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KALĖJIMO SARGAS KETURIU CENTU KITA KOMUNISTU Karo Laukas Ant Costa Rica SalosDraiverys Iszsigelbejo
“KVITINA”

Kaliniu Sukilimas Jam 
Jau Gana

BOSTON, MASS. — Sargas 
in Massachusetts Valstijos ka
lėjimą, kuris buvo laikomas 
kaliniu nelaisvėje pere asztuo-1 
nios deszimts keturias valan
das, sako kad jis “kvitina“; 
savo darba, atsisako. “Asz ne- į 
noriu antru kartu toki nuoty
ki pergyventi,’’ jis sake.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

JAUNI ŽULIKAI AP-I 
MUSZE STUDENTUS

LAISZKAI PROPAGANDA

Paczto Virszininkas 
Nori Ir Kitus Paczto

Siuntimus Pabranginti
WASHINGTON, D. C. — 

Paczto virszininkas, Summer
field, praszo Kongreso pakelti 
laiszku siuntimo kasztus nuo 
trijų centu už sztempa ligi ke
turiu centu. Jis sako kad tai 
reikalinga, nes dabar daug 
daugiau laiszku yra siunezia- 
ma ir paczto darbininkai rei
kalauja didesniu algų.

Jis tuo paežiu sykiu prasze 
kad butu pabrangintas siunti
mas laiszku, ant eroplanu ir

Kiniecziai Pavėlina 
Belaisviu Giminėms

Atvažiuoti
WASHINGTON, D. C. — 

Kcmunistiszka Kinija dabar 
yra paskelbus kad gimines tu 
belaisviu lakunu gali atvažiuo
ti in Kinija ir savo sūnūs, vy
rus ar brolius atlankyti. Ki- 
riecziai teipgi sako kad valia 
tiems giminėms dabar siunsti 
maisto ar ka kita tiems belais
viams.

Amerikos valdžia labai grei
tai pareiszke kad ji nepataria 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Czia žemlapis sziaurines 
Costa Ricos, kur sukilėliai 
dabar kariauja su valdžios 
kareiviais. In Liberia miestą 
sukilėliai paleido kelias 
bombas prie Prezidento Jo
se Figueres kambaru, bet tos

bombos del kokios ten prie
žasties nesusprogo. Prezi
dentas greitai pasitraukė isz 
savo kambaru ir pasislėpė. 
Beveik visi Liberia miesto 
gyventojai yra dabar iszsi- 
,kraustė.

Ugniagesiai stengiasi už
gesinti gaisra, kuris sudegi
no automobiliu netoli nuo 
Drayton Plains, M ichigan. 
Automobiliaus draiverys bu
vo Panele Lois Williams. Ji 
buvo sustojus del szviesos

Isz Amerikos
EISENHOWERIS 
NUSTATYS FRUNTA

ANT FORMOSA

Kongresas Sutiks Prie- 
szui Nustatyti Rubežiu

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris pareika
laus isz Kongreso kad Komu
nistams prie Formosa Salos 
butu nustatytas rubežius, sker
sai kuri jiems nebutu valia 
peržengti. Senato ir Kongreso 
vadai sako kad jie yra tikri 
kad Kongresas ir Senatas su
tiks su Prezidentu.

Tas rubežius Komunistams 
bus nustatytas prie Quemoy ir 
Matsu Salų, kurios randasi ne
toli Formosa Salos.

Eisenhoweris teipgi parei
kalaus kad Kiniecziu armijos 
kelios divizijos butu perkeltos 
isz keliu salų, arcziau prie For
mosa Sala, kad jie būtu prisi
rengė stoti priesz Komunistus 
Kinieczius.

Keli karininkai jau per ke
lis metus yra. reikalave kad 
Tautiecziai Kiniecziai turėtu 
daugiau progos savo kraszta 
ginti ir tada reiketu mažiau 
musu kareiviu tenai. Kiti mu
su karininkai, ypatingai La
kūnu Sztabo karininkai jau se
niai sako kad musu armija tu
rėtu tenai insikiszti, ir tuos 
Komunistus pamokinti. Jeigu 
musu Laivynas nors kelis szu- 
vius paleistu in tuos Komunis
tus, jie greitu laiku paleistu 
musu lakūnus, kurie dabar te
nai randasi nelaisvėje.

Bet Generolas Matthew B. 
Ridgeway vis patarė ir dabar 
pataria Amerikiecziams nesi- 

ant vies'kelio kai kitas au
tomobilius in jos automobi
liu atsimusze ir paskui davė 
in stulpą. Panele Lois Will
iams, kuri dirba in High
land, Michigan, visai nebuvo 
nei sužeista.

kiszti, ir jam pritaria Prezi
dentas Eisenhoweris.

DRAIVERIU
LAISNIAI BAIGIASI

HARRISBURG, PA. —
Pennsylvanijos valstijos vir- 
szininkai visiems primena, kad 
draiveriu laisniai baigiasi szio 
menesio trisdeszimts pirma 
diena. Po tam nebus valia vai- 
roti automobiliu be nauju 
laisniu del sziu metu. Tuo pa
ežiu laiku ir baigiasi automo- j 
biliu peržiūrėjimas, inspekcija 
ir reikes nauja ženklą užsidėti, 
užsilipdinti ant savo automobi
liaus lango.

Valstijos atstovai sako kad 
laikas nebus pratęstas, kaip 
per kara būdavo daroma. Už 
tai visi automobiliu draiveriai 
turėtu gerai apsižiūrėti, kad 
visi ju laisniai butu tvarkoje!

KŪDIKIS IR DU KITI
SUDEGE

Namai Ligi Žemes
Sudege1

WICONISCO, PA. — Pen
kių menesiu kūdikis ir du kiti 
ant smert sudege netoli nuo 
Wiconisco miesto, Pennsylva- 
nijoje.

Daktaras S. E. Herrold isz 
I ykens sako kad dvideszimts 
keturiu metu amžiaus Eugene 
Klinger, vienuolikos metu Lar
ry Walbert ir penkių menesiu 
Robert Klinger žuvo tame 
gaisre. Du kiti buvo sužeisti. 
Gaisras prasidėjo žemai ir 
laiptai in virszu greitai užsi
degė ir už tai visi kurie buvo 
ant virszaus negalėjo pabėgti 
ir žuvo. Daktaras spėja kad vi
si pirmiau užduso negu lieps-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA. — 
Studentai isz Amerikos Valley 
Forge kariszkos Akademijos 
buvo apmuszti ir j u drabužiai 
su peiliais supleszinti in 
Wayne, Philadelphijos prie
miestyje.

Policijantas Leit. William 
Barton yra iszleides visiems 
savo policijantams insakyma 
tuos jaunus žulikus suimti.

Pulkininkas Milton H. Me- 
denbach, tu studentu koman- 
dantas, sako kad nieko pana^ 
szaus nėra atsitikę per dvide
szimts septynis metus toje aka
demijoje.

Tie jauni žulikai vis važiuo
ja po penkis ar szeszis automo-! 
kilyje ir paskui užsipuola antį 
tu jaunu studentu, rodos ant 
kerszto, nes jie nieko isz ju ne
paima, nepavagia.

Du kadetai, studentai sako
kad tie žulikai ant j u buvo už-. bran gintas dar syki, net pen- 
sipuole muving-pikezieriu te- kioliktu nuoszimcziu.
atre- Pagarsinimu ir plakatu

Policijantai sako kad jie ne- siuntimas teipgi butu pabran- 
miegos nei diena nei nakti kol gintas.
jie suims tuos žulikus. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Kapitonas Ąlan Fischback 
(po kaire), isz Beverly Hills, 
California ir jo tėvas Harry 
Fischback, (po deszinei) 
kontraktorius isz Manhat
tan, New York, sveikina Ot
to Bohlen ir jo žmona (vidu
ryje), kuriedu atvažiavo in 

kad antros ir treczios kliases 
pacztas butu dar labiau pakel
tas, pabrangintas. Ir sako kad 
taip pacztas gautu apie tris 
szimtus trisdeszimts du milijo
nus doleriu ant metu daugiau 
ineigos.

