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Vandens Kalnas INTARIA TĖVUS POPIERINE

Kai ugniagesiai paleido 
vandeni in degarczios baž- 
nyczios stogą, tai vienas 
laikrasztininkas suspėjo nu
traukti szita nepaprasta pa-, 
veikslą. Kai ugniagesiai ge
sino First Full Gospel baž-

nyczia, daugiau kaip trys 
szimtai Susiedu turėjo ap
leisti savo namus nors laiki
nai nes jie negalėjo del du
rnu, būti savo namuose. Ke
turi ugniagesiai buvo su
žeisti.

3 Vaikucziai Sudegė
PHIl ADELPHIA, PA. —

Trijų vaikucziu tėvai yra in- 
tarti už savo vaiku mirti. Poli
cija sako kad tėvai tyczia su
degino savo vaikus, dvynukus 
ir broliuką. Policijantai toliau 
sako kad tėvas yra buvęs ug
niagesys Fhiladelphijoje. Kai 
treczias vaikutis pasimirė, tai 
tada policijantai paskelbė kad 
jie ju tėvus intaria.

Policijantai sako kad per pa
staruosius kelis metus, szitoje 

’ apylinkėje buvo per daug gais
ru, kurie labai staiga ir inta- 
ringai buvo pakurti, pradėti.

Dvynukai buvo tik asztuo- 
niolikos menesiu.-

Motina, trisdeszimts dvieju 
metu amžiaus, Ponia G a i 1 
Washington, buvo paguldžius 
savo vaikus ir iszejo in restau
ranta. Kai ji sugryžo apie puse 

■ kambarius jau deganezius. Ji 
po dvieju isz ryto, ji rado savo 
negalėjo duris atidaryti. Ug- 

! niagesiai duris iszlauže ir isz- 
i nesze vaikuczius, bet jau buvo 
per vėlai.

Policijantai sako kad tuose

VALDŽIA
LAKŪNAS NETEKO

KOJOS
WASHINGTON, D. C. — 

Buvusio Prezidento Herbert 
Hooverio komisija, iszdave sa
vo raportą kaslink valdžios isz- 
laidu. Jo komisija parode kad 
valdžia, Vaszingtone kas metai 
suvartuoja ar isznaudoja dau
giau kaip 25,000,000,000 (taip, 
tai dvideszimts penki Bilijo
nai) popieros.

Vaszingtono invairios komi
sijos yra sukrovusios daugiau 
rasztu ir rokundu, kad netilptu 
in septynis “Pentagon” kam
barius.

Apie pus-asztunto szimto 
valdžios darbininku yra pa
samdyta tik sutvarkyti visus 
tuos rasztus. Dvideszimts pen-! 
ki tukstaneziai tu darbininku į 
dirba tik peržiureti paczto 
laiszkus.

Visa tai valdžiai kasztuoja; 
daugiau kaip keturis bilijonus 
doleriu in metus.

Ka Hooveris pataria, šutau- Į 
pintu valdžiai apie du szimtu 
penkios deszimts penkis tuks- j 
tanezius doleriu in metus. Bet' 
tai butu tik septintas nuoszim- 
tis visu tu kitu iszlaidu.

WINNIPEG, MAN. — Po
nia Thomas L. Pittman, isz Ri
verside, California, greitai nu
skrido in Winnipeg, aplankyti 
savo vyra, trisdeszimts ketu- 
riu metu amžiaus Kapitoną 
Pittman.

Lakūnas, Kapitonas Pittman 
nusilaužė koja kai jis iszszoko 
isz eroplano su parasziutu. Te
nai taip szalta, kad jam ta nu
laužta koja taip suszalo, pirm 
negu kiti pribuvo jam in pa
gelta, kad daktarai in Deer 
Lodge Military ligonine buvo 
priversti jam ta koja nupjauti.

Du kiti lakūnai iszliko svei
ki ir gyvi, bet vienas žuvo.

Kariszkas Stratojet bombne- 
szis nukrito ir sudužo, ana 
sanvaite. Kaip ta nelaime atsi
tiko, lakunu sztabas neprane- 
sza.

SKAITYKIT'
“SAULE”
PLATINKIT!

Už Geležines Uždangos
(Tašu)

Lietuvos Gyventojai
Apcmejai Vertina

Kaip Laikine

I reiszkiniu reikszme gerai nu
vokia. Užgyventos Lietuvos 
gyventojai, kaip ir daugumas

, Sov. Sanjungos piliecziu, So
vietines valstybes nelaiko to-

• kia stipria, žino, kad daugumas 
j ja yra nepatenkinti. Karo at
veju, yra insitikine, pasikarto-

Žmones dažnai pakalba kad I
“taip nebus, turės būti ki
taip”. Reiszkia, jog visokiems 
“persistengeliams” reikes
kaip nors savo kaili gelbėti. Ir 
tai vis dėlto atsiliepe ne tik in 
paežiu žmonių, bet ir in viso-i
kiu “persistengeliu” elgimąsi: 
kiekvienas pagal žmonių nuo-!

Isz Amerikos
/t'>

AR SIUNSTI
KVIECZIU

Dvideszimts asztuoni laivai 
l su maistu isz Amerikos dabar 
plaukia in Komunistiszka Len-

ANTRA

namuose buvo net trys gaisrai, 
kai tik szita porele ežia atsi
kraustė.

Priesziriasi Tautu 
Sanjungai

Szita popiera yra suvartuo- 
jama del invairiu reikalu, kaip | 
del taksu, mokėtu ir nemokėtu; j 
paszeipos iszmokescziu; kon-Į 
traktu; kariszku reikalu ir taip 
panasziai.

Žinoma, daug tu rasztu yra.

Prancūzu Socialistu 
Vadas

SOVIETAMS
—

WASHINGTON, D. C. — 
Agronomijos Sekretorius, Ez
ra T. Benson sako kad jis buvo 
nuėjės in Baltuosius ofisus pa
sitarti su Prezidentu Eisenho- 
weriu, ar butu patartina pa
dovanoti kelis milijonus busze- 
liu kviecziu Sovietams ir Ko- 
munistiszkiems krasztams. Jis 
sako kad dar nieko tikro nebu
vo nutarta, bet jis teipgi pasi
skubino paaiszkinti kad tas 
klausimas dar nebaigtas.

Agronomijos Sekretorius sa
ko kad jis per daug negali pa
sakyti ka jam Prez. Eisenho- 
weris buvo jam pasakęs. Jis 
dabar iszvažiuoja in Carribean 
juras, ir sako kad kai jis par- į 
važiuos, jis gal gales ka dau
giau apie tai pasakyti.

Kongresmoaas Victor L. An-! 
f ūso, Demokratas isz New 
York, sako kad mums reiketu l 
taip padaryti, ir kelios ūkinin
ku draugijos teipgi remia toki 
patarima, nes jie sako kad visi i 
jie per daug kviecziu turi.

Sovietai prisipąžinsta, kad 
jiems trumpa ir trūksta viso
kios mėsos. Szeimininkes Rusi
joje dabar negali pirktis cuk-

ATOMINE BOMBA
SUSPROGDINTA

Buvo Matoma Nuo 
500 Myliu

LAS VEGAS, NEVADA. — 
Nauja ir maža atomine bomba 
buvo susprogdinta in Yucca 
Flat. Tos bombos trenksmas 
pajuto žmones pusantro szimto 
myliu nuo tos vietos. O szvie- 
sa nuo to susprogimo buvo pa
matyta žmonių kurie gyvena 
apie penki szimtai myliu nuo 
tos vietos..

Senatorius Russell Long, De
mokratas isz Louisiana sako 
kad jis su savo draugais ežia 
pamate kiek iszkados tokia 
maža, atomine bomba gali pa
daryti.

Tokia bomba turi penkios 
deszimts “kilotonu” jiegos. O 
vienas “kilotonas” sulyg mu
su mckslincziu skaieziavimu 
turi tukstanezio tonu dūlio, di
namito jiegos.

