, žulikai, visu balsu 
verke ir dejavo kai iszgirdo 
teismo pasmerkimą.

Teisėjas Hyman Barshay sa
ke kad buvo galima tuodu žu- 
liku septyneriopais budais nu
bausti. Piripieju du budai butu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAUKTI 11 LAKUNU
ISZ NELAISVĖS

Gal Nereikes Maini- 
kauti Su Kinijos Ko
munistais Del Musu

Kareiviu

WASHINGTON, D. C. — 
Augszti valdžios atstovai sako 
kad jie tikrai tikisi kad Komu- 
nistiszka Kinija paleis isz ne
laisvės Amerikos vienuolika 
lakumu, be jokiu derybų ir be 
jokio mainikavimo.

Kinija dabar derinasi kad ji 
paleis tuos lakūnus, jeigu 
Amerika pavėlins trisdeszimts 
penkiems Kiniecziams Studen
tams gryszti in Kinija. Iki 
sziol Amerikos valdžia szi- 
tiems studentams yra uždrau- 
džius gryszti. Bet ežia didelis 
skirtumas tarp musu kareiviu 
Kiniecziu nelaisvėje ir tu Ki- 
niecziu studentu. Tiems stu
dentams valia važiuoti po visa 
Amerika, kur tik jie nori ir 
kur tik jiems patinka. Musu 
valdžia jiems net ir primoka. 
Bet jiems nevalia gryszti in 
Kinija, kol viskas tenai paaisz- 
kes, kol bus tikrai nustatyta 
kas valdo Kinija. Kitaip sa
kant, tie Kiniecziai studentai, 
Amerikoje, yra musu svecziai. 
Bet musu tie lakūnai Kinijoje 
yra belaisviai ir tupi kaleji-

Czia ugniagesys lieja van
deni in kambarį kur penki 
vaikucziai sudege. Gaisras 
taip staiga isztiko szitos 
farmu namelius, kad tėvai 
Reginald Debaggis vos su
spėjo patys iszbegti ir iszsi- 
neszti savo trijų menesiu kū
dikėli. Visi kiti j u vaiku
cziai sudege. Nelaime atsiti
ko in Franklin, Mass.

POPIEŽIAUS SVEI
KATA NEKOKIA

Daktarai Sako Kad

Vasaros Sportas
Žiemos Laiku

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos slapta policija vėl 
visiems primena labai atsar
giai apsižiūrėti su pinigais. 
Policija ypatingai perspėja 
tuos per kuriu rankas daug pi
nigu pereina, kaip sztorninkus, 
luczierius ir net darbininkus 
bankuose.

Kadangi priesz Kalėdas 
daug daugiau žmonių visko 
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Alfredo Mendoza, cziam- 
pijonas visu tu kurie szitoki 
sportą ant vandenio mėgsta, 
ežia, Floridoje, lavinasi del 
tokio sporto rungtynių, ku
rios invyko ana sanvaite in 
Acapulco. Jis ežia, norėda
mas parodyti savo drąsą ir 
gabumus, ant savo pecziu 
vežasi Joan Faye Brown, ku
ri laimėjo Floridos gražuo
liu rungtynes kaipo “Szvie- 
sos-Karaliene.”

Isz Pavergtos Tėvynės
•------------------------------- O---------------------------7-----

urnose.
Bet Kanados ir Anglijos ir 

kitu Alijantu atstovai pataria 
Amerikai sutikti gražinti tuos 
studentus, kad Kiniecziai ne
turėtu jokios priezinios teisin
tis ar aiszkintis kodėl jie laiko 
tuos Amerikieczius lakūnus ne
laisvėje.

Per Komunistu Kiniecziu ra
diją ateina pareikalavimas, 
kad Amerika turi atiduoti Ki
niecziams $130,000 pirm negu 
jįe musu lakūnus paleis. Tuos 
pinigus Amerika ežia “suszal- 
de”, suėmė, kai Komunistai 
Kinijos kraszta užkariavo.

Bet dabar yra spėjama, kad 
tie Komunistai Kinijoje, be jo
kiu derybų ar mainikavimu su
gražins mums musu lakūnus, 
nes jiems labai rupi inlysti in 
Tautu Sanjunga. O beveik visi 
Tautu S'anjungos nariai dabar 
pasmerkia juos už toki pasiel
gimą, kuris yra prieszingas 
Korėjos paliaubų sutareziai ir 
Genevos sutarties nusistaty
mui.

GRAIKAI
STUDENTAI PRIESZ

AMERIKIECZIUS

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Apie penki tukstaneziai Grai
ku studentu per penkias valan
das kele buntus priesz Ameri
kieczius. Jie iszdauže Ameri-

Nora Pavojaus 1
VATIKANAS. — Geriausi 

daktarai tarpu saves laike ke
lis pasitarimus kaslink Szven- 
to Tėvo sveikatos. Jie sako kad 
Popiežius Pijus Dvyliktasis vėl 
labai yra susilpnejes, bet nėra 
reikalo per daug susirūpinti, 
nes jie nemato jokio pavojaus.

Iszrodo, kad Popiežius nega
li nieko nuryti, negali nieko 
valgyti. Apie visas tuzinas ge
riausiu daktaru isz visu krasz- 
tu yra susirinkę prie jo lovos. 
Ju tarpe yra Daktaras Riccar
do Galeazzi-Lisi,' Profesorius 
Anton‘o Gasbarrlni isz Bolog
na, kuris yra geriausias dakta
ras del pilvo ligų, Profesorius 
Raffaele Pao’ucci di Valmag- 
giore, gar'sus Italijos chirurgas 
ir Daktaras Paul Niehans, 
Szveicarijos garsus gydytojas.

Vatikanas labai mažai žinių 
iszduoda, kaslink Szverito Tė
vo ligos ar sveikatos, tik saky
damas kad Popiežiaus sveikata 
ar nesveikata yra tokia pati.

Jau dabar daug gandu ir 
paskaliu eina po visa Katali
ku Bažnyczia, ypacz po Bažny- 

; ežios virszunes atstovus, kas jo 
vieta užimtu, jeigu Szventas 
Tėvas pasimirtu. Bet tai tik 
gandai ir paskalai, niekas 
nieko tikro nežino.

kos Žinių Sztabo langus, ir. 
stengiesi persilaužti per poli- 
cijantu eiles prie Amerikos 
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SKAITYKI!'
“SAULE”
1‘LATINKIT!

