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Kristus In Kapa Neszamas KOMUNISTAI
PAKELE TAKSAS

CHURCHILLIS PASITRAUKĖ

Mantas Ant Vieszkeliu
Baisiai Brangias

Aszarotomis Akimis
Atsisveikino

LONDON, ANGLIJA. —
Prime Minister, Sir Winston 
Churchillis, kuris iszvede savo 
kraszta isz karo per aszaras,

Pieszejas Anthony Ciseri 
szita pieszini nupiesze. Jis 
gyveno ta/rp 1821 ir 1891 me
tu. ‘‘Ernes kuna, Juozapas 
invyniojo ji in tyra paklode 
ir paguldė ji savo naujame

kape, kuri buvo iszskaldmes 
uoloje; jis pririto dideli ak
meni prie kapo angos ir nu
ėjo. Buvo tenai Marija Mag
dalena ir Marija motina, sė
dėjusios ties kapu. Praėjus

Sukatai, kai auszo pirmoji 
sanvaites diena, atėjo Marija 
Magdalena ir Marija motina 
pasižiūrėti kapo. Ir sztai pa
sidarė didelis žemes drebėji
mas, nes Vieszpaties aniuo-

Jas nužengs isz dangaus, pri
siartinęs nurito akmeni ir 
ant jo atsisėdo.”

I

Isz Amerikos
PREZIDENTAS

GAVO LAISNIUS

i amate-, -kariaudami del laisvos 
spaudos. »

Pulkininkas McCormick nuo
latos kariavo priesz Demokra
tus, priesz Roosevelta ir priesz 
ta “New Deal’’ kuria Demo
kratai buvo invede. Jis teipgi 
kariavo priesz musu kraszto

EISENHOWERIS IN
ATOSTOGAS

žvejotoju 
pasiuntė 

ž ve j okles 
su viso

WASHINGTON, D. C.
Colorado valstijos 
sztabo virszininkas
Prez. Eisenhoweriui 
laisnius, pavelinima,
sztabo sveikinimais ir geriau
siais linkėjimais. Jam pasiuntė 
pirmutinius sziu metu laisnius, 
su pirmu numeriu.

Prez. Eisenhoweris vėl ir 
sziais metais ketina kelias 
sanvaites praleisti Colorado 
valstijos kalnuose, kur jam 
taip labai patiko pernai.

i

panas, kaip kad ji tuo laiku jau 
ėjo jas padžiauti, kai ji buvo 
nuszauta.

Detektyvai, policijantai Sar- 
žentas Patrick Hurley ir Will
ard Johnson, rado trumpa rasz- 
teli ant virtuves stalo. ‘‘Kas 
nori žinoti; asz, George Mc
Fadden, negaliu sugyventi su Užsienio Politika. Jis per radi- 
savo žmona, tai kitos iszeities į ja ir per visus savo laikrasz- 
nebuvo. Jeigu ji nebus manoj 
tai ji ir nei kurio kito vyro ne
bus žmona.”

Jis jau penki metai kai ne
dirbo. Jo žmona dirbo fabrike 
iki praeitu metu. Jiedu kelios 
sanvaites atgal buvo susibarė, 
ir ji buvo nuėjus pagyventi su 
savo sesere, bet ta diena buvo 
sugryžus, apskalbti ir taip vis
ką sutvarkyti.

NUSZOVE
SAVO ŽMONA

ežius puolėsi ant valdžios ir 
ant valdininku ir kelis sykius 
buvo suaresztuotas ir apskus
tas ant keliu milijonu doleriu, 
bet kiekviena syki teismas ra
do kad jis nekaltas.

Joseph Pulitzer seke savo tė
vo pėdomis; jis buvo vienas isz 
drąsiausiu redaktorių Ameri
koje ir nepaisė Politikierių, 
Policijantu nei valdžios, jeigu 
jis norėjo kur nors apie ka tie
sa pasakyti. Jis buvo tas re- 

DU REDAKTORIAI daktorius kuris vieszai paskel-

Pats Nusižudo

MIRĖ

Laisvos Spaudos
Atstovai

WASHINGTON. D. C. — 
Prez. Eisenhoweris ketina apie 
asztuonias dienas praleisti ato
stogaudamas in Augusta, Ga.