Tos bombos trenksmas isz- 
dauže langus in Las Vegas, ku
ris randasi septynios deszimts 
penkios mylios nuo tos vietos, 
ir jos trenksmas sukriete St.

reikalinga, bet daug tokiu visai 
fl^FeikaliRga. Tokie rasztai yra. 
laikomi ir vedami vien tik tai 
kad butu galima palaikyti to
kius darbus politikierių drau
gams.

SUVAŽINĖJO VAIKA

raus. George miesto, Utah gyvento-
Yra tveriamas deszimts mili- ■ jus.

jonu doleriu fondas pagelbėtI Apie du szimtai karininku ir 
tiems žmonėms kurie nuo po-: laikrasztininku, kurie buvo te-' 
tvaniu nukentejo prie Duno-' nai susirinkę, tikrai ne tik nu-' 
jaus upes. Ju tarpe ir trys Ko- Sstebo bet net ir nusigando, kai j 
munistiszki krasztai susilaukė į jie pamate tos mažos atomines 
pagelbos ir paszeipos isz musu, bombos jiegas.

Roger Hoste, ežia pasi- 
szneka su laikrasztininkais 
in Panmunjom, Korėjoje, kai 
jis nesutiko gryszti in Tautu 
Sanjungos Komanda in Ka- 
riszka Paliaubos Komisijos 
Sekretorijata.

Jis buvo vienas isz dvieju 
Belgijos kareiviu, kurie bu
vo Komunistu suimti kai jie 
nuklydo skersai rubeziu, pe
reita vasara. Jis dabar užsi
spyrės nenori gryszti.

szimts vieno meto amžiaus Lu- į 
nie Turley, isz Charleston, W.į 
Virginia, užsimusze, kai jo au- į 
tomobilius atsimusze in stulpą, i 
Jis gryžo isz tos vietos, kur ta 
atomine bomba buvo rengiama 
del to susprog’imo.

PHILADELPHIA, PA. — 
Trijų metu vaikas buvo auto- 
mobiliaus suvažinėtas ir už- 
musztas, kai jis nuklydo nuo 
savo vyresnio brolio ir pats j 
pradėjo eiti skersai ulyczia, i 
kai automobilius ji suvažinėjo. 

. Dennis Ernst su savo trylikos i 
metu broliu William žiurėjo 
kai kiti vaikai losze basketbole.

Jo brolis nei nepatemyjo kai 
mažutis nuo jo nuklydo ir bu- 

■ vo užmusztas.
I Automobiliaus draiverys, 
dvideszimts metu amžiaus

1 Charles F. McDevitt ta vaika i . „paėmė ir nuveze m Misencor- 
1 dia ligonine. Bet vaikas jau 
buvo negyvas.

Kitas, szesziu metu vaikas, 
su savo szuriu bovinosi gele
žinkelio tilto, virsz Frankford 
Avenue, kai greitas traukinys 
ji suvažinėjo.

Joseph Hart buvo ant vietos 
užmusztas. Traukinio inžinie
rius, szeszios deszimts metu 
amžiaus T. H. Van Horn, sako 
kad jis to vaiko neužmate, kol 
jau buvo per vėlu, ir jis nega
lėjo savo traukinio sustabdyti. 
Traukinys tuo laiku važiavo

Christian Pineau, Prancū
zijos Socialistu Partijos va
das yra vienas isz keliu to
kiu vadu, ir politikierių, ku
ris stengiasi sutverti nauja 
taryba Prancūzijoje.

Prancūzijos Prezidentas 
Rene Coty, buvo jo papra- 
szes, kad jis bent kaip nors 
nauja taryba sutvertu, kai 
Pierre Fflimlin prisipažino 
kad jis negali tokios tarybos 
sutverti.

APSZAUDE
10 KOMUNISTU

LAIVU

Kiniecziu Eroplanai

Tai buvo Rytu Vokietija, Cze- Viena nelaime atsitiko. Pir- 
koslovakija ir Vengrija. mos klases kareivis, dvide- Skaitykit “Saule”

apie penkios deszimts myliu 
ant valandos.

taikas vis orientuojasi in atei
ti, nesistengdamas per daug 
susiriszti su režimu ir su ape-i 
mejais. Žmonių nepasitenkini
mą kelia ekonomine padėtis, 
okupacija, Rusifikacija. Žmo
nes seka Užsienio politikos ei
ga ir ja savaip komentuoja. 
Kiekviena žinute, iszgirsta per 
Užsienio radija, anot to priežo
džio, turi ilgas kojas ir placziai 
kraszta apkeliauja. Pogrindžio 
spaudos veik nėra.-O ir toji pa
ti visas svarbiausias daneszi- 
mas taip pat ima ar tik ne isz 
tu paežiu szaltiniu, Užsienio 
radiju praneszimu. Žmones ti
ki busiant kara ir jo laukia. 
Nesąmone, jei kas, nepažinda
mas kiek reikiant Sovietinio 
režimo, tikėtu esant galima vi
daus sukilimą ir Sovietini reži
mą subyrėsiant isz vidaus. i 
Sziaip net ir papraseziausi 
žmoneles galvoja gana tikrai, ! 
mano, kad viską nulems dvi

tu toks pat masinis in nelaisve 
pasidavimas, kaip 1941 m. Ta
da tariamai tikru piliecziu 
daug pasidarytu netikrus.

Negalima. Lutu pasakyti, kad 
musu tautiecziai sirgtu “politi
kavimo liga”. Sueje savo tarpe 
pasiszneka ir apie kitus daly
kus, vis dėlto apie tarptauti
nes politikos invykius yra ge
rai orientuoti ir juos sugeba 
tikrai vertinti. Isz praneszimu 
per radijus isz Vakaru pirmoj 
ei] e j seka politinius invykius, 
tarptautine padėjimą, Vakaru 
santykius su Sovietais, ginkla
vimosi jiega. Taip pat indomu, 
jei atskleidžiamos Bolszeviki- 
nes žulikystes arba tai, kas de
dasi paezioj Sov. Sanjungoj, 
tik Sovietai apie tai nenori 
skelbti. Mažiau indomu pvz, vi
sokie praneszimai per radija 
apie Edisoną ir kt. Mokykli
niam ir akademiniam jaunimui 
butu labai indomu pasiklausyti 
paezios Marksizmo kritikos, 
tik gal per radija, del laiko ri
botumo, tai sunkiai yra inma- 
noma invykdyti. Užsieniniai 
radijo praneszimai, tai beveik 
ar tik ne vienintele sziuo metu 
inmanoma svarbiausioji prie
mone Boolszevikeine insravai 
pasekmingau atsverti.

jiegos: Sov. Sanjunga ar Ame
rika. Dabar stovi viena priesz 
kita, ginkluojasi ir žiuri, kas 
bus toliau. Žmones visu tu

Pirkie U. S. Bonus

Tariasi Kur Laikyti Seimą

Plekia Komunistus I
I j
j TAIPEI, FORMOSA. —
Tautiecziu Kiniecziu eroplanai 
nuskandino ar paszove dau- 

i giau kaip deszimts Komunistu 
; laivu, kuriu tarpe buvo keli ka- : 
| riszki laivai.

Komunistai buvo pasiuntė 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Leonard Hall, (po kaire) 
Republikonu Pirmininkas ir 
Robert Humphreys, seimo 
vajaus virszininkas, pasako
ja laikrasztirinkams Baltuo
siuose Kambariuose apie Re- 
publikonu planus kur laikyti 
Republikonu Partijos seimą, 
ateinaneziais metais. Pasita
rė su Prez. Eisenhoweriu,

Republikonu vadai sako kad 
jie tarėsi apie kelis miestus, 
kaip Chicago, Philadelphia 
ir San Frarcisco.