Jis teipgi pataria pakelti al
gas apie penktu nuoszimcziu 
pacztoriams, kuriu randasi 
daugiau kaip puse milijono. 
Jis sako kad szitokis algų pa
didinimas pacztui kasztuotu 
apie szimta dvideszimts devy
nis milijonus doleriu ant metu.

Jeigu laiszkai per eroplanus 
butu septyni centai, o ne szeszi 
centai, jis sako kad pacztas 
gautu apie keturiolika milijo
nu doleriu daugiau per metus.

Jau keletą kartu pacztas 
ląikraszcziams buvo pabran
gintas, bet paczto virszininkas 
dabar vėl praszo kad tokiems 
laiszkams kutu pacztas pa-

Buvęs Lakūnas Atmoka Sena Skola

New York miestą ant laivo 
“America’’, ežia pasisve- 
eziuoti. Otto Bohlen, buvęs 
Vokiecziu “Luftwaffe’’ la
kūnas iszgelbejo szita Ame- 
rikieti lakuna ir tris kitus 
Amerikieczius, kai ju eropla- 
nas buvo nuszautas virsz

11KARISZKU LAIVU
IN TOLIMUS RYTUS

LONG BEACH, CALIF. — 
Vienuolika Amerikos kariszku 
laivių, kuriu tarpe randasi du 
dideli laivai, iszplauks isz Ca- 
lifornijos in Tolimus Rytus, 
Vasario asztunta diena. Taip 
Laivyno Sztabas ana diena 
pranesze.

Szitie laivai prisidės prie 
Septinto musu Laivyno, prie 
Formosa Salos. Tai gerokai 
padidins ir sustiprins jau ir 
taip galinga musu Septinta
Laivyna prie Formosa.

Bet Laivyno Sztabas sako 
kad ežia nėra nieko naujo ir 
kad tai daroma be jokio karisz- 
ko tikslo ar už tai kad tenai 
Kiniecziai Komunistai grūmo
ja. Laivyno Sztabas sako kad 
tokia laivu permaina ir kad 
tokis Laivyno padidinimas yra 
paprastas dalykas.

Bet kiti spėja kad ežia yra 
lazdos parodinimas tiems Ko
munistams.

Vengrijos, ir tie žmones bu
vo taip inpyke ant Ameri- 
kiecziu lakunu kad jie norė
jo visus juos pakarti.

Kapitonas Alan Fischback 
su savo tėvu yra pasikvietęs 
juos su jais pasisvecziuoti, 
ežia Amerikoje.

Isz Pavergtos Tėvynės
SOVIETU REŽIMO 

NEMALONIOS 
PASLAPTYS 
LIETUVOJE

Be abejo, Sovietinio režimo 
vieszpacziams: Malenkovui,
Chruszcziovui, Žukovui ir taip 
toliaus, yra nemalonu, jei pa
vyksta viena kuria nors isz j u 
stropiai saugojamuju paslap- 
cziu atidengti ir vieszai pa
skelbti. Gi tikriesiems bude
liams net ir Lietuvoje del to 
darosi baisu. Spalio ir Lapkri- 
ezio men., mus vėl pasiekė isz 
LTSR žinios, lyg žaibas tam
sia nakti nuszvieczianczios da
li Lietuvos užimantos paslap- 
cziu. Taigi, kur dingsta tuks- 
taneziai Lietuviu kariu atsar
giniu?

Fradesime nuo karines prie
voles “ matematikos ’ ’, taiko- • 
mos Lietuvoje ir kitose neru- 
siszkose TSRS respublikose. 
Kaip žinoma, Sov. Sanjungoje, 
nors ten ir veikia “Stalino 
Konstitucija,’/ sziandien per
dažyta tikrai in Kolektyvine 
partijos konstitucija, kuri tu
ri garantuoti lygias teises vi- j 
corns TSRS tautybėms, prakti
koje Rusai yra vyresnieji, o ki
ti, jaunesnieji broliai. Aiszkiau 
tarus, be Socialiniu kliasiu, So
vietuose esama ir broliszkos 
vyiernybes Masių“. Žinoma, 
Rusams kaip vyresneses klia
ses broliams, partija yra pa
vedusi valdy mo ir perauklėji
mo pareigas. Lygybes neri ne 
tarp jaunesniuju broliu: vieni 
ka;p Ukrainiecz’ai, jau gero
kai “perauklėti“ ir iszbarstyti 
po placzlaja tėvynė, kiti, kaip j 

į Lietuviai, Latviai Estai, Mol
davai, dar neiszsivyste isz že
mesniosios kūdikystes kliases. i

Taigi nenuostabu, kad ir 
Lietuviai, kurie paszaukiami į 
atlikti karines prievoles yra 
taip pat inskiriami in Sovie- 
tiszka savotiszka politine kla
se. Szioji kliase, patekusi in 
Raudonosios armijos reples, 
stropiai perkosziama atsij o ja
ma, atrenkama ir dar stropiau I

iszmetoma po tolimiausias Sov. 
Sanjungos karines apygardas. 
I ietuvos vyrai daugiausia 
siuneziami in Tolimenio Rytu 
sziaures ir pietų (Kinijos pa
sienio) “vojokrugus”. LTSR 
naujokus in karines apygardas 
skirsto Raudonosios armijos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Trijų metu vaikas Dexle 
W. Brock buvo surastas in 
“trailer camp” kur automo
biliai sustoja, netoli Los An
geles miesto Californijoje. 
Slaptos policijos, FBI agen
tai suaresztavo Ponia Barba
ra Lee Collins, dvideszimts 
septynių metu amžiaus bu
vusia szokike, ir ja dabar 
kaltina už to mažo vaiko pa
vogimą.

F oi 1 ei j antai sako kad ji 
ta vaikuti pasivogė isz jo na
mu in Live Oak, Florida, 
I apkriezio menesyje.

Szita moteriszke buvo in- 
sivelus in kita vaikvagyste, 
1953 metuose, Gegužio me
nesyje, kai ji pasiėmė du vai
ku ežiu isz Vaszingtono ir su 
jais nuvažiavo in New York 
miestą.

_______________________V

— 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.



"SAULS” MAHANOY CITY, FA.

Kas Girdėt
szimts centu ant valandos. Da
bar mažiausia alga darbinin
kui ^nustatyta ant septymęs de
szimts penkių centu.

Sacramento miesto, Califor- 
nijoje, Lawrence B. Garcia, ap
skundė Citrus Heights ugnia
gesius del $12,530. Jis sako 
kad jis pavėlino tiems ugnia
gesiams iszmeginti savo nau
jus intaisus del užgesinimo de- 
ganeziu namu. Ir jie jo namus 
ligi 'žemes .sudegino per klaida 
ar neapsižiūrėjimą.

Musu valdžios virszininkai 
dar nieko nesako, neužsigina. ir 
neprisipažinsta, kad Turkijos 
Valdžios Sztabas yra savo Lai
vynui davės insakyma paleisti 
sprogstanezias, pa vandenines 
bombas jeigu kur tik užtiks 
koki nors submarina..

Jau seniai eina gandai, kad 
Sovietu Rusijos su'bmarinai 
landžioja po tuos vandenius.

Dauguma Pietiniu valstijų 
nei tiek sziandien nemoka, ir

“Amerikos Balso” radijas 
girdimas Lietuvoj ir klauso
mas. Klausomasi, aiszku, di
džiausiu atsargumu, nes pa
gautas labai sunkiai baudžia
mas. Ypacz gerai girdimi pra- 
neszimai Rusu kalba. Blogiau

Musu Skaitytojas

priesz Republ ikonos, jeigu 
Prezidento Eisenhowerio pata
rimas butu priimtas.