Kai Kas Gryžta Isz 
Sibiro

Atvykusiuju teigimu, yra 
gryžusiu in Lietuva ir in Sibi
ro tremties. Pasirodo, vieni, 
iszsiuncziami in Sibirą ilga- 
mecziams darbams, atlikę 
bausme, ten turi pasilikti nuo
latos ar nustatyta laika, o kai 
kas ypacz nubaustieji mažes
nėmis bausmėmis, tikrai gali 
gryžti atgal in Lietuva. Dau
giausia gryžusiu yra jaunimo, 
dar isz 1940 metu iszvežimu. 
Tuo tudu vaiku vienas kitas,1 
ten auklėtas Bolszevikinese 
prieglaudose, Komunistintas ir' 
Rusintas, dabar jau yra gryžes 
atgal. Pasitaiko tarp ju ir to-: 
kiu, kurie, gražinti in Lietuva, ’ 
betgi neleidus gryžti ju tėvams, 
arba artimiesiems, paskiau pa-| 
tys iszvažiuoja in Sibirą, ten' 
gyventi prie saviszkiu. Kai ku
rie isz gryžusiuju buvo priesz 
tai amnestuoti. Kai kuriuos isz 
ju vykdomieji komitetai yra 
pasiuntė in darbus, bet kiti 
darbo neturi dar ir sziandien, 
todėl turi verstis, kuo ir kaip 
galėdami: malkas plaudami, 
turguje pardavinėdami senus 
daigtus ir t.t. Tarp gryžusiuju 
buvo ir buvusio Respublikos 
Prezidento A. Smetonos brolis, 
kuris gražintas, gyveno Alek
sote savo namuose Juozo Da- 
mijonaiezio gatvėj. Vienok ve- 

I liau Bolszevikai ji vėl iszveže 
atgal in Sibirą, kur jis ir mirft. 
Kaune žmones su pasipiktini

mu sznekejo, kad žmogų tam
po net senatvėje, neleisdami 
ramiai numirti: isztreme in 
Sibirą, kad isz ten vėl galėtu 
latitremti in Lietuva, o isz jos, 
dar karta isztremti in Sibirą!

Didžiausi Masiniai Ve
žimai In Sibirą Buvo

1948-49 Metais
Per vežimus kai .kurie isz 

musu tautiecziu, juos nujaus
dami arba gave laiku inspeji- 
ma, pasiszalino. Tada j u visas 
turtas, kilnojamasis ir nekil
nojamas, buvo sunaikintas, 
vienok ju paežiu daugelis iszli- 
ko net ir tomis pa.cziomis pa
vardėmis. Po vežimu žmones 
isz baimes dar apie metus lai
ko slapstėsi. M. Bakano teigi
mu, laisvojo Vakaru pasaulio 
protestai del trėmimu isz Lie
tuvos vis dėlto veikia. Ju pri
vengia net ir Bolszevikai. Prie 
iszvežimu padėdavo taip pat 
ingulos ir daliniai, policijos 
mokyklos kursantai, kaimuo
se: stribai, kai kas pagal insa- 
kyma talkininkavo ir isz Lie
tuviu, bet kiti vis dėlto arti
muosius ir gerus pažinstamus 
inspejo, kad dingtų. . „

Vežami in Sibirą žmones ir 
kitokiais titulais. Pvz. kurie 
baigia mokyklas arba techni
kinius mokslus pasiuneziami in 
Sibirą ar kitur atlikti prakti
kes ii* ten turi atidirbti nusta- 
tytaji laika. 1953 m., pvz. bu
vo Kaune insteigta szoferiu
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Valdžios Pagelbininkas 
Advokatas, Tom Parrino, 
(po kairei) peržiūri savo 
rasztus, pirm negu jis prade- 
d a klausinėti Daktara Ste
phen Eheppard, kaslink jo 
brolio žmonos nužudinimo, 
Cleveland mieste, Ohio.

Dak. Stephen Sheppard 
po prisieka sako kad jis yra 
inteikes ne tik policijai, bet 
ir teismui keletą vardu tu 
žmonių, kurie butu galeje, 
ar butu noreje jo brolio žmo
na nužudyti.

Jis toliau sako, kad tas 
žmogžudis, kuris Marilyn 
Sheppard nužudė, teipgi

sprandą pu^auže jos vyrui, 
jo broliui, Daktarui Samuel 
Sheppard. Bet valdžios dak
tarai ir teismo daktarai po 
prisieka sako kad nieko pa- 
naszaus tam daktarui nebu
vo atsitikę. Jie peržiurėjo vi
sus X-ray paveikslus ir sako 
kad tam daktarui sprandas 
nebuvo nei nepaliestas.

Po deszinei ežia yra Dak
taro Stephen Sheppard žmo
na, kuri laukia prisieka pri
imti tame teisme. Ji sako 
kad ji su savo vyru buvo 
Dak. Samuel Sheppard na
muose ta nakti kai jo žmona 
Marilyn buvo nužudyta.
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Kas Girdėt
Veteranai, buvusieji karei

viai dabar gera, bizni daro; jie 
perkasi nauju namus ant ilgo 
iszmokesczio ir paskui tuos na
mus kitiems parduoda. Valdžia 
jau dabar ima tokius vetera
nus susekti. •

žinsta kad Sen. McCarthy teip
gi turi didele intaka ant visos 
partijos, ir kad abu dabar sto
ja viens priesz kita. Czia gali 
būti Relpublikonu Partijos ga
las.

Mėsai, priesz Kalėdas, gal 
>rs biski atnie-s. Kalakutai ir

Dabar valdžia rengia naujus 
instatymus, kad ir veteranams 
bus sunkiau ^auti paskolas del 
nauju namu.

U k i n i n kai stengias i 
atpiginti. Jie sako kad jie ma
žai už pieną gauna, bet kad 'biz
nieriai ir sztorninkai baisiai 
daug pasipiiniguoja.

pieną

pirmiau buvo. Republikonu 
partijos vadai dabar abejoja 
ar butu patartina ji vėl staty
ti in rinkimus del Prežidento 
vietos.

Pavojus karo su Komunis- 
tiszka Kinija vis didėja, nežiū
rint kai]) Prez. Eisenhoweris ir 
Amerikos Sekretorius Dulles, 
tiems Komunistams taikinusi

Pirkie U. S. Bonus!

Dabar daug kompanijų pri
viso, kurios dabar tik laukia 
kad veteranais negalėtu savo 
naujus namus iszmoketi. Tada 
tos kompanijos už pusdyke 
tuos namus isz tu veteranu nu- 
perka.

Valdžia dabar rengiasi daug 
visokiu daigtu parduoti. Ji už 
pusdyke parduos daug drabu
žiu, kuriuos ji buvo supirkus 
per kara.

Amerikos valdžia yra suri- 
szus Kiniecziu vado Chiang 
Kai-sheko rankas. Jam isz Eor- 
mpsa salos n'evalia pultis ant 
Komunistu be Amerikos pave- 
linimo. Reiszkia, jeigu tenai 
karas prasidės, vien tik Komu- 
itistai gales ta kara pradėti.

» *
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Pirkie U. S. Bonus

TURTAS, LAIME IR
TUSZCZIOS RANKOS

Eina gandai kad Veteranu 
Administracija toms kompani
joms praneszai apie tuos vele
nus, kurie negali savo 
iszmoketi. Dabai’ valdžia ima 
visa Veteranu Administracija 
tardineti.

Kongresas nubalsuos pratęs
ti jaunu vyruku ėmimai in vais- 
ka, del dar keturiu metu. Da- 

daug jaunesniu darbinin- 
tures valdžios ])raszytis

Piet-rytu Azija gaus isz mu
su valdžios daugiau kaip tris 
bilijonus doleriu.

bar 
ku

namus Į ipaliuosuoti i
vaisko del savo darbo.

Biznieriai ir sztorninkai 
džiaugiasi, kad biznis labai ge
ras; kad žmones visokiu Kalė
diniu dovanu, dabar jau ima 
pirktis.

Žmones isz banku daug 
giafu pinigu skolinasi ir 
kieriai džiaugiasi.

dau- 
ban-

Ant nauju automobiliu 
kia ant rankos duoti tik trecz- 
dali. Už tai tiek daug žmonių 
sziais metais perkasi didesnius 
ir brangesnius automobilius.

Maistas labai mažai atpigo. 
Dauguma szeimininkiu to atpi
gimo visai nei nepajuto.