Eisenhoweris visa tvarka 
paliko tu vadu rankose, bet 
tik prasze kad seimas butu 
kuo ilgiausiai atidėtas, kad 
nebutu per daug laiko del 
rinkimu vajaus.
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Kas Girdėt
In Camp Rucker, Alabama, 

ISzvento Raszto knygų (parda
vėjas, dvideszimts szesziu me
tu amžiaus Leon Willie, 'buvo 
suarė szt uotas ir užsimokėjo 
szimta penkios deszimts dole
riu, kai du jauni kareiviai pa
siskundė, kad jis nuo ju paėmė 
szimta szeszios deszimts penkis 
dolerius per loszima su kailiu
kais..

In San Antonio, Texas, kai 
advokato V. F. Taylor paltas 
tbuvo pavogtas, jis inde jo- pa- 
garsinima in “Express” laik- 
raszti — “Asz turiu pamuszala 
to palto, kuris buvo nuo manes 
pavogtas. Tas kuris ta mano 
palta dabar turi gali užeiti pas 
mane, ir asz jam ta pamuszala 
dovanai, už dyka padovanuo- 
siu, nes jis man dabar visai ne
reikalingas.

In Toronto miestą, Kanado
je, trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus, Kenneth Rapson, po
licijai prisipažino, kad jis me
lavo, kai jis prisipažinę, kad 
jis buvo apvogęs net vienuoli
ka vietų. Jis taip buvo polici- 
jantams pasakęs, kad jie ji in 
kalėjimai patupdintu. O jis no
rėjo in kalėjimą patekti, kad 
galėtu savo drauges, meilužes, 
nusikratyti.

Jis gavo savo praszyma. Tei
sėjas jam paskyrė devynis me
nesius in kalėjimą už melagys
te, ir už trukdinima policijos 
darbo. 

p

In Toulouse miestą^ Prancū
zijoje, po szesziu metu kai jo 
knyga “Visas Svietas Priguli 
Mums” laimėjo “Teisingumo 
Premija”, tos knygos raszyto- 
jas, Christian Couderc, buvo 
nuteistas ant penkių metu in 
kalėjimą, už tai kad jis buvo 
sudaręs palszyvus rasztus, kai 
jis stengiesi gauti divorsa nuo 
savo žmonos.

In Hartford, Conn., Ponia 
Carrie Williams, Užtiko trum
pa žinute, kad garnys buvo jai 
atneszes sūneli. Ji tuojaus pa- 
szauke policija, sakydama kad 
ji daugiau afpie ta garni žino, 
ntegu tas laikrasztis; ir kad tas 
garnys ne tik tai ka pas ja ne
buvo atsilankęs, bet nei neke
tina atsilankyti, ir kad ji netu
ri naujai gimusio šimelio.

Policijantai pasiteiravo, ir 
tuojaus viskas paaiszkejo. Jos 
vyras, dvideszimts devynių 
metu amžiaus Edward Will
iams, 'buvo užregistravęs, užra- 
szes, neszcziu motinu ligoninė
je, devyniolikos metu panele 
Katherine D. Hill, kaipo savo 
žmona, Ponia Edward .Will
iams. Ir ta “panele” garnys 
buvo aplankęs.

Eina gandai, kad 'ne tik 
maistas, bet visas pragyveni
mas, Sovietu Rusijoje dar la
biau pabrangs. Sovietu nauja 
valdyba dabar beveik visus 
valdžios pinigus skiria karisz- 
kiems reikalams, ir labai mažai 
rūpinasi savo žmonių gerove.

Szitokis nusistatymas gali 
sudaryti dar kita perversme; ir 
tai, trumpu laiku.

Tie, kurie pradėjo vaju isz- 
rinkti Eisenhower i Prezidentu, 
1952 metuose, dabar jau rengia 
antra vaju, kuris užvardintas, 
“Pareigos Balsas.” Jie nori, 
intikrinti Prezidenltgp Eisenho-

Sieniniai Kalendoriai 1955m.
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weri kad jis yra visam-krasz- 
tui reikalingas, ir tuo paežiu 
sykiu visus Amerikieczius in- 
tikinti, kad, sziais nepastoviais 
laikais, mes be EiSenhowerio 
negalima apsieiti.

Beveik visos dideles " darbi
ninku unijos dabar jungiasi, ir 
stengiasi sudaryti viena ben
dra frunta priesz fabrikantus.

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

—--------------
Pirkie U. S. Bonus Sziandien’

Pypkes Durnai

Mamužes Dukryte

Asz vis viena mamužes 
dukryte,

Visi mano puikus rūbai 
Ir in darža žali rūtai
Asz po darža vaikszcziodama, 
Kai volunge giedojau.
O bernycziai klausinėjo 
Kieno butu ta mergele.
Ar nebūt u ta mergele 
Penkių broliu sesužele? 
Kaldina aukso vainikėli.
Ir nukalė, nublizgena 
Vieno aukso, sidabruota 
Užsidėjau ant galveles, 
Ėjau miesto ulyczelems; 
Man beeinant miesteliu 
Visas miestas szvytejo, 
Viso miesto bernyteliai 
Ir mane žiurėjo.
Ir sutikau kareivuka,
Pati poną szeržantuka, 
Tas man sake laba ryta, 
O asz jam nei žoduka. 
Jis man kele kepurele, 
O asz jam nei pirszteli. 
Ir sutikau gendroluka, 
Su tuom asz kalbėjau; 
Jis man sake laba ryta, 
O asz jam ir žoduka; 
Jis man kele kepurele, 

i *

O asz jam ir vainiką.

Philadelphia, Pa. —
Czia tarp Riczmondecziu antra 
diena Vasario, numirė senute, 
virsz asztuonios deszimts metu 
anyžiaus, ponia Marija Ruszins- 
kiene, o diena szesziolikta Va
sario po želebnu pamaldų už 
jos dulsizia; isz baižnyczios Szv. 
Adeliberto jos kūnas tapo pa
laiduotas kapuos© Szventojo 
Isziganytojaus. Szi nebaszninke 
tai 'buvo labai iiuostebi motere, 
nes nors buvo ir tikra Lenke, 
isz Kokavos, bet atvažiavus 
Amerikon, iszmoko Lietuvisz- 
kai, kalbėdavo Lietuviu kalba 
net ir akyse Lenku ir sau ta. 
pripažindavo už didele garbe 
kalbėti Liėtuviszkai, o reikale, 
tai net ir sakydavo: Lietuvisz- 
kai ne bet kas gali iszmokti, 
nes tam reikia ndpaprasto pro
to. Todelei, amžina atilsi jai!

Czia vienas senas Lietu-

— K V.

RAUDUONASIS ::
:: ŽIBINTUVAS

vis mokantis, 'be kitu, gerai ir 
Lenku kalba, mirus Generolui 
Vladui Naigius-Nageviczįui jo

u O O L g’ ' MAMAtWY Om. PA.

pagarbai suposmavo eileraszti 
ir iiibruko ji in vietini Lenku 
savai t raszt i: “ G w i a z d a ”
(Žvaigžde) o žinoma, ji pa
lšiu nte teipogi ir 4o Didvyrio 
'žmonai, haszlei, kurioji tai už 
ta taip tam seniui laiszkucziu 
padekuojo: “Gerbiamas Tams
ta. Gavau isz Tamstos rank- 
raszti ir laikraszti, kur labai 
gAžiai 'Tamsta atsimeni szvie- 
siu A.a. velionio mano vyro as
menį. NuOszirdžiai Lietu visz- 
kai Tamstai d akuoju už tai. 
Tamsta gerbianti Veronika 
Nagevicziene.”