Jo žmona, Ponia Eisenhowe- 
riene rengiasi iszvažiuoti szio 
menesio dvylikta diena, pasa
kyti prakalbas in Citadel, 
Charleston, South Carolina ir 
po tam skristi in Augusta, kur 
jos vyras Prez. Eisenhoweris 
ketina tas dienas praleisti be- 
loszdamas golfą.

Prezidentas turi kelis mitin
gus dvideszimts pirma diena 
szio menesio, Vaszingtone, ir 
už tai spėjama kad jis diena 
priesz tai sugrysz.

Jis laikrasztinipkams pasa
kė kad iki jis parvažiuos isz tu 
atostogų jis negales su jais su
sieiti ar pasiszneketi.

BERLYNAS, VOK. ‘ — 
Rytines Vokietijos Komunistai 
dabar uždėjo baisiai brangias 
mantas, taksas ant troku kurie prakalta ir krauja, pasitraukė 
važiuoja in Berlyną. Tos tak
sos beveik visiszkai užkerta su
sisiekimą su Berlynu.

Berlyno virszininkai sako 
kad naujos taksos ant vieszke- 
liu yra tokios brangios kad vi
sai nebus galima tavora veszti 
su trokais. Iki sziol del troko, 
taksos buvo pusasztunto dole
rio, važiuoti in Berlyną ir at
gal. Dabar Komunistai pakele 
tas taksas iki viso szimto dole
riu.

Vakaru Berlyno Mayoras, 
Otto Euhr sako kad Komunis
tai taip pabrangino tas taksas, 
kad nukirstu susisiekimą su 
szitu ■ miestu, kuris randasi 
apie szimtas deszimts myliu 
anapus Sovietu geležines sie
nos. Jie taip daro dabar atker- 
szinti Vakaru Vokietijai ir ki
tiems Vakaru Europos krasz- 
tams už ta Paryžiaus sutarti 
apginkluoti Vakaru Vokietija.

Czia, ant tu vieszkeliu, be
veik kasdien važiuodavo penki 
szimtai asztuonios deszimts 
troku. Troku kompanijos vir
szininkas, Ernst Erbe, sako 

! kad jeigu nebas galima su tais 
Komunistais susitarti, tai nei 
vienas trokas negales važiuoti.

_ ___ to_____ _

Senas Ministeris
Sir Winston Churchillis

Hszko Iždo vietų. Karaliene jo 
pasitraukima priėmė. ’ ’

Per kelias valandas Anglijos 
krasztas likosi be valdžios, nes 
Churchillis pasitraukė, pirm 
negu Anthony Eden buvo pa- 

I smauktas jo vieta užimti. Chur
ch illis norėjo kad taip butu, 
kad naujas Ministeris, Premie- 
ras, Anthony Eden turėtu lais- 

’ va ranka sau pasirinkti savo 
taryba.

Paprastai karaliene butu tu
rėjus tuoj aus pasiszaukti ta 
penkios deszimts septynių me
tu amž'aus nauja Premiera, 
Anthony Eden, ir jam insakyti 
tuojaus sutverti nauja valdžia; 
bet ji nutarė palaukti. Karalie
ne Elzibeta norėjo tinkamai 
pager1 ti Churchilli, kuris buvo 
tarnavęs jos moeziutes moeziu- 
tei, Karalienei Viktorijai. Szi- 
ta diena buvo Churchillio die
na ir Karaliene norėjo ji tin
kamai pagerbti.

Per kelis menesius Churchil
ls prieszinosi savo žmonai, sa
vo daktarams ir savo drau
gams, kurie visi prasze kad jis 
tiek daug nedirbtu ir daugiau 
pasilsėtu. Bet dabar, apsiren
gęs su savo geriausiais rubais, 
dideli cigara užsirūkęs, su

isz savo vietos.
Jo vieta užima Užsienio Mi

nisteris Sir Anthony Eden, ku
ri pats Churchillis perstatė, ir 
kuris yra ženotas su jo gimi
naite.