Republikonai yra dabar la
bai susi rupine. Jie pi’isipažins- 
ta kad intakingiausiaš ju par
tijos atstovas yra Prez. Eisen- 
howeris, bet jie teipgi prisipa-

Valdžia dabar pasirengus 
paskirti trisdeszimts penkis 
bilijonus doleriu ant metu del 
apsaugos.

Reiszkia, mažai vilties 
del sumažinimo taksu del 
naniezin metu.

yra 
atei-

Visiems fabrikantams yra 
valdžios insakyta kad jie butu 
pripirenge ant rytojaus gamin
ti kariszkus ginklus, jeigu to
kis reikalas iszkiltu..

Dabar Senatorių komisija, 
pasmerkdama Senatorių Mc
Carthy, padare isz jo tikra per
sėki ojarna muczelninka.

Prezs. Eisenhoweris yra bai
siai supykęs, kai Sen. McCar
thy ji intare. Bet jis neiszdrys- 
ta vieszai iszeiti priesz ta Se
natorių.

Rdpnblikonu partija ima 
♦killti. Dalinai ežia kalti Sen. 
McCarthy prieszai, bet daug 
daugiau czia kalte Republiko
nu Partijos nusistatymas kas- 
link musu Užsienio Politikos.

Dirbti!
Kelk drauge, santauti! 
Jau szvinta lauke.
Be pertrūkio dirbti 
Sukibkim drauge! 
Tėvynė mus szaukia. 
Tėvynė varge, 
Be atvangos dirbti 
Sustokim drauge! 
Ir diena ir nakti, 
Per kiaurus metus 
Lai darbas žavina 
Be atlaidos mus! 
Nekrupsek, jog žūsim, 
Innyke kovot, 
Jok svietas mus misliu 
Negali sumot, 
Dorai tik darbuokis 
Ant Gentes dirvos, 
Tik mandagia misli 
Barstykie ant jos! 
0 ka isz to busiant, 
Iszvysim paskiaus, 
Tai nagi darbuotis 

. Sukibkim asztriaus!
Darbuotis su rankom 
Ir su iszmintim, 
Darbuotis neliaujant, 
Diena ir naktim!

Pirkie U. S. Bonus
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Jieszko Geru Namu Ant Burdo
1284

Prez. Eisenhovveris nėra taip 
sziandien gerbiamas, kaip jis

Price $2.50 s,‘“
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Grti

NIMBE1EI MIITI

rcuMuiM /m

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

Szitas mažas, vienu metu 
hippopotamus, isz Liberia, 
kuris yra užvardintas “Pud- 
gie” dabar jieszko geru na
mu. In ji ežia žiuri Betty 
D’Amore in International 
Airport, New York, mieste. 
Ji in ji tik žiuri, bet sako ant 
burdo ji neims.

Jis buvo atvesztas in 
Amerika Pono John Hews-

ton, isz Salisbury, Maryland. 
John Hewston sako kad jis 
tikisi savo draugui rasti ge
ra ir tinkama vieta in zoolo
gijos namus. Nors szitas 
žvieriukas ir dabar iszrodo 
gana didelis, kai jis pilnu sa
vo metu sulauks jis bus tik 
apie deszimta dali tokis di
delis kai kiti jo tokie bro
liai. V
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laimins tave! Paszauke tėvas 
su užgavimu.

Da loja paežio,ja dienoja at
silanko pas fabrikanta K., ba
ronas B., apreiszke, jog busent 
nori pasilikt czionais per ilges
ni laika,, nes užmano szioja ap- 
linkineja nusipirkt dvarus ir 
apsigyvent juosia. Tas atsilan
kymas pono barono, o ypatin
gai tas jo apreiszkimas iszvere 
ant motinos su duktere neap- 
raszoma džiaugsma. Senas-gi 
K., nuolatos prisižiuriniejo in 
sveczia su kokiu tai žingeidu
mu, matomai nužiurinejo in ji 
kame, o jis negalėdamas datu- 
ret tu tirinejaneziu prisižvelgi- 
mu senio, nuolatos buvo nulei
dęs akis. Nepatiko jis ir Ma
riukai. Ponas baronas žiurėjo 
ant jos kaip ant kūdikio, mažai 
.paišindamas, nes buvo ji ir pa- 
silpuoszus paprastinai, o kada 
kalboja ir ji kelis žodžius pri
moto, pradėjo ant jos žiūrėti 
teip, kad mergiuke apkaitus 
turėjo apleisti kambari.

Tuom užsirūstino visi, tėvas, 
motina ir Adele, bet tarp ju 
buvo tas skirtumas, jog tėvas 
užsirūstino ant barono, kad 
tas priverto savo akimis mer
gaite apleisti kambari, o moti
na ir Adele, mate jog mergaite 
kiszai uosi in ten kur nereikia.

— Tu kas kart stojosi kvai
lesne, roke ant mergiukes Ade
le po iszejimui barono, kada-gi 
tu iszmoksi mandagumo.

— Mandagumo? Paklausė 
Mariuką ramiai, asz prileidžia, 
jog ju.su ponui ’baronui da rei
kėtų to-gi mokintis, o ne man! 
Juk gana aiszkiai parode, jog 
to jam stoka, nes kas-gi būda
mas mandagiam, panasziai 
žvelgs ant merginos. Pagal aus 
neprivalai teip labai rūstinus 
už ta menka nieką, daugiau 
niekad nepasirodinsiu tam ju
su baronui in akis.

Nuo szio laiko in vyko lai
mingos dienos del Adeles, nes 
ponas baronas atsilankė in na
mus pono K., o Adele galėjo su 
savo myliniu vakarus praleis- 
dineti ant meilavimu, o rodėsi, 
jog baronas kas kart labiau ir 
karszcziau doge meile prie jos, 
nes ir ji labai insimylejo in ji. 
Senas tėvas rimti negalėjo, 
nuolatos del iszaiszkinimo jom 
ju klaidos paszvensdavo savo 
nakties pasilsi. Iszpradžiu rus
tai perdestinejo joms, bet pa- 
galaus, matydamas, jog nieko 
nebeinveiks, turėjo duot vir- 
szn savo paezai, norint tas bu
vo prieszingu luomoja. mote
rystes. Adele tvirtai tikėjosi 
pasilikti ponia baronienė.

— ' Užtvirtinu ponia, atsi-

liepė vienkart B., iii Adele, jog 
užtvaru arba perszkadu suėji
me su tavim brangi in pora jo
kiu neturiu, jeigu tik isz. jusu 
szaliesi tu nesiras, nes asz es
mių visiszkai patvaldingu, 
gimdytojai jau senei ilsisi po 
žeme, galu vest ta mergina, ko
kia man patinka.

Tie 'žodžiai raganiszka už
danga laimingos (puikios atei
ties atidengė priesz akis jau
nos insisvajojusios puikios 
merginos. Bajoriszkas vardas, 
turtingas ir iszlavintas viso- 
kioja žinystoja, o priek tam 
puikiai patogas vyras, tai jos 
saipnai ir svajones josios geis
mai in kuriu iszsipildinima 
niekados nebotu drysus tikėti. 
O dabąr, neabejojo jau suvis, 
jog ji-gi esą loja iszrinktoja li
kimo, 'poni baroniene, kurie 
pasiliks trumpo ja ateity ja.

Buvo tai velei po tokiai žais
liai (zobovai) arba balui priesz 
paezias Užgavėnės, kada Ade
lei sugryžus nuo bau k i et o, mė
tėsi motinai ant kaklo ir tarė 
drelbanicziu balsu:

— Motinėlė palaimink man 
ir vellink man laimes, esmių 
sužiedotine barono! Erwinas 
sziandien apreiszke viską man.