—• Pasiremdamas ant vieti
nio Ukrainieeziu dienraszczio 
“Amerika” laidos 8-tos Vasa
rio kaip ir ant reporterio tos 
žinutes, pono Osipo Trytiako, 
praniesziu ta, kad Pasauline 
Tarpvalstibine organizacija 
trumpai vadiname: Unesko ne 
tik kad pripažinsta naudingu
mą tarptautines kalbos, Espe
ranto, bet net jau ir rūpinąsis 
tuom kad visos vieszpatijos 
Esperanta priimtu kaipo kalba 
tarptautinei — pagalbine.

yiE'NAME isz tu mažutėliu 
nameliuku, kurie vienodam 

atstume szalyje geležinkelio 
pastatyti tarp miszku, tolymui 
niuo sodžių ir žmonių, gyveno 
'biediias geležinkelio sargas. 
Neturėjo jisai paezios, nei vai
ku, bet kaip numirė vienas jo 
draugas mlszlys, palikdamas 
szeszeriu metu dukrele, kaipo 
vienatimi turtą, 'be jokios prie
glaudos, padorus Jokūbas, 
daug nemislydamas, priėmė 
naszlaitele pas save, ketinda
mas būti jai tėvu. Veltai ji at
kalbinėjo visi palžinstami, ta- 
rydami, kad geriaus butu mer
gaite namuiosma prieglaudos 
atidavus. Konduktorius grei
tojo trūkio graudino ji:

— Tavo algos vargiai isz- 
tenka tau paežiam ant pragy
venimo, o dabar reiks tau szi 
kūdiki maitinti ir dengei.

— 'Gal padės mani Dievas, 
atsiliepė Jokūbas. Mergai tai 
nedaug reikia; rodžiai ata- 
traukdaiiias kąsni nuo savo 
'burnos su ja 'pasidalinsiu, bet
gi turėsiu in ka žodi prakalbėti 
ir nebusiu pats vienas szitoje 
trobelėje. O kai užaugs Katriu
te, tai mani atidekavos už augi
nimą.

— Kur dabar rasi dėkingu
mą? Tarė konduktorius, truk- 
cziodamas paežiais.

Katriute, pasilikus pas savo 
globeji didžiai ji pamylėjo ir 
vadino ji teveliu. Senukas teip- 
pat mylėjo ja, . kaip tikra savo 
valka, ir tikrai ne karta kąsni 
nuo burnos sau atimdavo, kad 
tik aprūpintu maža ir ligota 
vaikeli.

Viena diena virszininkas ar- 
timosis stacijos, žinodamas Jo-
kubo. teisingumą, padavė jam

■sargo grineziuten todelei ryto 
atvykti. “Tiktai susimildamas, 
Jokūbai niekam apie tai nepa
sakoki! Kalbėjo virszininkas, 
nes vagyls iszgirde kad turi feip 
daug pinigu, dykuose name
liuose miszke...

— Oi, Ponuli, bukite su vi
su ramus, tarė juokdamos sar
gas, kas ten mislys, kad bied- 
nasis Jokūbas turi pinigu ?

Bet vagys turi geras ausis.
Kokiu bu d u ir kaip patyrė 

apie tai, vargu suprasti, bet 
apie pusiaunakti du vyru jau 
tykojo prie sargo grineziutes. 
Tame laike turėjo eiti greita
sis trjnkis, ir Jokūbas buvo Už
degęs mėlynąjį žibintuvą, kaip 
'ženklą kad viskas gerai ir ra
miai, raudonasis žibintuvas 
ženklina, kad kokia nors nelai
me atsitiko. Diena ta pat ženk
lą duoda su karūnėlėmis. Taigi 
Jokūbas uždegęs mėlyna žibin
tuvą, gryžo ramiai savo grin
eziuten, bet tuojaus tapo už
pultas tu dvieju pleszyku, ku
rie to tik ir lauke, kolei mėly
nasis žibintuvas buvo uždeg
tas; žinlojo jie, kad greitasis 
trūkis pralėks tuojaus. Užpuo
lė Jokūbą liepe tuojaus atiduo
ti pinigus. Jokūbui tyliant, isz- 
sitrauke isz užanezio didelius 
pelus r grasė, kad ji tuojaus 
nužudysiu, jei jis pinigu neati
duos. Bet padorus Jokūbas ve
lijo numirti, nekaip prarasti 
pinigus jam su iszsitikejimu 
paduotus. Tada pleszykai, su- 
risze jam rankas ir kojas, par- 
vele užkimszo burna ir eme 
kratyti visus pabūklus grin- 
cziuteje, jieszkodami pinigu. 
Sztai pasigirdo szvilpimas lo- 
komotyvos, vagys sudrėbėjo, 
Jokūbo szirdi sujudino džiaug
sminga viltis. Szvilpimas atsi
kartojo, ir numanu buvo truki 
susiturant. Pleszikai tuojaus 
iszsmuko pro duris ir 'bego 
miszkan. O konduktorius su 
maszinisito pagelbininku, grin- 
czion ineje ir užmatė atviras 
duris ir suriszta Joku!ba, szoko 
vytis, ir už keletą minueziu du 
piktadejai gulėjo vietoje bied- 
no sargo, kuris isz džiaugsmo 
nei nežinojo, kaip dekavoti sa
vo iszgerbetojams.

— Bet sakyk, tarė konduk
torius kada gi tu susipejai už
degti raudonaji žibintuvą?

— Kaip tai! Suszuko nusi
stebėdamas Jokūbas, argi rau
donasis žibintuvas dege ?

— Argi būtumėm truki su
turėję, kad ne tas?

— Vai tai gal aniuolas isz 
dangaus ja uždega! Tarė Jokū
bas sudedamas rankas: juk asz 
gerai atmenu kad mėlynąjį už
degiau, ir tada gryžtant mane 
tie iszdykeliai nutvėrė.

— Tai kasg-i ja ’ uždege ? 
Kalbėjo konduktorius.

—■ Teveli nebarkite Katriu
tės! Atsilidpe laibas mergaites 
balselis, asz visa teisybe pasa
kysiu. Teveli, nesirustink, jau 
asz daugiau to nedarysiu. Tė
velis liepei neleisti raudonojo 
stiklelio, bet man jis taip gra
žus! Nubudau ir negalėjau už
migti; buvo man teip neramu. 
Teveli, atleiskite, jau asz klau
sysiu.

— Cha! cha! cha! Prasi
juokė konduktorius, tai mat 
tavo aniuolas! Norėjo da prasi
juokti, bet aiszaros pabyro jam 
isz akiu; nebuvo kada verkti, 
laikas buvo lėkti masziiiai, to
dėl, palikes viena tania pikta- 
deju daboti, isžbego skubriai.

Stebuklinga ta atsitikima 
pasakojo tarp saves keliaunin
kai didiai stebedames.

— GALAS —

didelius pinigus, insakydamas 
atiduoti valdytojui netolymo 
sodžiaus, kuris pats ketino

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MAI.DA ... )

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- i 
cziausios, mieganezios !

■ ant kalno Alyvų, žemei J
■ Batanijos, bažnyczioj J 
! Szv. Mykolo Arkaniuolo. J

! Knygos Did. 3%x5% col. J
I TIKTAI, 25 Cts. ]

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

TURGINYS :: ::
:: ATSITIKIMAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

— O tu prakeiktas girtuok- 
liau, knarki kaip papjautas, 
jog net isz tavęs gamoje, jau 
ne toli pietus, o tu da, nuo, va
kar patvory ja atlieki neji jo- 
marka! Arkliai patys parsivil
ko iszalke ir nuvargę, kriputes 
nuo vežimelo dingo, sziandien 
gražus oras, laikas brangus1, o 
tu prisigėrės, miegi kaip pa
dvėsęs. O prakeikta arielka! 
Kad tas isz peklos ne iszeitu, 
kas ta trucizna iszmislino! 
Tiek jau kartu tau kalbėjau, 
jog su kreipszais jszeisime per 
tavo girt noki avima; o tu ne 
•vieno panedelio neaplenki, tu
ri užsipylias akis ir niekad ne- 
iszsipagirioji.