Asztuonios deszimts metu 
amžiaus Churchillis asmenisz- 
kai inteike savo atsisakyma 
Karalienei Elzbietai Antrajai, 
in Buckingham palociu.

Isz palociaus iszejo pareisz- 
kiuas, kad ‘‘The Right Honor
able Sir Winston Churchill at
ėjo pas Karaliene szi vakari ir 
inteike savo pasitraukimo rasz- 
tus. Jis pasitraukia isz Prime 
Minister ir First Lord Kara-

Naujas Ministeris 
Sir Anthony Eden

augszta skrybėlė ir auksiniu 
laikrodėliu, jis nuvažiavo isz 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kongresmonai Ant Mariu Dugno

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkios deszimts trijų metui 
George McFadden nuszove sa
vo žmona kai ji drapanas skal
bė namie. Paskui jis pats sau 
paleido kulka in kakta.

Jųdviejų duktė, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Mildred, 
parėjus namo rado savo tęva; 
ant grindų, virtuvėje. Jis buvo i 
sukniubęs ant mažo medžiokles 
karabino. Iszsigandus, ji spieg
dama nubėgo pas susiedus, Po
nus Watkins, ir jiems pasakius 
kas atsitiko, ji apstoto. Ponas 
Watkins rado keturios de- 
szimts trijų metu amžiaus Po
nia McFadden negyva skiepe. 
Ji rankoje dar laike kelias dra-

CHICAGO, ILL. — Du lais
ves spaudos milžinai pasimirė 
beveik tuo paežiu kartu. Pul
kininkas Robert R. McCormick 
septynios deszimts keturiu me
tu amžiaus, savininkas ir re
daktorius ‘‘Chicago Daily Tri
būne” ir keliu szimtu 
laikraszcziu redaktorius; 
septynios deszimts metu
žiaus Joseph Pulitzer, savinin
kas ir redaktorius laikraszczio 
‘‘St. Louis Post-Dispatch”.

Jiedu paveldėjo savo turtą, 
ir savo laikraszczius; Pulkinin
kas McCarmick, 1910 metuose, 
Ponas Pulitzer, 1912 metuose. 
Ir jie buvo szulai, milžinai savo

į be apie suktybes Vaszingtone, 
i per Prez. Hardingo adminis- 
i tracija, kai tas ‘Teapot DomeJ 
! skandalas buvo vleszai iszkel- 
j tas ir keli musu kraszto augsz- 
į ti valdininkai buvo patupdinti 
in kalėjimą ir keli kiti nusižu
dė. Jo laikrasztis visados reme
Demokratus, iszimant nuo 1936 DsvyiMU Vaiku TCVUS 

' iki 1948 metu.

PASIKORĖ
KALĖJIME

kitu
ir

am-

NORRISTOWN, PA. — Ke- 
turios deszimts septypiu metu 
amžiaus Thomas Moran, devy- 

! niu vaikucziu tėvas pasikorė, 
Visiems musu skaitytojams mie1*0 kalėjime, už keliu va- 

ir visiems Lietuviams Ameri- j ^aRdu kada jo žmona buvo ji 
koj, Kanadoj ir Lietuvoj, lin- sraresztavus, uz tai kad jis ne- 
kime ‘‘Linksmu Velykų!”' Lai sutiko užlaikyti savo szeimy- 
Dievas užlaiko gyvus lyg at- na- 
einaneziu Velykų! Dalinamės’ Policijantas Robert Reilly 
ir mes su jumis mieli skaityto-' sako kad Thomas Moran su ša
jai, margucziais. To viso veli- vo diržu pasikorė, užsinerda- 
na szirdingai,

Redakcija

VELYKOS!

mas ji sau ant kaklo. Jo vaikai 
Saules”, yra nuo vieno meto iki devy- 
______  niolikos metu amžiaus.