Motina jautėsi da laiminges
ne iszgirdus tuosius žodžius 
dukters, negu pati Adele ir su 
didžiausiu džiaugsmu tarė:

— Duktė mano neaprube- 
žintai džiaugiuosi u tavo laime, 
didžiuojuosi tuom jog esmių 
tavo motina. Tosios laimes visi 
tau pavydės!

Tuonilaik vienok da buvo 
vienas užkludis, kuri da ne pa
vėlino visiszkai džiaugtis taje 
laime, reikėjo ipergalet prie- 
szinguma tėvo, kuris da lig 
sziol nepermaine savo nuomo
nes ir žiurėjo ant tos ateinan- 
czios laimes savo dukters vi
siszkai abjutniei ir szaltai, nes 
baronui matomai suvis neužti- 
kejo. Buvo tai sunki užduotis 
del moterių ingyti * pavelinima 
tėvo, bet galu galams pavyko 
joms sujunigtom pajiegom ir 
samia vbszavii n u i szskl aisty ti 
visokias abejones ir perlausz- 
ti užtvanka, arba įprieszinguma 
tėvo. Norint ne labai noringai 
vienok davė ant galo savo pa
velinima.

Per tai-gi sugertuves baro
nas B., su Adele atsibuvo isz- 
kilmingai, nes buvo sukvesta 
daugelis svecziu isz miesto ir 
apylinkes. Motina ir Adele tir
po po ntekmem laimes, tėvas 
buvo nuludes ii’ suvis links
mintis nenorėjo, o jauna Ma
riuke, kuri szalinosi nuo savo 
ateinancziio svainio kaip tik 
galėjo, karsztai melde Dan
gaus laimes del savo sesers ir 
prisakinejo savo ligoniams ir 
pavargę] ams atakuot Dangų 
maldomis, idant seserį jos pa
daryt laiminga, arba idant isz- 
melst iijLio Dievo malone del jo
sios.
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
'Puikus apraszymas, d i d e 1 e 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietnviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi 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.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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
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 J 33—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—Apią 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 
pbslapiu, 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' NaktL 
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. 35g.

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.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; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
SruoKs 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 
Aj^avikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie 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:

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

ĮįTW Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

ju.su
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‘Turtas, Laime Ir
Tuszczios Rankos

pRlIESZAIS puiku narna 
mieste D., matome stovinti 

‘būreli žmonių, norint lauke bu
vo sizalta, meuesis Sausis gnai
bė žmones už au.su ir uosiu ir 

^nevelino malsziai stovėti. Ma- 
tome-gi czion susirinkusi būre
li neturincziu vakarais užsi
ėmimo, jannikaicziu, susimo- 
vusiu rankas in kiszenius ir 
mindžiojanczius bent ant vie
tos, matomai gine kojas nuo 
szalczio, vienok-gi norint, tai 
buvo vakaro žieminio laikas, 
matome tarp būrio* neSuvis 
mažai sandraugiu žingeidžios 
moteriszkos lyties, nes rodos 
sziandien suvis negalema būti 
tikėtis matyti jais czion; ant 
gatves.

Adolfina duktė turtingo fab
rikanto geležies K., kuri ne se
niai sugry'žo isz Lwawo, bus-gi 
sziandien pirmu kartu ant ba
liaus pas burmistrus, o delto- 
gi suvis nestebetina jog tas at
sitikimas pažadino toki žingei
dumą. ne tik jaunumeneje, bet 
ir'seniuose, ypatingai duktere 
Jievos, nes tiespanasziai toji 
duktė pono Ka.... pana Adolfi
na, arba, Adele, turi but labai 
patoga., iszlavinta daugžinys- 
loja ir pažinstanti gerai svie
tą, nes prisikvėpavo oro did- 
miestiszko.

Trumpai pasakius 'žmones 
su mažesne nekantrybe laukia 
iszejimo panos Adeles, nuo po
ros arkliu, pakankvtu in pui
kias roges laukianęzias ant pa
nos Adeles priesz kambarius 
pono K. Pagalaus sulaukė isz
ejimo, nes atsiliepe balsiai: jau 
eina, jau eina, ach — ir Adele 
su puikybia lig kunigaiksz- 
cziute teip veikia insedo in ro
ges, kad nevat nedave aky
viems kone ne vienam gerai 
prisižvelgt in save. Neskubus 
tėvelis ir neatsiliekanti jo 
drauge gyvenimo arba motina 
Adeles teippat nevilkina inses- 
ti, ir akyvas būrys jau lydi, 
bent akimis smarkiai atsitoli- 
nejanczias roges.

’Ant kampo ulyczios stovi 
dvi moteriukes ir su svarbumu 
iszreiszkineja savo pažiūras 
kas link 'ponstvos Ka... ypatin
gai panos Adeles.

Y . — Na-gi isztikro, reikia 
pripažint kad pana Adele gra
žia turi burna.

— Teisybe, atsako f antra, 
bet ir puikybes jai ne stokai

— Nu-gį žinai, nuo moti
nos iszmoko skubiai pritarė 
pirmutine. Juk ir motina nuo 
valandos isztekcjimo už vyro, 
jau nežinojo pati kaip pūstis.

— Teisybe prietelka kalba
te, daduoda skubai antra, bet

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.

2 SAULE PUBLISHING CO., <
< MAHANOY CITY. PA. U.S.A. > 

asz jums, sakau, tame name tu
ri in vykt i nelaime, nes jau Die
vui ii- kantrybes pritrukt turi! 
Teisybe pasakiusu senas K. 
visame ženklinime to žodžio 
doras žmogus, bet perdaug pa
vėlinai tom dviem moter.ems sa
ve už noses vadžioti.

— O teip, teip, bet žinot ka, 
jau man net.gaila tos jaunes
nes ju mergaites Mariukes-, at-

Seni 'žmones nekarta 
kalba, 

Kad pavyzdinga gaspadine 
namuose,

Tai daugiau reiszkia negu 
vežimas pinigu!

Gal but žmones kitiems 
laimes linkėdami,

• Niekad gero nelinki, 
Nes tankiausia sako:

Vėlinu tau szimta stabu 
Ir szimta. maiszu pinigu!

Argi nebūt u geresnis 
linkėjimas,

Kad sakytu: 
Vėlinu, tau geros 
gasp ad i n e s n am u o s e!

O kad'tai visos molinos 
Linkėtu tos laimes vyrams, 

Isz t i kr o vėlini ma i 
iszsipildytu.

Pinigai laimingu žmogų 
nepadaro, 

Ypatingai jeigu szeimynoje 
pildosi priežodis:

Boba iszkamaros daugiau 
:su žiurstu isznesz, 

Negu vyras in kieti su 
vežimu privesz.

* *
Gal niekas taip neparodineja 

moraliszko nupuolimo,
Kaip1 per daugeli ypatų 

yra papratimu, 
Iszrasti kalbas apie 

savo artimus.
Nekurie žmones isztikro 

mistiną,
Kad nepapildo jokios 

bledies,
Jeigu apsakinėja nevos 

teisingai klaidas 
Ir nusidėjimus savo 

ar tymu.
Tuomi labai biustą F

Kožnas žmogus privalo 
Būti ne tiktai teisingu, 
Bet j r iszprantancziu,

Ir gailestingu ant 
nusidėjimu kitu.