O tai būvo mano 'bobos bal
sas, įpraiplesziu akis, apsižiūrė
jau, jog gulu purvyne, ka kai
mo kiaules maudosi, tai mano 
boba eidama in upeli vandenio, 
pamate gulinti molugine ir ma
ne ąpipyle su vandeniu ir at
gaivino. Atsikelas pasiraiviau 
ne puše žodžio neatsakiau ir 
kaip muilą suedes nuėjau dalgi 
plakti.

----- 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.

t->X-*M-»**>****4-**X-4-****4-)t-» 
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No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3‘dalis) 
talpinusi 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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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 Kapitoną# 
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 Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li ; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

No.l75->-Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai A.pgauna 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 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180^2—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 Kristuso 
15c.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.

ĮĮ!^* 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., - ĮU. S. X
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Turginys Atsitikimas
'TEGUL bus pagarbintas!

Tare Baltrus ineidamas va
kare in grinczia savo kaimyno 
Andrians.

— Ant' amžio amžinųjų! 
Atsake kaimynas ir padavė 
ranka del pasisveikinimo.

— Na, seskie kaimynėli ir 
pasakyke, ar laimingai sugry- 
žai isz miesto ? O žinau, jog sau 
pas Szmuiliene gerai užtrau- 
kai. Asz ant tavęs ilgai lau
kiau, nes taviszke maine prasze 
kad nepaliktai; bet macziau, 
jog’ ne sulauksiu, sėdau ant ve
žimo, rėžiau szluikom po rimbą 
ir palikau tave prie stiklelio.

— Kad tave kvaraba; An
driau! Tu niekad nedalaikai 
plecziau's; kožnai karta pabėgi, 
o tai tada žmogus iii kalba pa
reini. Mat tame laike, mudu su 
Jokubu gincziavos, ar geriau 
mokesti mokėti nuo dirvos, ar 
baudžiava atlikinėti, kaip lig 
sziol buvo. Asz kaip žinai kai
mynėli, laikiau, szali baudžia
vos, ba. tai žmogus ne reikalau
ji sukti galvos, isz kur imti pi
nigą; stumi baudžiava kaip' ga
li, o prasikalės kartuka parsi- 
duodi ant druskeles ir atlikta. 
Ne reikėjo tiek rūpintis; jeigu 
pritruko pavasari, ar katras už 
gyvuliu iiugaiszdavo, tai isz 
dvaro galėdavai isz kaulinti; o 
dalbai- kas tave pagelbės ?

— Kumuti vis savo bau
džiavos laikaisi ir jaje giri, no
rint jau tave daug kartu per
tikrinau, jog ant tuszczio tavo 
kalba apie baudžiava, per ku
ria žmonis in tingini pavirsta, 
nieko neiszmano, o kas nie- 
kiause insidave in girtybe. 
Kaip tai ? Tai tu norėtum, kaip 
jautis, ka del kito dirba, vieto
je del saves diibti? Ar tu nori 
būti panaszus dn ta jauti ?

— Ka tu ežia mane lygini 
prie jauezio! Juk mano tėvas, 
ir dėdelis ne buvo jauezais, o 
gerai jiems ėjosi; Ibudavo gyte 
senovės laikus; o dabar viskas 
augszjtyn kojom persiverte ir 
del to tokia beda, jog viskas ro
dos nukirsta.

— Su tamsunu vis teip ei
nasi, ant ginezio nėra gyduolių 

Muziks savo, 
Velnias kita daro!

Nes: ant pasisekimo nereike 
didelio proto, kad suprasti, kas 
geriau, ar būti sau savo ponu 
ir turėti visa kaita ar būti 
pliektu su rapniku per ekno- 
mai arba nomiesznika, ka savo 
piktumą nuvaro ant nugaros 
daudžiauninikelo.

— Na jau, na! Su savo tajai

JIS^A - B - CELAS-S

I
arba pradžia I;

SKAITYMO i:
...ir... ;RASZYMO i

64 pus. Did. 5x7 col. ■:
Dabar Po 25c. ;l

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

pas.aka net man pikta klausyti 
kaip jau iszsižioji, tai galo nė
ra. Nustotum po kvarabu, ba 
dievaž, vemt vercziia; szitai. nu
stotum, o paskolintumei man 
dalgiui grebluka, ba ryto noriu 
avižas kirsti ir paklausyk, kas 
man vakar atsitiko.

Szitai vakar su Jokubu, kaip 
jau pradėjau, ružijau ant 
blogu laiku, ypacz kaip dabar 
jau Martinas prie szono, o ežia
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BALTRUVIENE
K**********************

Sztai isztrauka isz gyvenimo 
vienos moterėlės,

Kokiu sziandien randasi 
Daugelis visuose miestuose. 

Jos vardas tikrai nežinomas 
'Nes turėjo ji daug vardu, 

Kaip tai yra 'paprato daryti
AI o teres pa leistu v ingo 

gyvenimo.
Keli metai atgal,

Pabėgo jijie nuo teeu,
Ir ant galo atsibaladojo 

in dideli miestą,
Kur isztekejo už gero ir 

daibszaus vyro,
Bet in kelis nieneisius, 

Nulbodo jai vedusis
gyvenimas,

Ir pabėgo ji nuo vyro. . 
Kaipo ir daugelis panasziu 

moterėliu padaro,
Ir po laikui pradeda 

gailėtis!
Pribuvus iii ta dideli

miestą, 
Susipažino su.

Paleistuvingoms yipatoms, 
Ir kas diena nupuolinejo 

Giliau in smirdanezia 
bala.

Ir ant galo apsirgo baisia 
lytiszka liga,

Ir rnire didžiose kaneziose 
ligonbuteje.

Ant graibo tosios moterėlės 
radosi paraszas: 

“Nežinoma.”
Ir ji likos palaidota ant 

pavietavu kapinu. 
Kiek tai tukstanieziu 
Panasziu moterių ir

Alerginu apleidžia-pastoges, 
Savo tėvu ar vyru, 

Po kurias turėjo gera 
Prieglauda ir meile vyro 

arba tėvu,
Ir iszbega in svietą jieszkoti - 

velniiszku smagumu, 
Bet si!randa tik nužeminimą, 

Liga ir po smert būna 
Palaidota ant ubagu kapinu, 

Alba j u kūnai guli ant 
stalu universitetose, 

Pjaustomi per daktarus, 
Del datyrimo tolimesniam 

moksle.
Liūdna pabaiga tokiu 

moterių, 
Bet apie tai įiepamislina ir 

atsimena tik tada, 
Kada jau būna pervelu!

— Jeigu turtingos paezios 
jieszkosi, tai iszmintingos ne
gausi.

— Žmogus kuris daug gy
venime kenezia, tas apie laime 
kalbėti nekenezia.

— “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!

isz niekur skatiko negali paim
ti, net žmogui galvoje sukasi; 
ba kaip žinai pas mane pinigas 
ne užsilaiko, iszeina pa vėliniu. 
Liepiau duoti puskvatierke 
arielkos, geras Jokūbas susi
graudinęs liepė duoti antra, 
asz treczia. Sztai įszeinu pas
kutinis isz kareziamos, noriu 
sesti in vežimą, isztempiu akis, 
ba man jau lig galvoje užsisu
ko; nieko nematau. Dasipratau 
tuojaus, jog mano szluikom nu
sibodo stovėti, tai kaip jau pa- 
pratusios, paezios namon nu
ėjo. Ka galėjau daryti ? Pri
verstais buvau norint man bai
siai galvoja sukosi, o da ka ir 
kojos neremi, gry'žti peksztas 
namon. Jau ant galo gerai nei 
atsimenu, kas su manim atsiti
ko; tiktai atsimenu kaip per 
sapna, jog kada szeip teip nu- 
siiriau lig križkeles apie tilteli, 
tas man suvis dingo isz akiu, 
jieszkau, sitrapoluoju o ežia vy
ruti vanduo, pasikelineja; ne 
spasabas pereiti per upeluka. 
Pamislinau sau; (Dieve atleisk 
sunkius nusidėjimus), kad ta
ve szimts velniu! Na kur dingo 
tas tiltelis. Sztai, nežino isz kni
stoje biesukais su skrybėlaitė, 
insilbuksvojas kai}) Vokietukas 
ir prakalba in mane:

— Labas vakaras, kumuti, 
k a c z i on veiki ? Kastan? Ko 
teip'kasaisi in kudlas?