Tik keli menesiai atgal Pre
zidentas Eisenlioweri s sake, 
kad jis už jokius pinigus antru 
kartu nestotu in rinkimus del 
Prezidento vietos. Dabar jis 
jau sako kad jie negales* isz- 
vengti tu rinkimu ir bus pri
verstas antru kartu in tuos rin
kimus stoti.

Vakaru radiju praneszimu 
daugiausia indomauja politi
niai invylkiai, Vakaru santy
kiai su Sovietais, ginklavimo
si jeiga. Bolszeviku keliamos 
suktybes.

Valdžia pranesza kad žmo
nes dabar daugiau sznapso 
perka ir goria, ir kad dabar 
valdžia gales nusikratyti dau
giau kaip septynių szimtu mi
lijonu goreziu to sznapso.

Už, keliu dienu jus skaitysite 
apie tai kad Japonai ir Sovie
tai stengiasi sudaryti diplio- 
matinius santykius.

Sovietai, per Indijonus ir 
Japonu prekybos delegacija 
dabar važiuoja in Komunis- 
tiszka Kinija, pasitarti.

Sovietai yra prižadėję nosi- 
prieszinti Japonams, kai jie 
pareikalaus vietos Tautu San- 
jungoje.

Eisenhower i s dabar seka 
Prezidento Roosevelto pėdo
mis, siekdamas antro iszrinki- 
mo. Jis, kaip Rooseveltas da
bar prižada daugiausia visko 
d a u g i a u s i a žm o u i u.

Maizeville, Pa. —
Buvusi szito miestelio gyven
toja,, paliele Bessie DuBois, isz 
Sea, Cliff, Long Island, N. Y., 
numirė pareita Nedelia savo 
namuose, o jos kūnas parvesz- 
tas in Graihoriaus V. Menkievi- 
czio koplyczios, 'Shenadoryje 
Utarninke, o palaidojo Sere- 
dos ryta iii Szv. Liudviko pa
rapijos kaipiniese Frackvilleje. 
Velione paliko keletą anuku ir 
anūkes MaizeviĮloję.

Zonguldak, Turkija. —
Per eksplioduojama gaizo Ce- 
nik mainuose, pareita Panede- 
lyjc, apie 90 mainieriu žuvo 
toje nelaimėje.

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; » 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su niokslincziais, 
Ir neužsideda su ginczais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1. 
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

jog greitai turi sugryszt in 
Amerika, ba galėtu paneszt 
daug bledise. Liepe sukraut sa
vo kufareli ir parengt viską in 
kelione. Dave Petrui penkis de
szimts rubliu ant užmokėjimo 
skolų. Atsisveikino su neku-

važiavimas jo buvo panaszus 
daugiau in pabėgima, o kuri 
apverkinejo daugiaaše puiki 
Magduke kuri buvo jau, o ir 
kalvis, ba tasai turėjo’užmokėt 
nemažai skolų dėdės. Tasai po

Eisenhower i s dabar 
atostogas, 
in Palm 

paskui

Ne viskas tvarkoj, Vaszing- 
tone, nežiūrint to kad dauguma 
Retpublikonu ir Demokratu 
Senatorių pritaria Prezidentui 
Eisenhoweriui.

Prez. 
norėtu imti kelias 
jis nori ’ važiuoti 
Springs, California ir
deEmedžiokles in Georgia. Bet 
Republikonu Partijos vadai 
sznairuoja ir ji perspėja, kad 
jau dabar daug žmonių pikti
nasi kad ju Prezidentas po visa 
kraszta trankosi, atostogauda
mas.

Bal tieji ofisai negali suval
dyti Republikonu ir Demokra
tu vadai negali suvaldyti savo 
Demokratus.

Republikonu Partija yra da
bar susikaldžiusi in kelias da
lis ant užsienio ir Tolimu Rytu 
klausimo.

Apsaugos Sekretorius Char
les Wilson, dabar jau vieszai 
sako kad jis nesutinka su Pre
zidento Eisenhowerio nusista- 
tymu sumažinti musu vaiska. 
Eina gandai kad jis pasitrauks 
isz valdžios.

Vienas klebonas baisiai 
nekente kazyru ir dar bai
siau iszbardavo kazirninkus. 
Jis kalėdodamas užėjo pas 
Butkus.

Butkuviene priėmė klebo
ną kuo gražiausia ir norėda
ma parodyti klebonui koks 
kytras josios Jonukas, pasi- 
szauke savo sūneli ir pasigy
rė klebonui, kad josios sūne
lis jau daug moka.

—. . Ar moki kaip rokuoti 
ir skaityti? Paklausė klebo
nas, duodamas Jonukui ab- 
rozieli.

—- Taip moku, drąsiai 
atsake Jonukas, ir pradėjo 
“viena, du, try, keturi, pen
ki, szeszi, septyni, asztuoni, 
devyni, deszimts, džiakis, 
dama, karalius ir tūzas”.

kaip fenais. Tokio alaus kaip 
iszdirhineja czionais negausi 
nei Amerike. Ant sveikatos de
de.

— Godom, gud alus, dabar 
sau užrūkysiu gud Virginia ci
garą, tarė Amerikonas, žiūrė
damas isz augszto ant kalvio.

Rodėsi jog dede jauezesi ga
na geai savo tevyneje, ne turė
jo noro ne tik niokot, nes szau- 
ke už ka kiti turėjo užmokėt.

Kalvis perbuvinejo jo drau
gove, ba teip norėjo pati, o’de- 
de kas diena stojasi geresnis 
del Petro ir prisilaižinejo kiek 
galėjo. Gyrėsi kiek galėjo terp 
žmonių, o' yipacz priesz gaspa- 
doriszka duktere Magduka, su 
kuria sžnekucziavosi ligi vėly
bam vakarui.

vo kaimyną Piczevycziu;

Senatorius William Know- 
land, Republikonu Partijos va
das ir virszininkas, dabar prie- 
szinasi Republikonu Adminis
tracijos nusistatymais kaslink

Jeigu WiIson pasitrauktu, 
tai Robert Anderson greicziau- 
sia jo vieta užimtu, nes jis da
bar, rodos, arcziausia Prezi
dento Eisenhowerio szirdies.

.. .Apie...
DEDE ISZ :: ::

:: :: AMERIKO

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietnvi szku 
Su paveikslais. 177

Demokratai dabar rengiasi 
pultis ant Prezidento Eisenho
werio, už tai kad jis dabar su
mažina musu vaiska. Jie sako 
kad jau dabar mums tikras pa
vojus grelsia Tolimuose Rytuo
se. Ir už visa tai jie kaltina 
buvusi karininka, Prezidentą 
Eisenlioweri.

Pypkes Durnai (Tasa Nuo 3 Puslapio)

Ruteliai

O Republikonai tikisi supju- 
dinti Pietiniu valstijų žmones 
su isziauriniu valstijų žmonė
mis, kai Prezidentas Eisenho- 
weris pareikalavo kad mažiau
sia alga butu devynios de-

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszai&zkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoe po- 
pieros virszeliuose. :: :: 

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Želioji rūtele, taip greit 
peržydėjai,

Lapeliu skaistybe suvargino 
vejai,

Likimas grožybe in purvą 
sumynė,

Žuvai nieko vietoj tautos 
gražumyne!

Žadėjai tėvynei žaliuoti 
žydėti,

Ir dirbaneziam sunui su meile 
pateti,

Ir savo gyvenimą liaudžiai 
paszvensti

Szalnas su kantrybe norėjai 
iszkensti;

Bet szaltas vėjelis kad tik
susiurvejo,

Nuo tavo krutinės žiedai 
parpuolei,

Nuo tikslo augszcziausio 
žemiausiai nupuolei,

Gal trokszti szviesos spinduliu 
paragauti

Bet pūva lepeliai, 
negal atsigauti.