Tieji, katrie taip mėgsta 
klaidas, 

Ii’ nusidėjimus savo artymu 
atidenginete,

Patys paprastai pildo daug 
klaidu ir nusidėjimu.

Nepasikelineja jie ant 
Nusidėjimu savo artymu, 
Del to, kad tieji rūstina 

Dievai, o ne!
Nes jeigu taip butu, 
Tai už viską patys 

pasirūpintu klaidas,
Ir piktybes nepapildinet.

Platinkit “Saule”

su matomu užėmimu prisižvel- 
gineja ir ja ir da kalba su ja. 
Tas neapraszomai linksmina 
ja, nes mato, kad visos kitos 
žiuri fant jos akimis degan
čioms pavyda. Po valandai 
baronas B, užprasze Adele 
szokti.

Adele susipažinus su. nepa- 
žinstamu, visiszkai atsimainė, 
buvo tokia linksma, ruosze, 
meile, daugkalbanczia* kokia 
da. niekad nebuvo, nes. barono 
B mislis ’buvo visos atkreiptos 
ant Adeles, buvo jis visiszkai 
užimtas ja.

Labai veikiai balius pasibai
gė, o Adele meilu suspaudimu 
rankos atsisveikino poną 'baro
ną B. ir užganėdinta ir trium
fuojanti važiavo namon, kada 
visos kitos lydėjo ja akomis 
pilnoms pavydos -ir szirdeso 
savo jaute neapikanta.

Kada, jau ponstva K ir ju 
duktė Adele sėdėjo rogese, mo
tina p radėjo su neslėptu 
džiaugsmu:

— Adele, buvo isztikro ant 
baliaus karaliene tarp kitu 
merginu, esmių užganėdinta 
isz tavęs visiszkai ir galu di
džiuotis būdama teip laiminga.

— O asz teip pasilinksmi
nau, atsako mergina apkaitusi 
isz locnos laimes. Niekad da. 
man teip linksma ir smagu ne
buvo, gal mama nežino kaip 
Erwinias, czion pertrauke ir 
pasitaisė ant sėdynės rogese, 
kaip 'baronas buvo meilum del 
manos. Kas do patogas puikus

siduso su tikru pasigailėjimu 
antra.

— O! Mariuke isztikro ro
dos buk suvis ne tos gimines, 
ji suvis in savo motina nei in 
seserį savo nenusidave, nes tai 
mergaite 'pilna dorybes, geru
mo, szvelnumo, nusižeminimo 
ir gerdusznumo, visi ja myli. 
Ach, jau reikia man skubintis 
namon. Likit sveika! Ir mote- 
res persiskire.

Bankietas namie pono bur
mistro buvo pilnatį ja. Adele 
pasiputusi kaip povas puiky
be, apsiaubta, buvo visu svie- 
cziu garbintoju, isz kuriu kiek
vienas stengėsi iszsinaudot nuo 
jos norint viena nusiszypsoji- 
ma, arba meilu žodeli. Ji vie
nok ant visu žiurėjo szaltai su 
abjutnumu visam ženklinime 
to žodžio, o cluszioje savo pa
niekinėjo ir visus ir mistino 
sau: Ach, kokie czion.tie žmo
nes nerangus, kaip nepažinsta 
mandagumo ir puikaus apsi- 
ejimo?-Suvis kitai]) buvo pas 
tete Lwawe! Bet kuom-gi Ade
le gale didžiuotis? Kas skyria 
ja nuo kitu., jeigu anuos panie
kina, neįj husent yra. augsz- 
cziau stovinezia nuo ju? Ach, 
ne! Puikybe szirdija kitaip lie
pė ja didžiuotis ir niekinti ki
tais, jog’ ji ne yra duktė grafo, 
ne kunigaikszczio, o tik prasto 
luomo gimdytoju duktere, nes 
tėvas jos buvusis ' sliesoriumi, 
savo proce gilukningai dasi- 
dirbo turtu, tai-gi ir Adele pri
valytu pamyt, jog ir ji ne yra 
augsztos luomos ir neprivalo 
niekinti žmonėmis, da gal 
augszcziau stovinezais, arba 
geresne paeiti, bet puikybe ap- 
jakina ja, savmyliste liepe ja 
paniekinot kitais, o save aug- 
szcziau statyti nuo kitu.

Orkiestra prasidėjo sutai- 
kinet balsus, o Adele su savo 
szokyku rengėsi prie szoko ir 
linksniai tarp saves sznekasi. 
Tame atsidaro salėsi durys ir in 
vidų ineina naujas sveczias, 
matomai pasivelines. Visu 
akys atsikreipė ant. pribuvu
sio. Tas patogas raganaujan- 
czai vyras, jaunas juosvu plau
ku, veido sveikai iszrodanczio, 
akiu pilnu gyvybes, sveikina 
drauguve su mandagumu ir 
puikumu, su kiekviena ypata 
szposaudamas ir nelaukdamas 
suvis užvaduotuojaus pats per- 
sistato burmistrui. Tas jo ruo- 
szumas, puikus apsiejimas pa
žadino svecziuosia žingeidu
mą: Kas do puikus ir tvirtas 
isz'žengimas, kas do drąsą, kas 
do patogumas, del ko-gi jo ne- 
pažinstame? Visur tarp svecziu 
pasklydo sznabždai. Jaunos 
merginos teippat sznabžda vie
nos in kitas darydamos viso- 
kes pasargas apie nepažinsta- 
ma jauniki. Pagalaus kelios 
žingeidžiausio® ypatos, ku
rioms pavyko iszgirsti laike 
persistatimo nepažinstamo 
burmistrui, jog jis yra baronas 
B, locnininkas dideliu žemisz- 
ku turtu, paleido taje žinia 
taip susirinkusiu ir akimerko- 
jiy jau visi žinojo ir panos vėl 
sznabždejo: ii’ man teip rodėsi 
ir pirmo pažiurę jeimo, toki s 
puikus apsiejimas isztikro ga
li but tik pas jauniki augsztes- 
nes luomos žmonių.

Po szokiui Adele paprastinai 
pas gimdytojus nuėjo ir vos 
atsisėdo szale motinos toja-gi 
valandoja prisiartinęs patoga® 
baronas B. ir persistato ponst- 
vai K, ir pradeda kalba. iSzir- 
dis merginos drueziai pradėjo 
plakti, kraujas musze ja in 
galva, kada paregėjo, jog jis

SAPNORIUS

i
 Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su J 
užsakymu: !'
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— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaityto j aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

vyras! Ne teisybe tete?
— Na. kas jau tau, atsake 

tėvas, jis tokis kaip ir visi ki
ti, per dideles tavo pagyros.

— Esi ir pasiliksi visados 
murinu, pasząuke su neužganė
dinimu pati, ar-gi jokio 
džiaugsmo nejauti, matant pui-, 
ku pasivedima musu Adeles?

— Duok man ramybe, atsa
ko tėvas žiovaudamas, užtai ir 
sziebe josios, kuria, liepe pa
siuvi gal tik ant to, me mažai 
skatiko man praryjo.

— Esi visada skupuolu del 
musu, juk rodos skatiko del 
musu ne snvjs stoka, ir tas da 
dideles skriaudas tau nedaro, 
o tu vienok kožna rubli mums 
iszkalbi, koloji pati. Nemislini 
apie likimą savo dukters ir 
apie jos ateiti nepaisai, nemis
lini suvis apie tai, jog musu 
Adele gali padaryti puikia 
partija!