— Labas vakaras, velnia- 
palaiki, atsakiau; mat, tuojaus 
dasipratau, jog tai velnias, ba 
Dievą nepagarbino: nes asz jo
jo nenusigandau visai: menulis 
puikiai szviete, o vėlai žinai 
pats, jog kaip asz užsitraukiu, 
tai nevelnio nebijau ir nesiduo
siu sau ant sprando jodyti. Vie
nok pamislinau sau po valan
dėlei: genaus bus duoti jam 
gera 'žodi; mane teip tėvelis 
mokino. Dieve duokie dangų! 
Kad visiems duot i gera žodi, ne 
užkabyti nieką, tik tada, kada 
paskutinoje prispyrę, o juk bi
le snarglus gali žmogui iii akis 
inliusti, kada nesitiki. Teįp ir 
asz tada;, atsakau malsziai: ka- 
gi nesirūpinti, jeigu mano bo- 
bisezia jau -senei manės nesu
laukia., o czion tas prakeiktas 
tiltelis nežinia kur dingo, kad 
ji szimtas velniu pagrėbtu! Nu
sikvatoja velniaipalaikis ant to 
mano keiksmo ir insidrasines 
laibiau, tare in mane:

— Jeigu tau tik apie tai ei
na, tai asz tave pemesziu, ta
re velnias.

To mani tik reikia, mistinu

ŠAPNORIŪS
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

sau. Tai kokis doras velniuksz- 
tis. Na, jeigu poneli tokis esi 
malonus ant biedno žmogelio, 
kuris ant nelaimes per daug 
sziandien užtrauki.

— Asz tani duodu žodi, at
sake velniu ksztis ir tuojaus, 
nežine kaip iszpletojo didelius 
sparnus ir liepe sesti ant spran
do. Asz nelaukdamas ilgai už
sirakant inau jam ant kupros ir 
tveriausi už kaklo. Tiktai syki 
szvistelejo su sparnu, rodos su 
szvituokle nuo malūno, o jau 
buvo už debesiu su manim. O 
asz tariau su didele baime: 
Szviesiausias ir galingiausias, 
in kur leki, juk asz tiktai pra- 
sziau, idant mane namon par-/ 
nesztum; juk mano grineziute 
ne už debesiu!

— Tylėk, prakeiktas zau
na! Paszauke velniuksztis, o 
laikykis gerai, idant nenupul- 
tum ir sprandą nenusisuktu- 
mei. Ar tu žiopli nematai sto
vinti krūmuose medėju su ka
rabinu,. Tai visai kvailiszkai 
iszrodytu, kad duotai! iiusi- 
szauti del tokio niekszo kaip 
tu! O ir su tavim kažin kaip 
butu?

O ka galėjau daryt, turėjau 
tylėti, .'ba buvau jojo ghilybeje. 
Ir da 'paklausiau: iSzviesiauses 
ponuli, nes jau mano grineziu- 
te dingo man isz akiu. In kur 
mudu tekame kaip pasiute?

— Asz tau jau sakiau, 
idant sedetumei .malsziai, ba 
kaip trenksiu nuo saves, tai in 
smulkius miltus subyrėsi!

Pamislinau sau: Prakeikta 
arielka! Ka asz per ja susilau
kiau. O tu Baltrau, Baltrau! 
Būtumei sau malsziai miego jas 
priepecziaus ant suolelio, o da
bar kur tave velnias neszioja! 
Ar kvaraba mane apipainojo? 
Czion teip drėgna, o ežia ne 
szposas būti velnio naguose; 
jeigu drueziai nesilaikytam, tai 
butu senei nuo saves numėtės.

— Ir ka tu ten sau milini 
girtuoklau! Atsiliepe in mane 
Tau gerai sėdėti, nes man nesz- 
ti toki balvona! Jau mano 
sparnai ilsta; gilukis, kad me
nulis netoli, turi norint ant va
landėlės už smailumos menii- 
czio pagriebti, kol truputi ne 
pasilsėsiu.

Asz nenorėjau ant to tikti, ba 
nenorėjau ant oro tabaluoti, 
kaip pakartas; o ežia da su 
staigumu griebti ulž smailumos 
menulio. Nes ka galėjau dary
ti, turėjau klausyti ir kada 
prie menulio teip prisiartino, 
jog vos manės nenubrauke nuo 
.saves, griebiau už smailumos ir 
likausi karoti ant oro, o vel
niuksztis paszauke su sze to
li iszku juoku:

— Dabar girtuoklau kalbok 
pasveikyk nuo manės tavo bo
ba, kaip ja pamatysi ir pasa
kyk, jog asz kada atlankysu ja.

O tu cigoniszka veisle! Kad 
tu niekad isz peklos neiszeitu- 
mei, ka tu gerus 'žmonis uižka- 
bineji! Keikiau kiek tik galė
jau, ba jau asz jo nebijojau.

Kada teip likau kaboti, pra
dėjau dairytis ant menulio, 
jieszkodamas kokios pagelbės: 
sztai nužvelgiau dideli muzika 
meszla kratanti.

— Padek Dieve! Paszau- 
kiau, norėdamas pradėti kal
bėt; o norint man vos niurnė
damas atsake “dėkui”! Klau
siau jo toliau:

— Kai laikaisi ? Ar sveika 
tavo pati ? Ko teip prigulei 
dirbti, rodos kad ekanomas 
stovi ant sprando su nagaika. 
Pasilsėk, brolau, ežia užtrauk
sime tabokeles ir apsakysiu tau 
apie mano atsitikima.

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. 

Nes tas gunglis rodos ne ne
girdi, tiktai meszla krato ir pa
laukes įitsilicpe:

— Asz tau sakau Baltrau, 
eik sau szalin, ežia del tavęs 
nėra vietos.

— Asz eitau su džiaugsmu, 
kad tikiai galetau, tariau su 
nusižeminimu,-juk asz ežia tau 
neužsimetineju, tiktai laikau- 
siu už kampelio menulio.

— O asz ir to negalų pavė
linti, nes menulis galėtu persi
sverti ant kito szono, tai ir asz 
nusiristai!. Eikie sau szalin, asz 
tau paskutini karta sakau!

Jau negalėjau nuo piktumo 
susilaikyti, matau jog tai nie

Ever wish

Stop wishing—here’s how you can 

actually have it —in just 5 years!

Maybe you’ve always thought you 
couldn’t save up big money—well, 
now’s the time to change your mind. 
Saving for big goals is as easy as sign
ing your name, when you join the 
Payroll Savings Plan.
Best of all, you do more than just save 
•—you invest your money and make it 
grow. The whole process is easy—and 
automatic. Here’s how it works:

You name an amount to your 
company’s pay office—a few dol
lars or as much as you want. 
Then each week, before you get 
your pay, this sum is saved out. 
(That way you’re never tempted 
to spend money you really want 
to save.) And as they’re set
aside, these amounts are constantly invested for you in 
United States Series E Savings Bonds. The Bonds are in 
your name and are turned over to you.

Because Savings Bonds earn good interest—3% when held 
to maturity—they’re soon worth more than the money 
you’ve invested in them. And how your savings mount up! 
Sign for as little as $3.75 a week and in 5 years you’ll have 
over $1,000 cash! In 9 years, 8 months, you’ll have $2,137!
So why not stop wishing and start saving today—in the 
Payroll Savings Plan? Or, if you’re self-employed, ask 
your bank about the Bond-A-Month Plan. If you want 
your interest as current income, ask your banker about 
3% Series H Bonds that pay interest semiannually by 
Treasury check. .