Kongresmonai kurie yra ant 
Kongreso Atomines Jiegos Ko
misijos, ežia susede po vakarie
nei pasiszneka in U. SS. Nauti
lus submarina po vandeniu ant 
mariu dugno. Visi jie in ta 
submarina insisedo in Groton, 
Conn., ir plauke po vandeniu

visa nakti. Czia, prie stalo sė
di, isz kaires in deszine: Sena
torius Bourke B. Hickenlooper 
Republikonas isz Iowa; Kon
gresmenas W. Sterling Cole, 
Republikonas isz New York; 
Kongresmonas Herbert C. Bon 
nėr, Demokratas isz North Ca-

rolina; Kong. Chet Holifield, 
Demokratas isz California; 
Kong. James T. Petterson, Re
publikonas isz Conn, ir Sena
torius John O. Pastore, Demo
kratas isz Rhode Island.
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Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

Kas Girdėt
In San Manuel, Arizona, re

daktoriai ‘San Manuel Miner’ 
laikraszczio paskelbė kad nuo 
szio laiko laikraszcziai nebus 
isznesziojami in namus, kaip 
būdavo daroma. Jie pasiaiszki- 
110, kad Ralph Viramontez, ku
ris tuos laikraszczius iszne- 
sziodavo, dabar pamėtė savo 
darba, nes jam insipyko gintis 
nuo szunu, kurie ji beveik kas
dien užpuldavo.

aplink ji viskas dege. Jis tik 
tada atsibudo kai jo kambario 
lubos ingriuvo. Tada jis nieko' Generolinio Konsulato 
kito isz savo namu neiszsinesze 
kaip tik ta televizijos set,a. 

__
Daktarai sako kad musu 

jaunu merginu ir moterų kojos 
yra ligotos, szleivos, kreivos ir 
baisiai negražios už tai kad jos 
tokius durnius, niekam netin
kamus batelius neszioja. 

__
Keturiu didžiųjų susirinki

mas dabar matyti jau galimas. 
Prezidentas Eisenhoweris da
bar sako kad galimas daigtas 
kad butu galima su Sovietais 
nors ant didesniu klausimu 
kaslink taikos susitarti. 

_
Buvęs Anglijos Premieras 

Winston Churchillis tokio mi
tingo vis norėjo, vis prasze, jis 
vis tikėjosi kad galima su So
vietais susitarti jeigu nesusi
taikinti.

Lietuvos

New York Pajieszkomi 
Asmenys

isz

Potaroniu k., Alovės vi., Aly
taus ap.
Zdramys, Antanas ir Jonas, isz
Vilkaicziu k., Kontaucziu par.,

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America, 

41 West 82-nd Street,
New York 24, N. Y.

In Melbourne, Australijoje, 
drąsus vagis insilauže in Cast- 
lemaine kalėjimą ir psaivoge 
Gubernatoriaus pinigine sziepa 
‘‘seifą” kurioje szimtas trisde- 
szimts penki svarai pinigu, 
(musu pinigais, tai trys szini- 
tai du doleriai ir keturios de- 
szimts centu.)

Kai Anglijos Premieras, Sir 
Winston diurchillisi pasitrau
kė isz valdžios, tai visas svie
tas neteko vieno isz geriausiu 
ir mokineziausiu žmonių. Jam 
tinkamo inpedinio bus sunku 
rasti.

Jau kiek laiko kada Korėjos 
karas užsibaigė, bet tik dabar 
iszejo patikrintos 'žinios, skel
bimas isz Vaszingtono, kad: 
“Korėjos klausimas neiszrisz- 
tas, pergale nebuvo pasiekta.”

Bet kaslink nusiginklavimo, 
tai nėra nei kalbos. Musu valdi
ninkai tikrai turėtu isz proto 
iszsikraustyti jeigu jie dabar 
nutartu nusiginkluoti, nežiū
rint ka Sovietai sakys ar įpri- 
žadės. Jie visas tokias sutartis 
yra' sulaužė ateityje, tai kas da
bar gali jiems intiketi.