— Ne linksmina mane su
vis tos partijos, kurios susi
tvėrė ant balių! Atsake senas 
tėvas.

—< Na, padėka vok, baronas 
B., ar-gi nepritinka del Adeles 
ar nebutu puikia daug ženkli- 
nanezia del musu partijos, at
sake szposinga pati.

— Hm, jis? Kažin kas do 
vienas? Netikiu ir neužtikiu 

The Lafornias paid for half of 
their home through Payroll Savings 

— ard have over $6,000 besides

you woo

Josephineand Thomas Lafornia of Niagara 
Falls, New York, saved $2,500 for their 
home down payment. Now they’re saving 
to buy a bakery when Tom retires. You 
can do as well...on the Payroll Savings 
Plan.*

All you need do is decide to do it—after 
that you’re in, and you not only save 
money, you earn money, too! Yes, if you 
sign up to save just one $18.75 U. S. Sav
ings Bond a month on the Plan, in 9 years 
and 8 months you’ll have $2,457! And in 
19 years and 8 months you’ll have $5,920!

It’s so easy—end you’ll be so 
glad you did it!

Here’s all you need to do: Just go to your 
company’s pay office and sign up. You

say how much you want to sa’ve—it can 
be just a few dollars every payday, or it 
can be as much as you want. You’re the 
boss on that. Then the money will be 
automatically saved for you—before ever 
you draw your pay.

Then, as soon as enough money is accumu
lated, a U. S. Series E Bond is purchased 
in your name. The Bond is delivered to 
you. And right away the Bond starts earn
ing more money for you. Every Series E 
Bond pays you interest averaging 3% per 
year when held to maturity.

Why don’t you give Uncle Sam a chance 
to help you from now on? Sigh up today 
where you work. Or join the Bond-A- 
Month Plan where you bank.

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

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

i žmonėms, o kolei pats ji geriau 
I nepažinsiu.1 .Tais žodžiais da labiau suar
dė minti abieju moterių ir da 
laibiau imirszino. Sujungta pa- 
jiega užklupo ant jo ir savo 
asztrais liežuvais teip pradėjo 
kapot sena, jog tasai pabūgęs 
isztrauke abi rankas, rodos bu
sent norėdamas gintis ir norė
damas padaryt gala, tam gin- 
czui, dadave:

— Ar jus mislinate, jog ba
ronas ims sau už paezia dukte
rį sliesoriaus?

Vienok ir tuom da pro Vos 
nelaimėjo, nes pati velei užpro
testavo jo :

— Ka duktere sliesoriaus? 
Juk esi fabrikantu! O ne pras
tu sliesorimn. Esi isztikro in- 
stabiu žmogum.

Senas K., nieko neatsake ir 
matydamas, jog ant tuszczio 
reiketu bartis su moterimis, 
davė joms laimėti, nutilo insi- 
spraudes in kampeli ir pradė
jo sau snausti žiovaudamas. 
Motina su duktere ne nutilo, o 
vede toliams tarp saves pasi- 
kalbejima, svajodamos apie 
ateinanezia laime.

Kada ant rytojaus senas K. 
sėdėjo savo kancelarijoje užsi- 
dunksojas ir neiszmiegotas in 
kambariu inpuola penkiolikos 
metu senumo' mergiuke ir pri
puolus apkabino jo kakla savo 
ronkoms. Buvo tai Mariuką, 
jaunesne duktė ponstvos K., 
kuri pabneziavus tęva tarė 
linksmai:

— Kaip vakarykszcziasi ba
lius tetnlui patinka?

— Negerai! Atsako tėvas

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

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni 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 “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!

kuris vakar apsirgo. Gaila kad 
tėvelis negalėjo matyti, kaip 
jis džiaugėsi. O sakau tevelui 
jog man daug linksmiau 'buvo 
įbovintis su ligoniais, negu Ade
lei vakar su jauhikais ant ba
liaus. Labai dekavoju tau teve
li, kad man pavėlinai atlanki- 
nieti ligonius ir pavargėlius, 
glos'tindamas mergiukes szvel- 
nius plaukus ant galvos nes 
man tik namie geriausia ir 
linksmiausia įbovintis. O tu-gi 
ka mano szirdžiuke veikej na- 
mieje viena pasilikus? Paklau
sė tėvas. Ar nebuvo tau nuobo
du?

— B uvau pirmiausia at
lankyt Papraucka, kuris pra
eita sanvaite susižeido sau ko
ja fabrike, nuneszdama jam 
gyduolu, apsakinėjo apkaisd'a- 
mai mergaite, po tam buvau pas 
savo numylėta maža Karoluka, 
Tas man suteikė didžiausi 
smagumą. Iszeidama prasziau, 
idant už teveli mano ir už ma
ine pasimelstu.

Senam teveui a s z a r o s 
džiaugsmo užteme akis, pri
spaudė savo dora kūdiki prie 
szirdies ir duszioja dekavojo 
Vieszpacziuj Dievui, jog jam 
suteikė toki džiaugsmą per ap
teikiau tokiu geru mylimu kū
dikiu.

— Aniuola tu mano, deka
voju asz tau mylima mano 
duktė, jog tu teip didelei pa
linksmini mane. Bukie visados 
teip doro® szirdies mano 'bran
gi dukrele, o Vieszpats Dievas

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Sieniniai Kalendoriai 1955m.

Žinios Vietines
— Subatoj pripuola, Szv. 

Rufo ir Szv. Viktorino, o Tau
tiszka Vardine: Gotvila. Pas
ninkas. Ir ta diena: 1923 in., 
Sovietu Rusija iprasze kad 
Amerika pripažintu ju kraszta 
ir (pasiustu ambasadorių. Ame
rikos Sekretorius Charles E. 
Hughes nepriipalžino ju ta pra- 
'szyma; 1796 m., pirmutinis 
sanvaitrasztis “Sunday Moni
tor” pradėjo eiti Amerikoje; 
1865 m., Amerikoje panaikinta 
vergyste; 1917m., asztuonio- 
likta-s priedas prie Amerikos 
Konstitucijos pridėtas. Svaigi
nantieji gėrimai, kaip arielka, 
sznapsas, vynas- ir alus Už
draustas Amerikoje. Razibai- 
ninkai pradėjo gera bizni vary
ti pardavinėdami tuos gėralus 
slaptomis.

— Tik asztuouios dienos li
gi Kalėdų!

— Kita, sau vai te: Nedelioj 
pripuola ketvirta Adventu Ne
delsia, taipgi Szv. Nemezijų, o 
Tautiszka Vardine: Rimante. 
Ir ta diena: 1319 m., in Lietu
va atplūdo Kryžeiviai, norėda
mi ja pavergti; 1934 m., Japo
nijos Taryba nutarė panaikin
ti Vaszingtono Laivyno sutar
ti, padaryta 1922 metuose; 
1937 m., Rusija, nugalabino dar 
asztuonis savo augsztus virszi- 
ninkus už neisztikimuma savo 
krasztui. ,

— Panedelyje pripuola Szv. 
Liberalo ir Szv. Urbono, o 
Tautiszka Vardine: Mite. Ir ta 
diena: 1922 m., Anglija, Pran
cūzija ir Japonija pripažino 
Nepriklausoma Lietuva Resp. 
d e Jure.