^Pirkie U. S. Bonus!

paliko maža, sūneli. Kriksztas 
atsibus kaip atvažiuos dede. 
Moterys lauže sau g'alvas koki 
varda duoti naujam užgimu
siam kūdikiui. •

Szeszta diena atvažiavo isz 
tikrųjų dede. Visaip žmonis ji 
sau perstatinėjo, kaipo dideli 
poną, su karaliszkais rubais, 
nes tuom kart buvo aprėdytas 
in prasta apredala, o apsieji
mas buvo prastas kaip ir visu 
nuo kaimu. Bagažo mažai ir 
turėję, nes vos maža kufareli ir 
pakelevinga krepszi. Apsigy
veno 'pirmiausia pas broli. Mo
kėjo teipgi paliepinet, iszradi- 
nejo visokais priežastes *ant 
valgio, nes alus jam daugiause 
patiko. Cigarus niekino, 
rints juos rūke už dyka.

Jeigu brolis ko tokio
iszmetinejo, tai Amerikonas 
sznairuodamas ant jo atsaky
davo :

— Godein! Nebuvai never 
Amerike ir nežinai kaip fenais 
livina. Czionais esate nevalnin- 
kais. Amerike net viskas žiba 
gold, o kas czionais. ne vorkuo- 
je tai ir fenais stimpa nuo ba
do!

110-

jam

— Kas kiszasi prie luosy- 
‘bes Amerike tai nemislinu 
idant czionais butu niekiau

kaip tik pribus in Amerika. 
Nes laiszka jo, kuria ketino 
prisiunst jiems apie sveika su- 
gryžima, da ne atėjo, norints 
jau puse meto praėjo. Kalvis 
dabai* visaip iszmetinejo pa
ežiai, jog ji buvo priežaste tam 
visam, o jisai dabar nežino 
kaip iszsisukt isz skolų!

Paskutiniam laike stojosi 
Petras piktu ir nuobradu, o 
idant pasilinksmint dirstelėda
vo tankiai in stikleli; kada su- 
gryždavo namo užsitraukęs, 
pati davė jam teisingus iszme- 
tinejimus, o jisai papuldavo in 
piktumą. Iszmetinejimu nebu
vo galui, ba kožnas norėjo tu
rėti teisybe. Gizelei to visko 
klauso tikumoje, o vienas po 
kitu! iszeitinejo isz grinezios, 
kur viešpatavo nuolatiniai bar
niai.

Neužilgio stojo kalvis prie 
priekalo tik su vienu gizelu 
kaip tada kada pribuvo in kai
mą. Motina jojo nedagyveno 
tuju nelaimingu laiku, ba jau 
nuo puses meto silsejosi žemo
je. Per storone vietinio klebo
no likos padarytas ramybe na
mie o Petras vela stojosi darb- 
szum ir szalinosi nuo karezia- 
mos. Uoszvis. pagclbinejo pini-

musu

nuo 
czio- 
sedi

varga sziek tiek atstuminejo 
nuo saves.

Viena diena vela atėjo laisz-

ras stojosi tikru tingimi 
kada tas Amerikonas in 
nais pribuvo, nuolatos 
kareziamoje. Gizelei skundžesi
o labiause ant ponios meiste- 
rienes. Meto pinigais1 in visas 
szalis ir nežino kaip intikt tam 
Amerikonui. P a in a t y s i t e 
tai ant gero neiszais!

— Amerikonas ne eina

liiiiosi apie įmurti defe. Lafe?- 
koje radosi ir bankine kvitą 
ant 200 rubliu kaipo visas tur
tas mirusio dėdės, kuris kau
kėtas sanžine priesz smerti 
jautėsi siigražinimu skolos už

ne 
in bažnyczia ir melstis ne labai 
turi akvatos. Mažai gal pas ji 
randasi tikėjimo.

— Kalvis moka už viską, o 
Amerikonas prižada jam auk
so kalnus. Tas jojo turtas tai 
tik pasaka. Pats szinkorius jau 
man kalbėjo, jog kalvis norė
jo nuo jo paskolyt pinigu, nes 
tas atsisakė. Pats Amerikonas 
jau iszkalbino nuo szinkoriaus 
keliolika szimteliu kuriuos pri
žadėjo atiduot kada aplaikys 
nuo savo prietelio isz Harris- 
bnrgo pinigus.

Teip užėjo ruduo. Ameriko
nas da vis radosi terp savųjų 
ir vis lauke ant pinigu. Po tei
sybei atėjo jam keli szimtai, 
nes ir tieje tuojaus dingo. Ant 
galo pasakė kalviene, jog jam 
nubodo gyvenimas kareziamo- 
je ir ojg pasiliks pas ja kol ne- 
iszvažuos.

Nes priežastis tosios permai
nos buvo, jog szinkorius jau 
netikėjo Amerikonui, nužiūri- 
nėjo ji ir uždare savo masznele 
ii* kukne. Norint negavo' pasko
lint pas szinkoriu, tai atlaiky
davo nuo puikios Magdukos. O 
ir brolis Amerikono kas kart 
daugiau atsitolindavo nuo jo.

Ponas dede vela aplaike pi
nigu ir gyveno kėlės dienas 
linksmai. Viena diena pasakė,

buvo raszyta per katulikiszka 
kunigą, kuris radosi p r i e 
mirsztanczio.

Džiaugi uosiu jog numirė 
krikszczioniszkai, tarė kalvis.

j— Tikėjausi daugiau, su
niurnėjo kalviene, nes ir už tai 
aeziu Dievui.’* * *

Nuo tos dienos kalviene su
visai atsimainė, užsiėmė gaspa- 
dorysta, o žinodama jog netu
ri dėdės milijonieriaus, iszme- 
te isz galvos panjysta ir stojosi 
dievobaiminga moterę.

Ir ve]a kibirksztes ibirasi isz 
kalves. Visi 'vela atnesza dar
bu Petrui, kuris su kelais gi- 
zelais vos gali nispeti padary
ti© darba.

—.GALAS—

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz 
užlietu.
dideliu puslapiu, 35c.
• No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.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 nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
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.,131—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—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, 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; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszcziony'bes. 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:

ĖST3 Užsisakant knygas isa 
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.

Įjpgr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO 
Mahanoy City, Pa., - U. S. J

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant



' • 8 A U L 1 ” MAHANOY CITY, FA.

Dede Isz Ameriko
p R AST DE JC) 1 i n k smais pa- 

vasaris. Ir mažame kaime
lyje. Rencziuuose subudino vi
sus in nauja gyvata. Sodai iri 
visi medžiai žaluoju ant žaliu ’ 
lauku žiedeliai visokios borvos Į 
pa si rodi u oje.

Ar ir senoje kalvėje jauczia- 
si pavasaris ? Jau vakaras, 
szviesus ir malszius. Kalvėje 
kojiai dūzga, dirbai keletas gi
zeliu suniurusiu. Isz kamino 
laikais iszsiverczia gumuliai 
kibirkszcziu ir net ant įpievos 
nupuolineje. Tame balsas var
pelio suskamb'ejo ant poteriu' 
ir ant pasilsio.

Kalvėje tuojaus nustojo dar
bas. Meisteris Tytnagas, kaip 
tai ji paprastinai kaime vadi
no, kalvis Petras, buvo teisin
gu žmogum. Kada 'būdavo isz- 
girsta. baisa varpo rytmetyje, 
tuojaus būdydavo savo szeimy- 
na, tuojaus valgydavo pusry- 
czius, stodavo prie darbo ir 
dirbdavo ligi dvylikta valan
da. Po pie-t, davė, pasilsėt va
landa, paskui dirbdavo net ligi 
vakarinio varpelio. Po vaka
rienei būdavo tankiai name 
TiĮnagio linksma. Jis grąino 
ant armoniko ir dainuodavo, 
kalbėdavo su namiszkais ir pa
skaitydavo ka. naudinga. Maža 
stuba. tankiai buvo kaip pri
grūsta. Visi ateitinejo pas 
linksma Petrą, nes ten turėda
vo džiaugsmo i n vales.