Detroit mieste, dvideszimts 
• ' v •asztuoniu metu amžiaus vyru

kui, Robert L. Ryles, isz tikrų
jų nepasiseke, kai jis norėjo 
pasivogti automobiliu. Pirmas 
dalykas; jis nežinojo kad tas 
garadžius isz kurio jis ketino 
pasivogti ta automobiliu buvo 
policijos garadžius; antras da
lykas, jis nežinojo kad tas auto
mobilius 'buvo polici jautu au
tomobilius ir intaisytas kaip 
tik tokius vagius vytis; tre- 
czias dalykas, jis nežinojo kad 
tas gaidukas kuris jam iszrode 
intaisytas pras'tarduoti auto- 
mobiliaus in'žina, buvo garsi, 
bliaujanti perspėjimo sirena, 
triuba. Jis buvo sueziuptas ir 
in lakupa” patupdintas ir da
bar yra kaltinamas už mėgini
mą pasivogti automobiliaus, už 
insilau'žima in policijos gara- 
džiu, ir už girtuokliavimą.

Iszrodo kad automobiliu biz
nis gerai eina. Beveik visi nau
ju automobiliu pardavėjai sa
ko kad jie gali parduoti naujus 
automobilius kai tik jie juos 
gauna. Tas pats ir su antru 
ranku automobiliais. Bet jis 
teilpgi sako kad beveik visi ku
rie dabar perka naujus auto
mobilius perka juos ant isznio- 
kesczio. .

Teipgi iszrodo kad Prez. Ei- 
su

In Columbus, Ohio, C. L. 
Whitley taip susidomėjo su te
levizijos programa, kad jis nei 
nežinojo kai jo namai užsidegė. 
Jis nei nekrustelejo kai visur

senhoweris labai susikirs 
Kongresu ant taksu. 

_
Generolas Douglas MacAr

thur, kuris dabar yra intartas 
kad buk jis patarė valdžiai 
praszytis Rusijos in pagelba 
per kara (priesz Japonus, dabar 
reikalauja kad visi Yaltos kon
ferencijos rasztai butu vieszai 
paskelbti. Jis sako tada visi 
žmones matys ka jis tada, buvo 
sakes ir ka valdžios szulai pa
dare. Jis užsigina, sakydamas 
kad jis gerai žinojo kad Japo
nai jau buvo sumuszti, pirm 
negu Sovietai stojo iii ta kara.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

; ... MALDA ... >

; Viesz. Jėzaus ir ;■ 
; Motinos Szvencz. >

Eina gandai kad Sovietai 
dabar rengiasi pasiunsti Ko
munistams Kinijoje kelis savo 
geriausius ir gfeicziausius ka- 
riszkus eroplanus, kad jie ga
lėtu apsiginti nuo Amerikos 
lakūnu ir Amerikos Septinto 
Laivyno, jeigu jie norėtu pul
tis ant Formosa salos.

A1 e k san d ra v icz ius, Fel ik sa s.
Bakszeviczius, Pranciszkus, 

isz Pervazninku kaimo.
Bakszevicziutes.
Baranauskas, Jonas isz Alo

vės, Alytaus apskriezio.
Grajauskas, Kazys.
Ivaszkeviczius, Leonas

Tryszkiu miesto, Sziauliu ap.
J a vaisziene-Petrait vte, Ma- 

rija, d. Domininko.
Karnickas, Leonas isz Cara- 

piniszkiu kaimo, Salako vals.
Klimo, Jurgio ir jo sesers 

Stanionienes, Kotrynos vaikai, 
isz Kėdainių aipskr., (praszomi 
atsiliepti.

Maczerinskas, Kazimieras, 
(Met, Carl), isz Vaineikių k., 
Joniszkio vi., Sziauliu ap.

Met, Carl (Matezerinskas Ka
zimieras) isz Vaineikių k., Jo
niszkio vi., Sziauliu ap.

Mikalauskiene - Struopaite, 
Marija.