Saving is simpler than you think— 
with U. S. Savings Bonds 

on the Payroll Savings Plan!
The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart

ment thanks, tor their patriotic donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa-

kam netikės ir atsakiau su pik
tumu: Kas man galvo! Kam 
ežia nepatinka, tegul sau eina; 
nes asz ezion pasiliksiu. Tai 
rots mirsimas! Alatai tu jauti, 
jau asz dabar nieko nesibijau, 
anei tavos tokio gremėzdo, ko
kiu tu esi! Tu mislini, jog asz 
nOžinau kas tu do vienas! Asz 
tave gana gerai žinau pauksz- 
teli ir neviena karta mano tėve
lis, Dieve duoki dangų, pasako
jo, kaip' tave Dievas nubaudi. 
-Jeigu tu per savo godunia da
bar esi nubaustas, tai norint su 
savo artimu žmoniszkai apsi
eik; ypatingai, jog czion retai 
kas pas tave atsilanko.

Nes tasai nurnys ant ma
no sznektos ne atsake; tiktai 
paketas savo szakia, rėži per 
kampa menulio u'ž kurio lai
kiausi. Kampas žinoma nutru
pėjo, o asz su tuom kampeliu 
leidausi žemyn.

Laimingos keliones Baltrau! 
Paszauke tasai niekadejus; 
Duok labas dienas gyvento
jams žemes nuo manes; o nesi-

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

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

* • e -p

No. 201 Istorija apie Aanži- 
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- 
pliiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 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- 
timb kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa

skubinki ba užtrokszi.
Norėjau jam gerai atsakyt, 

ba žinai, jog moku gerai atsa
kyti, ba žinai, jog moku gerai 
atsikirsti; nes buvau labai sa
vim užimtas, tabaluodamas že
myn kaip sziaudu kūlys, tai že
miu galva, tai velei kojom ’že- 
myni kad sztai kas sudundėjo 
man ausyse. Alislinu sau, ežia 
su kuom pasitiksiu, ar bene ne 
bus laukines žąsys. Ir teip buvo 
ir tuojaus senas žąsinas, kuris 
pirmiause striegi, atsiliepe in 
mane:

— O, Baltrau, ar sveikas 
drūtas? Ka veike tavo pati ir 
vaikai, ar visi sveiki? Atsa
kiau, jog dėkui Dievui sveiki. 
Mat žasinielis mane pažinojo, 
tai ir užsznekino.

— In kur teip skubini, Bal
trau?

— Lekiu sau ant žemes nuo 
menulio, atsakiau, in kur mane 
biaurybe kypszas nuneszes pa
liko, norint asz nenorėjau, ir 
viską jam apsakiau, kaip per 
daug kareziamoje užsitraukiau 
ir t.t.

— Na, tai jeigu tau teip ne 
skubji, tai turėk už mano ko
jos; lėksime visi viename pul
ke.

Pagriebiau žąsinui už kojos 
ir lekeme smagei drauge su žą
simi.

Už, valandėlės, kas man pa- 
kveipo, rodos kad mano Iboba 
laszinius spirgina ant skaurą- 
dos. Sustok žasineli! Paszau- 
kiau juk ta j mano bakūže; pa
velyk man nusileisti.

— Kur asz tave Baltrau 
paleisiu, žiūrėk gerai kokia ba
la, tai plupteletum kaip varle.

— Žiūrėkis tu jo, ar tai asz 
nežinau mano name? Jau man 
pasidarė pikta, kad žąsinas 
mane mokintu, Iba jau daug 
kartu buvau prigautu, tai nie
kam netikėjau. Nelaukdams 
paleidau žąsino koja ir luolp in 
molugina. Dievaž žąsinas tuom 
laik teisybe kalbėjo.

€♦ «
[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Gavėnia! Laikas pasnin

ko ir apgailestavimas savo nu
sidėjimu.

— Ponia Ona Bacziene, isz 
Worcester, Mass., dalyvavo sa
vo dėdės laidotuves a.a. Juozo 
Streiko, nuo 317 W. Mahanoy 
uly., kur invyko Ketverge. Po
nia Bacziene kitados gyveno 
Girardvilleje, o po tėvais vadi
nosi Kulikauskiute.

— Sulbatoj pripuola Szven- 
to Aleksandro vyskupo, o Tau
tiszka. Vardine: •Gerdeno. Ir ta 
diena: 1848 m., Karalius Louis 
Philippe 'buvo nuo Prancūzijos 
sosto nuverstas, antra Prancū
zijos Respublika 'buvo insteig- 
ta; 1949 m., Amerikos karisz- 
kas 'bomhneszis “B-50 Super
fortress” iszskrido isz Cars
well Air Force Base, Fort 
Worth, ir apskrido visa pasau-

Ponia Leopold Cecil labai 
didžiuojasi ir džiaugiasi kad 
jos szitas “Skye” szunytis 
laimėjo pirma vieta tarp 
apie penkių szimtu szuniu, 
kurie buvo atveszti isz arti

ir toli in tas “gražumo” 
rungtynes, in New York 
miestą. Keli szunys buvo at
gabenti net ir isz svetimu 
krasztu.

o o o
Ii be jokio sustojimo. Jis skrido 
apie du szimtu keturios de
szimts devynias mylias ant va
landos ir visa ta kelione aplink 
visa pasauli atliko in devynios 
deszimts keturias valandas ir 
viena miliutą; 1936 m., Ameri
kos karo sztalbas užima valdžia 
Japonijoje. Kariszka valdžia 
paskelbta; 1947 m., Lewis W. 
Dauglas paskirtas Amerikos 
Ambasadorium Anglijai.

— Du automobiliai p r i gu
linti prie Joseph Wictlowski, 
158 W. Side uly1., Elmira, N. Y., 
ir Joseph Marteusz isz miesto, 
suSitrenke prie kampo Centre 
ir Catawissa ulyeziu. Nelaime 
atsitiko Panedelio vakaro.

— Kita san vaite: Nedelioj 
pripuola pirma Gavėnios Nede- 
lią, taipgi Szv. Leandro ir Szv. 
Gabrielio, o Tautiszka Vardi
ne: Skirmante. Ir ta diena: 
1933 metuose Naciu Reichstag 
Tarybos kambariai sudeginti 
Vokietijoje. Naciai iutaria Ko
munistus. »

— Ana diena lankėsi mies
te, ponia Helena Kovakiene, 
isz Slienadoro, su reikalais, ir 
prie tos progos atlanko “Sau
les” Redakcija, atnaujinti pre
numerata del savo mylinio te-- 
velio, p. Mato Skrobulio kaipo 
dovana del jo gimimo diena. 
Acziu už aitsilankynia.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Romano, o Tautiszka Vardine: 
Pergulo. Taipgi ta diena: 1898 
m., Generolas Cronije pasidavė 
ir karas buvo 'baigtas Afrikoje; 
Trisdeszimts du Anglai, juri
ninkai ir keleiviai 'žuvo, kai ju 
maži laiveliai paskendo. Jie 
buvo apleidę savo laiva ‘Clam’ 
kuris teiįpgi nuskendo, netoli 
nuo Icelando.