Darbe niekas negalėjo- pra
lenkt kalvi Petrą. Tokius plū
gus ir vežimus, kaip jis iszdir- 
binejo, niekur negalėjo žmonis 
gauti. Net ir jo neprietelai pri
pažinti turėjo, jog pažinsta sa
vo amata ir yra dideles vertes 
žmogum.

Buvo sūnum biednu tėvu. Ta 
gudra vaikinei i, butu kunigas 
ir prC'fesoris stūmė toliams in 
mokykla, bet tėvas jo kaipo 
paliegęs žmogus nesutiko ant 
to, ir kalbėjo: Man yra namie- 
je reikalingas. Turi nors sziek 
tiek uždirbt, o ir kas motina 
naszle po mano smertei ir mai- 
tys. Ant mokslo reike daug 
laiko ir daug piiligu.

Na ir Petras pabaigęs kai
myne mokykla, pristojo prie 
vietinio kalvio mokinti to ama
to. Pabaigęs savo amata nusi
davė truputi in svietą kur pra
moko daugiau savo amato. Ant 
noro tėvo sugryžo ir apėmė 
kalvinyczia Renczinuose. Ne 
kam tikus buvo toji kalviny
czia, nes Petras užvede joje pa- 
redka; trumpam laike pasidi
dino su darbais teip jog buvo 
per maža. Kur pirma dvi po
ros ranku vis turėjo užsiėmi
mą, tai dabar deszimts dirbo. 
Žmonis nesze dauba isz tolimos 
kalbėdami ne karta: 

— Reike pripažyt Petrui,

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

> ... MALDA ... >

; Viesz. Jėzaus ir :• 
! Motinos Szvencz. :■

Sapnas Motinos Szven- ![ 
• cziausios, mieganezios 
» ant kalno Alyvų, žemei > 
! Batanijos, bažnyczioj
> Szv. Mykolo Arkaniuolo.

i Knygos Did. 3%x5% col.
I TIKTAI, 25 Cts. S

! SAULE PUBLISHING CO., ]> 
? MAHANOY CITY. PA. U.S.A. <

jog yra iszmintingu vyru, dir
ba gerai, o labiause dalaiko sa
vo žodi, padaryme darbo, ka ne 
labai tankiai atsitinka teip 
amatainkui. Norints liepe sau 
gerai užmokėt už darba, nes pi
giau ant galo iszeina, su lygint 
jojo darba fcu kitais.

— Ant Petro nieko pikto 
nepavelysiu kalbėt, tarė vai
tas, supranta jisai savo amata

* BALTRUVIENE f
* *

Tiligrama aplaikau
Kad mergeles isz Filadelphijo-s 
Naktimis tankiai autobiliuoja 

Miegot visai nereikalauja, 
L i e t u v i s z k ai n e m o k a

Nei su Lietuvais užsidėt, 
Tik žaliaiblekiai pas juos 

turi lošk a,
Ir tiktai ant ju žiuri, 
Mergeles su jumis tie 
s p or tuk ai ne siipaczi u o s, 

Norints su katra
pasi vedžios.

Ant juoko visados 
pasiliksite, 

Ir nuo visu atliksite!
* * *

Vienam mažam miestelyje, 
Lietuviu ten gyvena, 
Bet jau su jais gana. 
Nes su vyrais kai]) 

dedama, 
Bet su viena moterėle tai 

jau gana, 
0 ve, glresi,

Kad su viskuom apsipažinus 
Kad ir ilgai mergavo,

Bet sau vyra gavo, 
O kas misukia pavadina., 
Tuojaus ji pasivadina,
Pavieszina su guzute 
Ir su miela žodeliu.* * *

Visos gyvenimo klaidos 
Duodsis iszdestyt asztuoniose

Atydose arba iszrodinime 
asztuoniu klaidu, 

Kuriu sunkiausia yra 
apsisaugoti,

Jos yra sekau ežios: 
•Sūdyti kitus pagal 

savo nuomone,
Kas kiszasi gero ir 

blogo.
Prilyginimais smagumo kitu, 
Pagal savo locna smagumą.
Tikėti vienokios nuomones 

ant szio svieto.
Noras sulyginimo visu 
Žmonių budus ir viena.

Varginimais saves paežiu 
ir kitu, 

Su tuom. ka negali 
pataisyti.

Neapmalszineti viską kas 
Reikalaiija apmalszinimo 

Ant kiek yra mumyse 
1 pajiegu

Niekinimas kitu ir
Nepripažinimas teisybes 

kituose.
Tominima svisko kas yra 

nebegale, 
Ka patys negalime 

padaryti.

SKAITYKIT 
“SAULE”

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

ir yra doram žmogum, bet pri
valo apsipaeziuot, nes del senos 
motinos yra per sunku, o ir gi
zeliai pradeda skunstis ant 
valgio. Jisai po teisybei nieko 
nekalba, idant motinos nesu rū
pint ir valgo kas ant bliudo 
yra paduota. Prie tokio sun
kaus darbo reike ir gerai pa
valgyt. O po tam. ne atsilsi sau, 
nes stovi prie darbo kad jam 
to ir nereike, nes pripažmstn 
jam teisybe, nes kur yra pri
žiūra paties meisterio, tonais ir 
darbas eina.

Kaip vyrai kalbėjo, ta pati 
ir moteres kalbėjo, -o lalbiause 
merginos. In meta po nupirki
mui kalves, numirė Petrui tė
vas. Motina persinesze pas šu
nta ir vede gaspadoryste. Gera 
tai buvo motore ir nemažai 
pernesze vargo savo gyvenime, 
nes dabar norėjo- valdyt per 
daug. Ant amato nieko nesu
prato, per ka negalėjo in tonais 
inkiszt savo treczioka, nes 
tuom daugiau laike drueziau 
vadeles ant mažos gaspadorys- 
tes. Kaip kada ateitinejo prie 
grineziu, per ka Petras isz to 
nemažai rūpinosi, o žmonis 
nuolatos kalbėjo idant Petras 
apsipaeziuotu.

Apsipaeziuot ? Kad tai butu 
teip lengvai! Petras poteisybei 
turėjo gera galva ir darbszes 
rankas, turėjo teiilp-gi savo na
meli ir truputi lauko, nes aky
se gaspadoriu buvo vienok 
vargszu, neturėjo ji ligų su šal
vim. Per tai Petras neturėjo 
drąsos eiti pas tęva Kristės su 
klausimu ar duos savo duktere 
jam už paezia.

—■ Tokiam ubagui, kaip 
Petras, neduosiu savo Kristės, 
ateis kas kitas, praszyt josios 
rankos. Kalbėjo isz laik senis 
supasiszauszimu. O kita, nepa
tiko Petrui. Kristina kitokios 

visom pajiegom. Tuom kart 
siunezia savo pasveikinimą del 
jaunos poros ii1 vėlina, visos 
laimes.

Reikėjo veseile parengt ir 
be dėdės. Nes veseile buvo 
garsinga. Vanda teip norėjo. 
Dede užmokės už veseile, ba ka 
darytu su tiek turto Ameriko.

— Jeigu, dede užmokės už 
viską tai aisz ne esmu prieszin- 
gas tame, kalbėjo Petras, nes 
jeigu veseile butu mažesne tai 
butu man daug geriau, ponas 
tėvo.

— Ir man teip-gi Petruk, 
nes kaip rodos tai bobos suvis 
isz proto iszejo su taja veseile. 
Palik jiems ta linksmybe, bro
lis gal už viską užmokės, kaip 
sugrysz isz Ameriko.