— Utarnimke pripuola Szv. 
Tamoszo, o Tautiszka Vardi
ne: Ilgis. Taipgi ta diena: 1620 
m., P.ilgrimai bebėgdami nuo 
persekiojimu Europoje, pasie
kė Plymouth Rock, Amerikoje 
ir ežia apsigyveno; 1932 m., 
Kongresas pavėlina parduoti 
ir gerti alų; 1945 m., Amerikos. 
Generolas George S. Patton, 60 
metu amžiaus garsus karinin
kas pasimirė. Jis buvo mirtinai 
sužeistas prie pat karo lauko.

— Visi sztorai mieste bus 
atidaryti vakarais iki Kalėdų, 
kad duoti proga žmoniems at
likti savo Kalėdinius pirkimus.

— Seredoj pripuola pirma 
diena žiemos, yra trumpiausia 
metu diena.

-r- “Saules” Redakcijos 
ofisas per Kalėdas (Subaitoje) 
bus uždarytas visa diena.

— Puiblikines mokyklos 
mieste užsidarys Utarninike 
Gruodžio Dec. 21-ma diena po 
pietų, del Kalėdų Szvencziu ir 
atidarys net po Naujam Metui, 
Panedelyje, Sausio Jan. 3-czia, 
diena 1955 m.

— Panedelyje apie 1:25 va
landa po. pietų, numirė senas
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į GRAB ORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu į?
J Vestuvių Ir Kitokiams } 
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gyventojas Dominikas Bana- 
viezius, savo namuose, 311 W. 
Market uly. Velionis staiga su
sirgo Gruodžio szeszta diena ir 
nuo tos dienos nesveikavo. Gi
męs Lietuvoje, atvyko in She- 
nadoryje daugelis metu atgal, 
o 1904 m., apsigyveno Mahano
juje. Buvo angliakasis, po tam 
turėjo saliuna mieste, o 1931 
m., prasiszalinio nuo biznio! Ve
lionis vedas du syk, jo pirmuti
ne pati pasimirė daugelis metu 
atgal. Paliko paczi a Marga re t a 
(Urbanavieziene); tris suirus: 
Alberta, ir Antanai isz Cleve
land, Ohio, ir Daktara Joną, 
dantistas, mieste; duktere Vio
leta, patii Charles Rusk, namie. 
Taipgi sekanezius po-vaikus: 
du po-sunu: Petra Urbanavi- 
czia, isz Trenton, N. J. ir Vai- 
teka, mieste, dvi po-dukterys: 
Ona, pati Edvardo Raikausko, 
mieste, ir Mrs. Wm. Binns, 
Philadelphijoje. Taipgi broli 
Joną, Tamaqua; dvi seserys: 
Barbora Krukiene ir J. Szu- 
kauskiene mieste, taipgi tris 
anūkas ir asztuonis pro-a,liu
kus. Laidotuves invyks Petny- 
czios ryta su apiegomis in Szv. 
Juozapo bažnyezioje devinta 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapinėse. Graborius L. 
Traskauskas laidos.

— Laike szvencziu kada, 
žmonys perkineje visokias do
vanas ant Kalėdų ir praleidžia 
daugiau pinigu ne kaip paipras- 
tuosia laikuose, dirbėjai netei
singu bumas'zku, paleidineje 
bumaszkas terp žmonių, ku
rios yra labai gerai padary
tos ir sunku jas atskirti nuo 
tikrųjų. Todėl gergr ‘žiūrėkite 
kokius apla.ikote pinigus.

Girardville, Pa. —
Vincas Navitskas, 56 metu am
žiaus senas angliakasis, kuris 
sirgo nuo azmos, pasimirė 
Utarninke, devinta valanda 
ryte, savo namuose, 397 W. 
Main uly. Paskutini karta dir
bo kaipo ipumpmonas del Otto 
kasyklos Ashland. Velionis ki
tados gyveno Shenadoryje, o 
jo motinėlė Katre Navitskienie 
gyvena Big Mine Run. Taipgi 
paliko savo paezia Anuna (Ve- 
lyviute); duktė Violeta Statue, 
Philadelphia; .viena, anuka ir 
trys seserys: Mare Czernets- 
kiene, Agnieszka Zatavesky, 
Big Mine Run, Albina Stinus, 
mieste ir broli Petrą, Ashland. 
Laidos Subatos ryta, su Szv. 
Misziomis in Szv. Vincento 
balžnvežioję devinta valanda ir 
palaidos in Szv. Jurgio para
pijos kapinėse Shenadoryje. 
Graborius Vilinskas laidos.

Tamaqua, Pa. —
Valeria, Rasimiene, nuo 160 
Spruce uly., kuri staiga susir
go Panedelio ryta, ir likos nu- 
veszta in Coaldale ligonbute 
del gydymo, numirė ta pati 
diena 4:55 valanda po piet. Gi
mė Lietuvoje atvyko in Ame
rika, apie penkis deszimts me
tu atgal, gyveno Frackville, po 
tam Mahanojuje, o 1923 m., ap
sigyveno Tamakveje. Prigulė
jo prie SS. Petro ir Povylo 
bažnytiniu moterų draugijų ir 

Liet. Susivienijimo. Jos vyras 
Jonas mirė 1944 m. Paliko su- 
nu Alfonsą, kuris tp.rnau.ja 
Amerikos Laivyno Utah; ir se- 
kanezios dukterys: G. Orans- 
kiene, Coaldale; Helena Zake- 
rauskiene namie, Mikalina, 
Tamaqua. R. D. 3, Alex. Kane, 
Youngstown, Ohio; deszimts 
antikų ir keturios pro-aiiuku, 
taipgi dvi seserys: Millie Tuc
ker, Long Beach, Calif., ir 
Tekia Czekanskiene, Mahanoy 
City. Laidojo Ketvergo ryta, 
su apiegomis in SS. Petro ir 
Povyilo bažnyezioje devinta 
valanda ir palaidota in Szv. 
Juozapo parapijos kapinėse 
Mahanojuje.

St. Clair, Pa. —
Szvento Kazimiero bažnyezio
je invyks Trijų Dienu Rekolek
cijos pagerbiant Stebukingaji 
Kūdikėli Jezu isz Pragos, pra
sidės Panedelyje Gruodžio 
Dec. 20-ta diena. Pamaldos: 
Lietuviszkai, 9-ta valanda ry
te; Angliszkai 7:30 valanda va
kare. Tėvas Geraldas ves pa
maldas.

Shenandoah, Pa. —
Senas angliakasis, Juozas Se- 
mavaites isz 27 Lower William 
Penu kaimelio, numirė Nedė
lios ryta, pas savo arnika Ed
vardai Yurgemc. Velionis atvy
ko isz Lietuvos 1909 m. Buvo 
angliakasis ir paskutini karta 
dirbo Packer Nr. 2 kasyklose. 
Prigulėjo prie Lietiiivisakos 
parapijos Shenadoryje ir prie 
W i ] 1 i am Penui Ugniagesi u 
draugijos. Paliko paezia Mare 
isz Levittown ir tris sūnūs: 
Antanu, Leonarda ir Alberta; 
trys dukterys: Ona, Della ir 
Eleanora, visi isz Philadelphia, 
taipgi seserį Katre Yurgenc, 
Shenandoah ir anuka Edvardu 
isz Wm. Penu. Laidojo Sere- 
dos ryta su apiegomis in Szv. 
Jurgio balžnyczioje devinta va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapinėse. Graborius L. 
Cz a.i k a u s k a s lai d o j o.