— ĮJtarninke pripuola pir
ma diena Kovo-March. Menesis 
paszvenslas ant garbes Szv. 
Juozapo; taipgi Szv. Albino, o 
Tautiszka Vardine: Rusne. 
Menulio atmaina: Prieszjpilnis. 
Ukifiiinku Priežodžiai: Drėgnas 
Kovas, tai ūkininko skausmas. 
Jeigu Kunegundos dienoje per
kūnija griauja, reiks taukiai 
pirsztines užsimauti. Jeigu szi- 
tam menesyje erycziai .szokilie
ja, tai ateiniancziame menesyje 
tvarte bliaus. Kovo menesis 
yra audringas, szaltas ir szil- 
tas, szlapes ir sausas. Kovo me
nesis atsisveikina su žiema ir 
pasisveikina su pavasariu. Me
nulio atmainos: 1 diena Priesz- 
pihiis; 8 d., Pilnatis; 16 d., Del- 
czia; 23 d., Jaunutis; 30 d., 
Prieszipilnis. Ir ta diena: 1932 
m., Charles Lindbergho maža
sis kūdikis buvo pavogtas isz 
Hopewell, New Jersey; 1815

m., Napaleonas Bonapartas, i 
Prancūzas sugryžo isz isztrem-,' 
ties nuo Elba salos; 1285 m.,
mirė Didysis Lietuvos Kuiri- 
gaiksztis Traidenis. Szia san- 
vaite pripuola czvertis meto, 
pasninkas: Seredoje, Petny- 
czioje ir Sukatoje; 1950 m.,i 
Daktaras Klaus Fuchs buvo! 
nuteistas ant keturiolikos metu 
in kalėjimu. Jis buvo intartas 
ir teismo pasmerktas Už atomi-J 
nes bombos gaminiu*) paslap- 
cziu iszdavima. _ I

Luzerne, Pa. —
Laidotuves a.a. Jievos Sinke- 
viezienes. nuo 203 Factory uly., 
invyko Vasario 16-ta diena su 
Szv. Misziomis in Szv. Marijos t 
bažnyczioje, devinta valanda! 
ryte ir palaidota in parapijos 
kapinėse in Pringle. Velione 
pasimirė Vasario 13-ta dieniai 
savo namuose. Ginu1 Lietuvoje J 
atvyko iii Amerika daugelis 
metu atgal. Paliko dideliame 
nuliudime keturis suims: Vai-j 
teka, Joną, Petra ir Prana, 
taipgi dukterų ponia W. Earn- 
hart ir devynis anukus. — Ve
lione buvo skaitytoja ‘Saules’.' 
Amžina atilsi.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima# 
apie Jezu Kristų.

i

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

Istorija Apie
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.

MPirkie U. S. Bonus!

Pirkie U. S. Bonus!

Platinkit “Saule”

APSZAUDE 
10 KOMUNISTU

LAIVU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

apie du szimtu laivu in Nanchi 
salas.

Kiniecziai sako, kad jie nu
skandino viena septynių szim
tu tonu kariszka laiva, ir pa- 
szove du kitu dar didesniu ka- 
riszku laivu.

Per viena sanvaite daugiau 
kaip szeszios deszimts Komu
nistu laivu buvo nuskandinta 
ar apszaudinta.

Kiti Kiniecziu bombnesziai 
paleido savo bombas virsz Ko
munistu tvirtovių prie mariu 
kranto. Komunistu kartūnai 
nuo žemes buvo paleidę daug 
szuviu in tuos bombneszius, bet 
nei in viena nepataike, nes visi 
sugryžo namo,

Vaszingtone, musu karinin
ku sztabas sako, kad jie misti
ną kad Kiniecziai turės pasi
traukti ir apleisti Nanchi salas. 
Bet jie sako kad tas nusprendi
mas turės pareiti isz Chiang 
Kai-shek sztabo, o ne isz Va- 
szingtono.

ŽMOGŽUDE BE 
PROTO

Nužudė Savo Mocziute
MOUNT HOLLY, N. J. — 

Burlington Apygardos teismo 
“jury” eme tik penkiolika mi- 
nueziu nutarti kad trisdeszimts 
metu amžiaus Allen Bodine

! Scott yra neatsakomingas už 
i savo pasielgimą, nes jis yra 
nepilno proto. ‘ v

Szitas jaunas Allen-Bodine 
Scott, kuris be jokios priežas
ties, nuszove savo mocziute, 
buvo policijos jieszkomas po 

i visa kraszta per penkis mene- 
| sius.

Kai jis buvo suimtas dakta
rai ji iszagzaminavo ir pasakė 
kad jis nėra pilno proto.

Kai buvo tikrai priparodinta 
kad jis nėra pilno proto, teis
mas užsibaigė, ir ji paskyrė in 

i Criminal Division Valstijos li- 
! gonine, Trenton mieste.

Szitoje kalėjimo ligoninėje 
j jis pasiliks iki gyvos galvos. 
Jo byla nėra užbaigta. Jeigu 
kada ateityje daktarai pripa
žintu, kad jis yra pilno proto, 
jis turėtu vėl stoti in teismą 
del savo moeziutes nužudini- 
mo.

Jis nuszove savo septynios
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deszimts szesziu metu amžiaus 
mocziute, Ponia Ellen A. Scott, 
Liepos menesi.

Trys daktarai, atskirai in- 
teike savo raportus ir visi pa- 
nasziai nutarė kad tas jaunuo
lis nėra pilno proto. Visi pasa
kė, kad jis proto liga serga. 
Szita liga moksliszkai yra va
dinama “Dementia praecox” 
kuri yra pradžia ligos, vadina
mos “Paranoid.”

Szita “Paranoid liga” yra 
beveik niekados neiszgydoma. 
Žmogus susirgęs “Paranoid” i 
liga, mislina ir jauezia kad jis 
yra visu pajuokiamas, pažemi
namas ir persekiojamas; ir tuo 
paežiu sykiu jis yra insitikines, 
kad jis yra kur kas geresnis, 
protingesnis, drūtesnis ir ver
tingesnis už kitus. Jis skaitosi 
save kitu neinvertintu drąsuo
liu ir didvyriu ir jis būva insi
tikines kad visi jam jo gabu
mus pavydi ir už tai ji perse
kioja. Už tai jis jaueziasi vieni- 
szas, visu aplestas ir niekieno 
neinvertinamas.

Tokie žmones beveik visados 
buvo mokinti, kurie yra daug, 
(gal per daug skaitė) mokslisz-1 
kus rasztus ir knygas. Jie jau-! 
cziasi kad jie yra viso kraszto 
vadai, visos žmonijos iszgany- 
tojai, ir kad paprastu žmonių 
instatymai ne jiems, nes jie yra 
didvyriai. * |

Gražuoles Maudosi

Czia, szitos gražuoles 
mauduosi ir liuszkineja in 
Lake Eloise ežero, Floridoje. 
Iszrodo kad musu laikraszti-

nirikai tyczia szitokius pa
veikslus mums rodo, kai czia 
taip szalta ir kai mes po 
sniegą puszkuojam.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

8 METU NIEKSZAS
. . ’ ‘. > i-

41 Metu Žmogžudis
NEW YORK, N. Y. —

August Robles, keturios de
szimts vieno meto niekszas bu
vo niekam nevertas nuo lopszio 
iki grabo.

Kai jis buvo asztuoniu metu 
amžiaus jis baisiai sumusze sa
vo motina.

Kai jis susilaukė penkiolikos 
metu, visi susiedai baime dre
bėjo, nes jis jau parode kad jis 
gali, bet ka nužudyti.

Jis didžiuma savo gyvenimo 
praleido invairiuose kalėji
muose. Jis buvo padėtas net in 
beproeziu namus.

Jo motina, savo sunaus bijo
dama, prasze kad policijantai 
padėtu ji in kalėjimą. Jo tėvas 
visa savo szeimyna apleido ir 
sugryžo in Puerto Rico, saky
damas kad jis nieko bendra ne
nori turėti su savo niekszu su- 
nu.

Policijantai ji ant smert nu
szove, kai jis nepasidavė savo 
motinos namuose. Policijantai 
gal butu davė jam proga pasi
duoti, jeigu jis nebutu paszo- 
ves du policijantu. Tai buvo jo 
pragaisztis. Policijantai tik 
lauke progos jam tinkamai at
mokėti ir kitus tokius niekszus 
pamokinti. August Robles bu
vo paženklintas žmogus kai jis 
tuos policijantus paszove. Da
bar jo grabas ir kapas paženk
lintas.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

* K n

“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!