Navatnas daigtas jog ir mo
tinai Petro, norints iszmintinga 
motere džiaugėsi isz tosios di
deles veseiles. Petro iszrinki- 
ma paezios suvisai nepagyrė. 
Vanda tai yra didele pone ir 
sutinka del mano Petrelio. Ne- 
užilgio isztusztins užezedytus 
pinigus per Petra. O jeigu de
de isz Ameriko už viską moka, 
tai tegul turi gera veseile. Teip 
kalbėdavo motina Petro terp 
žmonių, ir prigelbino iszdavi- 
net pinigus ant nereikalingu 
dalyku. Atsibuvo veseile isz- 
kilminga.

Puse kaimo likos užpraszyta 
ant tosios veseilos, o kas ne-

buvo nuomones kaip tėvas, nes 
tylėjo.

Stojosi kaip tai ne karta bu
na. Kristina prispirta per tęva, 
iszejo už kito. In meta po tam 
Petras invede ii* paezia in na
mus, duktere kupeziaus isz ar
timo miestelio. Ne atnesze su 
savim pinigu, nes pasisziauszi- 
ma jog pabaigė mokslą rniesz- 
tiszkoje mokykloje ir jautėsi 
didele ponia.

Žmones pradėjo kalbėt, jog 
prie tokios paezios, kalvis vela 
turės pradėt mokytis, o tai po- 
niszko gyvenimo. Visur galima 
rasti žmonių, kurie yra užvy- 
dus ir niekam nevelina gilukio 
sziam gy venime.

Vestuves

Brolis tėvo Skalkienes iszke- 
liavo in Amerika būdamas da 
jaunu. Nuo to laiko tik viena 
karta atlankė savo gimines, o 
gyrėsi priesz juos, jog Ameri- 
ke dasileido dideliu turtu. Bro
lis dabar buvo paraszias jam 
jog iszduoda diukteri Vanda 
už vyro ir praszo ji idant atva
žiuotu ant veseiles.

Atsakymas atėjo in trumpa 
laika, kuriame kalbėjo jog isz 
priežasties nuolatinio prižiūrė
jimo savo turto negales pribū
ti. Nes kada pribus pirmutinis 
“sūnūs” tai stengsis pribūti
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i aplaike užpi-aszymo tai pats 
atėjo. Žmonis rodos kas1 apra
ganavo, visi norėjo rastis ant 
tosios veseilos, o ylpacz ėjo 
paskalas jog ant tosios vesei- 
lios pribus milijonierius dede 
isz Ameriko, o milijonierių ne 
kasdiena galima reget.

Petras yra gilukningu, kal
bėdavo žmonis. Kada sugrysz 
dede isz Ameriko, nupirks jam 
dideli fabrikai ir padarys ji 
turtingu. Gali puosztis jeigu 
dede už viską užmoka. Kas tai 
ženklina pas ji pora desetku"? 
Teip tai kalbėjo žmonis. Kiti 
vėla mislino ir kalbėjo kitaip. 
Nes žmonim lupu negali užda- 
ryt, laikais parodys kas turėjo 
teisybe.

Namas kalvio likos padidy- 
tas ii’ papuosztas. Teip norėjo 
jojo ponia ii’ teip turėjo būti. 
Pristatė da viena pakaju, kie

mas padidintas, priesz narna, 
uždėjo darželi. Langus ir-tu
rėjo padidyt. Senus rakandus 
iszmete o nupirko naujus pui
kesnius, naujas pakaju,s likos 

I intaisytas naujais rakandais, 
i Ketino tai būti dovana nuo de- 
I dės, kaip Vanda kalbėjo. Jeigu 
uores ka puikesnio, tai pats ga

ilės nupirkt, kaip atvažiuos. 
! Kalbėjo toliaus, jog jeigu jam 
i nepatiktu rakandai tai juos 
I apmainys kupezius ant dailiu, 
kada dede sugrysz isz Ameri
ko. Atveže juosius su didele 
iszkelme priesz kalve. Negale- 

' jo būti puikesni, norints Szv.
Petras paeziuotusi su kuni- 
gaikszcziute, kalbėjo 'žmonis. 
Juk Amerikoniszkas dede mo
ka už viską, o tasai su pirki- 
nais kokiu ten prastu kamisz- 
ku rakandu!

Vi šokiu kalbu ir pritikavo- 
niu nebuvo galo, o dede Ame
rikoniszkas tuom kart persta
tinėjo dideli tureziu. Vanda 
daugiau iszdavinejo ne kaip at
eitinejo, nes ant to visko neat- 
bojo nes dede isz Ameriko pri
bus ir užmokės' už viską! Nes 
veseile atsibuvo, o Vanda apie 
vadeles gaspadorys'toje.

In metus po tam kalvis pa- 
trotino savo linksmumą. Dar
bas ėjo neskubei kaip tai kita
dos, o Petras stojosi nuobo
dum. Pati nuolatos bardavosi 
su motina, gizelei tankiai per
simainydavo, o kaimynai neat-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima® 
apie Jezu Kristų.

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

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.

neszinejo daibo teip kaip tai 
priesz veseile. Namas kalvio 
iszrode jiems per poniszkas,. o 
darbas pei- brangus.

— Kalbėkite sau ka norite, 
tare kareziamoje Dzievonskis, 
Petras baisiai apsileido savo 
darbe, o stojosi ir daug bran
gesniu; nuo kada apsipaeziavo, 
neturiu užsitikejimo jame, da- 
dave vaitas.

— Dilba ii’ prisimuezina 
per visa diena ir Nedelia, o ei- 
czia isz laižiybiu, jog kaip me
tas pereis, nepasiliks kiszeniu- 
je nei skatiko, viskas eina, kur 
kitur. Nenusidave Petrui apsi- 
paeziavimas, primine gaspado- 
ris.

Kada teip kalbėjo, atėjo 
laiszkaneszis, iszgere stiklą 
alaus ir tarė:

— Didele naujiena! Kal
vis aplaike sziandien laiszka 
isz Ameriko. Raszytas buvo 
kokiu ten liežuviu, kuriu ne
supratau. Gal tai nuo kalvie
nes dėdės, kuris prižadėjo at
važiuot in metus ipo veseilei. 
Jeigu tai teisybe, jog yra tokiu 
turtingu, kaip žmonis kalba, 

‘'tai gal Petrui paliks kelis szim- 
tus tukstaaicziu. Nekenktu 
jam pinigai!

— Ei, ka ten daug apie tai 
kalbėt, tas ka povalei važiuoje, 
greiicziau atvažiuoje ne kaip 
tas ka smarkiai ir ant kelio isz
siverczia. Dekavokim Dievui 
jog taip yra kaip turime, ge
riau 'būti vargingesnių ir tin
kamesnių, ne kaip turtingu, o 
ne tinkaneziu.

Trumpam laike jau puse 
kaimo žinojo jog Amerikonisz
kas dede atvažiuos in Renczi- 
nus ir apsigyvens name kalvio.

* * *
Dede Isz Amęriko

In menesi po tam, atėjo- te
legramas isz Hamburgo-, skel- 
bentis pribuvimą teip ilgai 
laukemo dėdės. Namie brolis 
kaipo ir name kalvio pasiren- 
ginejo ant priėmimo teip pa- 
guodoto sveczio. Tuom kart 
pas kalvi atsilankė garnys ir

(Tasa Ant 2 Puslapio)

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!
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Žinios Vietines Sieniniai Kalendoriai 1955m
— Pranciszka, mylima pa

ti Mato Gorino, nuo 536-38 AV. 
Centre uly., staiga ipaisimire 
Utarninko ryta, asztunta va
landa savo namuose. Velione 
nesveikavo per koletą niene- 
nesius. Gimė Minersvilloje, po 
tėvais vadinosi Pranciszka Va- 
silaiuskiute. Paliko dideliame 
niuliudime savo vyra Mala., su
nn Pranei szku, namie; dvi 
dukterys: Florence, pati Petro 

• Staneiko ir Alma, pati Joseph 
Luikacz, mieste; 9 anmkns, taip
gi dvi seserys: F. Sweitzer, 
Summit Hill ir P. Gratauslkie- 
ne, Philadelphia. Kūnas pa- 
szarvotas pas žentą ir duktero, 
Joseph Lukacz, 537 W. Market 
uly., isz kur laidotuves invyks 
Sukatos ryta su Szv. Miszio- 
mis in Szv. Juozapo ha'žnyczio- 
je devinta valanda, ir palaidos 
in paraipi.jos kapinėse. Gralbo- 
rius Liudvikas Traskauskas 
laidos.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Praneiszko Salezieezio, o Tau- 
tiszika Vardine: Linge. Ir ta 
diena: 1935 m., Amerikos Sena
tas nesutinka pavėlinti Ameri
kai stoti in Pasaulio Taryba, 
Teismą; 1939 m., Hitleris su
tinka derintis su Lenkais, pra- 
szo Lenku pasiunsti savo at
stovus Rūgpiuczio trisdeszimta 
diena.