Seelyville, Indiana. —
Sena gyventoja, Ponia Priscil
la. (Kasperiene) Viszniauskie- 
ne, 78 metu amžiaus, pasimirė 
Lapkriczio (Nov.) 17-ta diena, 
savo namuose, ir likos palaido
ta Lapkriczio 20-ta diena, su 
Szv. Misziomis in Szv. Ražan- 
cziaus Bažnyezioje devinta va
landa ryte, ir palaidota in Kal
varijos kapinėse. Velione gimė 
Kaune, Lietuvoje, ir atvyko in 
Amerika. 1892 metuose, gyven
dama mieste Mahanoy City, 
Pa., po tam apsigyveno mieste 
Seelyville, Indiana. Paliko di
deliame nuliudime: penkios 
dukterys: Teofile King, panele 
Mare Kasperiute, Morta Cali- 
man, Elena Lewis ir Ona Cher- 
niey, taipgi penkis sūnūs: Ed
vardą, Joną, Kazimiera, Rei- 
munda ir Juozą, taipgi anuka 
Joną Mūriu, isz Wilkes-Barre, 
Pa. — Amžina Atilsi!

^Pirkie U. S. Bonus!
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pirkinėją ir viens pro kita gru- 
džiasi, ir kadangi sztorai per 
ta laika samdosi daug nauju 
darbininku, kurie prie tokio 
darbo per daug neinprate, suk- 
cziai daug palszyvu pinigu pa- 
kisza.

Slaptos Policijos agentu vir- 
szininkas Philadelfijoje, Jack- 
son N. Krill sako kad jau da
bar randasi daug palszyvu bu- 
maszku visoje szitoje apylin
kėje.

Visi pinigai turėtu būti labai 
gerai apžiūrėti. Ypatingai 
daug palszyvu deszimtiniu ir 
dvideszimtiniu priviso visoje 
apylinkėje.

DIVORSAS
PAVĖLINTAS

ARGENTINOJE
BUENOS AIRES, ARGEN- 

TINA. Argentinos krasztas 
yra, didžiumoje, Katalikiszkas 
krasztas, ir už tai, iki sziol, di-

įlanka, indekite in
Centu prie paskirtos
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vorsas, persiskyrimas buvo už
draustas.

Dabar divorsas yra ne tik 
pripažintas, bet divorsuoti 
žmones gali antru kartu ženy- 
tis.

Kongresas, Prezidento Juan 
Peron raginamas, ta byla pri
ėmė ir padare instatymu kad 
žmonėms valia gauti divorsa, 
persiskyrimą ir paskui vėl ap- 
siženyti.

Jau keli metai kaip Prezi
dentas Juan Peron peszasi su 
Kataliku Bažnyczia, ir gal ežia 
jo žingsnis atsikirsti.

Kai ta byla buvo investa, tai 
| tik keli Radikalu partijos na
ciai pakele prieszinga baisa, 
bet visi kiti sutiko su Prez. Pe
ron patarimu ir invede ta byla.

graikai
STUDENTAI PRIESZ

amerikieczius
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ambasados kambarius.
. Penklos deszimts devyni 
tarn“eUUV0 SUŽ6iSti’ kuri“ 
tarpe buvo sužeisti ir keli poli, 
cijantai. Policijos komisijonie- 

rius buvo labai pavojingai su
žeistas.

Graikai studentai inpyko kai 
Amerika, Tautu Sanjungoje 
pareiszke savo pasiprieszini- 
ma, kai buvo investa byla su
vienyti Anglijos laikomas Cyp
rus salas su Graikija.

Studentai nesziojo didelius 
plakatus, ant kuriu buvo para- 
szyta: “Amerika! Sarmata vi
siems jums Amerikiecziams!
Mes veliia taikinsimies su savo 
arsziausias prieszais, negu su 
tokiais iszdavikais draugais.”

Policijantai galutinai sulai
kė tuos studentus ir juos isz- 
vaike.

Tuo paežiu laiku kai tie stu
dentai Graikijoje sukilo, Tau
tu Sanjungoje, Graikijos atsto
vai ginezijosi su Anglijos, Tur
kijos, Naujos Zealandijos ir
Amerikos atstovais, kad Cyp
rus sala turėtu būti nepriklau
soma ar galėtu pasirinkti prie 
kurio kraszto ji norėtu prisidė
ti.

Graikijos delegatas Alexis 
Kyrou, per dvieju valandų pra
kalbas Tautu Sanjungoje, au
dringai reikalavo ir sake: 
“Mes nereikalaujame kad 
Cyprus sala butu mums pa
skirta. Mes tik praszome kad

r w

_________________________ ♦

“LINKĖJIMAI” Jei Kalėdų ir 
Nauju Metu Korta* (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver-

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co.. Mahanoy City, Pa.

WOMEN WANTED!
Make extra money. Address, mail 
postcards spare time every week.
BICO, 143 Belmont, Belmont, Mas*.

tos salos žmonėms butu duota 
pilna laisve pasirinkti ar jie 
nori nepriklausomybe ar prie 
kurio kraszto jie nori prisidė
ti.”

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

f

mokykla, kur mokslas truko 
apie metus laiko ir kiekvienam 
lankytojui buvo suteikta sti
pendija. Vienok stipendijų 
ėmėjai paskiau, baigė mokyk
la, apsižiūrėjo, koks buvo tu 
stipendijų tikslas: visi gavo' 
paskirti vykti in Rusija. Ne
vyks, bus atiduoti in teismą ir 
už sutarties sulaužyma, kaip 
dezertyrai ar sabotažninkai, 
gali gauti ligi 5 ar 10 metu ka
lėjimo. Panaszius specialistus 
kolchozams turėjo paruoszti 
traktoristu mokykla. Isz Lie
tuviu niekas savanoriais in Si
birą darbams nevažiuoja, ne
bent tik vienas kitas užkiete- 
jes Komunistas ir komjaunuo- 0 
lis Lietuvos Rusas. Bet ir .Sibi
ro plesziniuose ar ten atlieka
moj iszlaivintoj szoferis Rusas 
vis gaus geresni darba, nęi Lie
tuvis. Kadangi niekas nenori 
in Sibirą vykti laisva valia, tai 
žmones ten siuneziami prie
varta. Isz anksto parinktie
siems pareigūnai pranesza, ka- f 
da jie turi pasiruoszti; ne kar
ta turi iszvykti jau rytojaus 
diena. Kad nekiltu panikos, tai 
žmones Bolszevikai visokiais 
budasi vilioja ir apgaudinėja, 
vieniems sakydami, kaip pava
sari, kad, baigė arima, gales 
gryžti atgal, kitiems, kaip va
sara, kad gales vykti in namus 
suėmė derliu ir t.t. Vienok nie- 
kas isz Sibiro dar nebuvo pa
leistas. O ten gyvenimo sanly- 
gos, kaip tikrame Sibire! Ne
leidžiama ir placziau susine- 
szimo. Paprastai skelbiami vie- 
szai tik tokie laiszkai, kuriuos 
patys Komunistai iszranda 
propagandos tikslams, paves
dami parinktiesiems nebent 
tik pasiraszyti.

DU JAUNUOLIAI 
PASMERKTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasmerkė juodu mirties baus
me. Bet “jury” patarė szvel- 
niau su jais pasielgti ir už tai 
jie tik per nago juoduma isz- < 
venge mirties bausme.

Jųdviejų kiti du draugai bu
vo panasziai intarti, bet paskui 
buvo iszteisinti.

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!