— Kita< sanvaite: Nedalioj 
pripuola ketvirta Nedelia po 
trijų Karalių, taipgi Szv. Mar
tinos, o Tautiszika Vardine: 7A- 
hone. Ir ta diena: 1882 m., gi
mė Franklin 1). Rooseveltas, 
kuris buvo musu . trisdcszimts 
antras Preezidentas. Szita. die
na Kentucky valstijoje, Ha
waii ir Virgin Salas, yra. pa
skirta kaipo ’szvente.; 1933 m., 
Hitleris panaikina. Versailles 
kariszka ir taikos sutarti, sa
kydamas kad tai tik popieros 
gabalas; 1939 m., Hitleris pa
sižada gelbėti ir užstoti Italija, 
jeigu karas kiltu, pasmerkia 
Amerikos imperialistus, bago- 
czius ir isznaudotojus.

— Panedelyje pripuola, pas
kutine diena szio menesio. Me
nulio atmaina: Prieszpilnis. 
Szv. Jono ir Szv. Marcelės, o. 
Tautiszka Vardine: Skirman
tas. Taipgi ta diena: 1950 m., 
Prez. Harry Trumanas paski
ria milijonus doleriu ir sako

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
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mokslincziams pradėti gamin
ti ta nauja ir dar baisesne ‘Hy
drogen’ sprogstanezia bomba, 
kad parodžius musu prieszams 
kad mes renigiamies gintis, ir 
jeigu reikia, in katra stoti.

— Utarninko pripuola pir
ma diena Vasario (Feb.) mene
sio. Taipgi Szv. Ignacio Kank., 
o Tautiszka Vardine: Tulege- 
dis. Ūkininku Priežodžiai: Jei
gu. per -Grabu vožias saule 
szvieczia tai tikėkimės szalczio 
ir sniego. Ant Szv. Motiejaus 
jeigu ledas tirpsta, tai netru
kus bus jis kietas. Jeigu nuo 
sziauriu tame menesyje vejas 
szaltas puiczia, bus vaisingas 
metas, o jeigu to vėjo neturi
me Vasario menesyje, tai Ba
landžio menesyje tikrai bus. Ir 
ta dienai: 1939 m., 
Prezidentas Manuel 
leido savo kraszta, 
tremtas; 1263 m.,
isz Lietuviu paveržė Karaliau- 
eziu; 1790 m., Amerikos Aulgsz- 
cziansias Teismas laike savo 
pirmoji posėdi, su pirmininiku 
Teisėju John Jay. Posėdis bu
vo laikomas New York mieste 
ir tęsęsi per deszimts dienu.

kiecziai pamatytu kaip gerai 
ir žmoniszkai Kiniecziai pasi
elgia su belaisviais.

Amerikos valdžios atsaky
mas tai propagandai yra: Jei
gu Kiniecziai yra tokie geri, 
jeigu jie nori kad tu lakunu 
gimines susieitu su tais ju lai
komais lakūnais, tai tegu tie 
Kiniecziai tuos musu lakūnus 
paleidžia, ir musu valdžia vi
sus juos parvesz už dyya ne 
tik in Amerika, bet staeziai in 
j u giminiu namus.

MOCZIUTE
ISZGELBBEJO DU

Ispanijos

buvo isz-
Vokiecziai

$8,000 PO PADUSZKA
PONTIAC, MICH. — Poli- 

cijantai, Susiedu paszaukti, ra
do szeszios deszimts vieno me
to amžiaus Ponia Katrina Ga- 
shy jau mirus. Policijos Dakta
ras pripažino kad ji buvo pa
simirus nuo szirdies ligos.

Policijantai vėliau rado net 
asztuonis tukstanezius doleriu 
grynais pinigais, po jos pa- 
duszka. O susiedai sako kad vi
si jie mislino kad ji buvo labai 
biedna.

MOKYTOJA ŽUVO
GAISRE

NEWARK, N. J. — Penkios 
deszimts penkių metu amžiaus 
mokytoja sugauta už užrakintu 
duriu sudege savo kambariuo- 

| se. Policijos virszininkai sako 
kad Mokytoja Ponia Caroline 
D. Owen, kuri sau viena gyve
no kambaruose ant septynios 
desz'mt asztuntos ir North 
Szesztos ulyczios, s z i t a m e 
mieste, b ego isz vien o kamba
rio in kukne, kur tas gaisras 
buvo prasidejes, ir stengėsi 
atidaryti duris, kurios buvo 
užrakintos.

Ugniagesiai iszlauže duris ir 
ja kznesze isz to deganezio 
kambario, bet jau buvo per vė
lai, ji buvo uždusus nuo durnu, 
daugiau negu sudegusi.

Pirkie U. S. Bonus

Ant Gavėnios
Pati Žuvo Gaisre/

KŪDIKIS IR DU KITI Kokiam laikui, to niekas tikrai

SUDEGE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nos

nežinojo. Sovietinu žargonu jie 
' vadinami kariniais bezsroczni- 
į kais. Paprastai po keletu metu 
j tokie bezsrocznikai veik visi 
patekdavo tiesiog MVD žinion, 
kuri juos be jokiu ceremonijų

Price $2.50s,,u ,‘rl-

juos paseke.
Ugniagesiai spėja kad gaiš- sugrūsdavo in lagerius ir tuo 

ras prasidėjo nuo numesto, de- ju istorija pasibaigdavo. .... 
ganezio cigareto, bet policijos Stalinui mirus, naujasis ko- 
virszininkas sako kad dar nie
ko tikro negalima nuspręsti 
be gero isztyrimo.

To penkių menesio kūdikio 
motina Joyce Klinger buvo 
sužeista, kai ji stengiesi 
sūneli iszgelbeti.

savo

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos 
va rija, 15c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

arba Kai-

Verksmai 
prie Ap-

PLAINFIELD, N. J. — Mo- 
cziute, stovėdama prie lango 
deganeziu namu, per ta langa 
iszmete, ir iszkele du savo anū
ku, kuriuos policijantai paga
vo, ir paskui ji sukniubo prie 
to lango ir žuvo tame gaisre.

Ir vienas vyras, penkios de
szimts metu amžiaus, Salva
tore Velard tame gaisre žuvo. 
Jis buvo ant treczio augszto 
kai tie kambariai užsidegė.

Mocziute buvo penkios de
szimts metu amžiaus, Ponia 
Oscar Augustine, isz Berwick, 
Pa. Ji buvo atvažiavus pas sa
vo dukteri, dvideszimts pen
kių metu amžiaus Ponia Bessie 
Swank.

Septyniolika kitu žmonių 
iszszoko pro langus ir iszsigel- 
bejo kai tie kambariai staiga 
užsidegė.

KALĖJIMO SARGAS 
“KVITINA” 

i

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

KITA KOMUNISTU 
PROPAGANDA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nei vienam isz tu lakunu gimi
niu dabar važiuoti in Kinija., 
nes mes neturime jokiu diplio- 
matniu rysziu su Komujiistisz- 
ka Kinija, ir negalėtume atsa
kyti už tokiu žmonių kelione.

Amerikos valdžia paaiszki- 
na savo nusistatymą: Tol kol 
bus szaudinimai prie Kinijos 
kranto ir apie Formosa Salas, 
negalima užtikrinti kad Ame- 
rikiecziams saugu tenai keliau
ti.

Apie penki isz tu belaisviu 
lakunu giminiu yra jau prasze 
pasportu ir vizų važiuoti in 
Kinija. Vaszingtono valdžia 
dabar svarsto ka daryti. Eina 
gandai kad musu valdžia vi- 
siszkai uždraus tokia kelione 
ir neiszduos pasportu.

Kiniecziai Komunistai da
bar baisia propaganda varo 
per savo laikraszczius ir per 
radija, sakydami kad Ameri
kos valdžia uždraudžia Ame- 
rikiecziams aplankyti tuos be
laisvius lakūnus, nes Ameri
kos valdžia nenori kad Ameri-

Dvideszimts devynių metu 
amžiaus Warren L. Harrington 
laikrasztininkams pasakė kad 
tie sukilėliai kaliniai nei ji nei 
kitus sargus nemusze ir ne
kankino, bet jie grasino visus 
užmuszti.

Szitas sargas, buvęs Antro 
Pasaulinio Karo kareivis, Har
rington sako kad per tas tris 
dienas jis neteko apie asztuo
nis svarus vogos.

Jis sako kad per ta laika, 
viena syki, policijanto nužu
dytoj as, trisdeszimts vieno me
to amžiaus Fritz O. Swenson, 
buvo ji grasinės, sakydamas: 
“Kulka’tau per gera, asz tave 
nusivešiu in viena szitu kam
bariu ir su savo kumsztimis 
tave nugalabinsiu. ’ ’

Sargas Harrington yra savo 
darba ejes per daugiau kaip 
szeszis metus, bet dabar sako 
kad jam gana, kad jis kitokio 
darbo dabar jieszkosis.

JAUNI ZULIKAI AP- 
MUSZE STUDENTUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szita byla buvo investa ir 
pernai, bet buvo iszmesta.

Keista kad tas Gerbiamas 
Paczto Virszininkas nei žodžio 
nevaptelia apie Kongresmonu 
ir Senatorių laiszkus, kuriuos 
pacztas visai už dyka turi pri
imti. Jeigu Ponai politikieriai 
turėtu užsimokėti už savo 
laiszkus, kuriu jie milijonus 
kas metai iszsiunczia, tai vi
siems pacztas galėtu atpigti, 
pacztoriai galėtu gauti geres
nes algas ir pats pacztas dar ir 
pelno turėtu.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vyr. sztabas. Gi skirsto ir atsi
joja pagal praneszimus, gau
tus isz LTSR saugumo organu 
(MVD ir KGB) ir karines KK 
(kontražvalgybos). Tuo budu 
vieni paskiriami in karinius 
padalinius, o kiti in turinezius 
atlikti sunkiuosius karinius 
darbus vienetus. Szie stato po
žeminius aerodromus, tiesia 
strateginius geležinkelius, ka
sa kanalus ir stato naujas juru 
bazes, daugiausia Tol. Rytuo
se: Magadano Czukocko srity
se. Atlikus karine prievole, de
ja, ne visi musu tautiecziai, 
kaip ir kiti žemesneses kliases 
atsarginiai, gryžta namo, in 
Lietuva. Dalis j u, y pacz gerai 
užsirekomendavę komjaunuo
liai ir DOSAAF nariai, kvie- 
cziami palikti armijoje. Gauna 
atžymejimus ir greieziau ke
liami in vyresniszkumo laips
ni. Jie gali vesti ir gauna, pa
lyginti, neblogas vietas. Lietu
viai ir isz viso pabaltiecziai ka
rines tarnybos atlikti pirmoj 
eilej skiriami Vid. Azijon, in 
Chabarovsko sriti .ir .pietini 
Kaukaza. .Pasitaiko, kad .ne 
vienas musu tautietis taip pat 
aplanko Rytu Europos sateli
tinius krasztus. Likusieji Sta
lino režimo laikais būdavo pa
leidžiami namo, iszskyrus nau
jokus, kaip politiszkai nepati
kimus, paskirtus in darbo vie
netus. Tie, jei per ta laika ne
žuvo nuo sunkiu darbu, .sun
kaus gyvenimo, ligų ir taip to- 
liaus, turėjo savanoriszkai to
liau pasilikti darbo vienetuose.

lektyvinis režimas iki Berijos 
iszvalymo^ daug isz szios ru- 
szies bezsroczninku amnestavo. 
Bet ir jiems buvo teduotas lei
dimas apsigyventi sziaures, 
Uralo (Komi ASSR, Neneckij 
N. O., Archangelskaja Oblast) 
ir Sibiro srityse. Nuvertus Be
rija ir pradėjus propaguoti 
plesziniu akcijų, daug ju buvo 
sukrauta tiesiog intraukinius 
ir kaip gyvuliai nuvežti in 
sziaures Kazachstano ir Alta
jaus plotus. Jie nebuvo pri
skirti prie naujai kuriamu 
sevehozu, bet pristatyti prie 
nauju keliu stepese statymo.

Vadinasi, Lietuviu naujoku 
politine klase nuo antrosios 
okupacijos metu skirstoma in 
"3 grupes: 1— Komunistiniai 
auklėtiniai, kaip patikimi, pa
liekami tarnauti kariuomeneje. 
Vienok jie su laiku vis Ruseja 
ir apgyvendinami už LTSR ri
bų. Pasitaiko, kad po keletu 
metu jie komandiruojami in 
Lietuva, GPU,SA tarnybon 
(vyr. karine-politine instaiga). 
2—Naujokai nepartiniai, eili
niai darbininkai ir Kolchozi- 
ninkai, kaip neintarti Naciona
listais, gali gryžti namo. 3— 
Politiszkai intartini naujokai 
atlieka karine prievole ne ar
mijoje, bet darbo vienetuose, 
tai bezroezninkai. Jie yra skir
ti isznaikinti.

O kokie gi tu grupiu skai- 
cziai? Pirmoji grupe 1945-48 
m., kasmet apėmė nuo 800 iki 
1,200 vyru, 1949-1953 m., 1,500 
iki 2,500 vyru. Antroji grupe: 
1945-1948 m., daugiau kaip 
38,000 vyru, 1949-1953 m., iki 
30,000 vyru (daugiau palieka
ma ypatingotis dar 1-3 me
tams). Treczioji grupe: 1945- 
1948 m., iki 15,000 vyru ir dau
giau. 1949-1953 m., iki 10,000- 
12000 vyru. Skaicziai sudaryti 
pagal LTSR Kariniu Kadru 
skyriaus medžiaga (1953 m. 
“GUKSA po Lit SSR). Skai
cziai apima ne tik Lietuvius, 
bet taip pat Lenkus, gudus ir 
kitus LTSR pilieczius.

— BUS DAUGIAU —
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Apsiženijo Su Jaunystes Drauge

Asz|;uonios deszimts dvie
ju metu amžiaus Harry 
Schurr prisega geliu puok- 
szte savo nuotakai, asztuo- 
nios deszimts metu amžiaus 
Ponai Della Gibson, isz In
diana, Pa. Jiedu apsiženijo 
in Wilkinsburg, Pa. Jis sako

kad gal kurie isz jo draugu 
ir pažystamu isz jo juoksis 
kad jis dabar taip vėlai gy
venime apsiženijo, bet jis sa
ko kad kaip tik senatvėje 
žmogus nori kompanijos ir 
drauges.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

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

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

Pirmiau “Saules“ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule“ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!“

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
gc 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!

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