Milaszius, Bonifacas, isz 
Protkunu k., Salako vi., Zarasu 
apskriezio.

Miseviczius, Martynas, isz 
Birszcziu kaimo, Krosnos para
pijos, Marijampolės apskriezio.

Morkunaitytes, isz Mockumi 
kaimo, Rumsziszkiu valsczio.

Narbutas, isz Latyygales k., 
Kvietku par., Papilio vi., sūnūs 
Motiejaus.

Paulauskas, Vincas, ginies ir 
gyvenos Chicago, Ill.

Peczkaitiene, Ona, isz Szakiu 
apskriezio.

Petraitis, Zigmas, sūnūs Do
mininko.

Petraityte - Javaisziene, Ma
rija, d. Domininko.

Poszkiene, Cecilija,' ir vaikai 
Kriste ir Vaitiekus.

Praneviczius, Juozas ir Vin
cas..

Raižys, isz Pažeriu k., Vilka- 
viszkio ap.

Raižyte, Marija, isz Pažeriu 
kaimo, Vilkaviszkio ap.

Savickas, Jonas, isz Gristu- 
pio k., Kauno apskr.

Stanionienes - Klimai tęs Ko
trynos, ir jos brolio Klimo, Jur 
gio, vaikai, isz Kedąiniu ap., 
praszomi atsiliepti.

Struopaite - Mikalauskiene, 
Marija.

Stubedžiute, Mare, isz Cimo- 
iiiunu k., Leipalingio vi.

Stuogis, Juozas, isz Masko- 
lijos k., Skrebotiszkio parapi
jos, prie Pasvalio.

Svirinas, Juozas, (Swiriiiais 
Joseph).

Vaiciekauskas, Antanas, isz 
A žu o lupi o k., Szakiu ap.

Valys, Pranas.
Zachries (Zakrysa, ar Cak- 

ryza), Fred.
Zamblauskas, Vaclovas isz

SIDABRINIS :: ::
:: :: GRABELIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Sztai grabas moteres sn- 
braszkejo, sudejavo, antvožas 
nusirito ir baltas lavonas pra
dėjo pasiikelinete.

Antanas padėjo grabeli ant 
žemes, ne tiek isz 'baime kiek 
nuo dy vo isz pasirodimo vaidu- 
Ii o. Užsistanavijo (žiūrėdamas, 
kaip vaidutis pamaželi sėdo 
grabe, o antvožais su dundėji
mu nusirito ant žemes.

Da Antanas nelpersigando, 
tiktai žibintaites szvieša nusu
ko ant vaiduiio.

Tas matydamas, jog Antanas 
nebega, pradėjo isz graibo iszli- 
pinet. Pokas puvėsiu pripildė 
pilna skiepą ir isztikro tas An
tanas buvo drasum vyru, jeigu 
ndbego.

Jis nebego, tiktai malsziai 
žiurėjo, kaip vaidu lis stojo ant 
žemes. Tada jis ir vaidutis sto
vėjo prieszai viens kita, kaip 
du stulpai.

Antanas paėjo žingsni priesz 
vaiduli, o tas atszoko in užpa
kali ir kaip po nuoposeziu nu
smuko paklode liki juostai.

— Po szimts velniu! Pa
szauke drąsiai Antanas, sakyk 
kas esi, nenori? Na, mudu vie
nok turime geriausi pasipažint.

Tai pasakos, pažibino vaide
liui in veidą ir pažino iszbalusi 
drebanti Prana.

Antanas visiką dasiprato, nu
sijuokė, jog net skiepe garsas 
atsimusze.

— Tai tu! Duduti? Paszau
ke juoknamasis Antanas, neži
nojau, jog tokis esi szposinin- 
kas. Žiūrėkite! Žiūrėkite! Už 
biskio butu mane ant smert isz- 
gasdines, o pats su ■ grabeliu 
pabegias!

Ir velei kaip laukinis kvato
jo-

— Inlindai man ih kete! Pa
szauke dabar . Antanas, turi 
pražūt.

Pranas puolė ant keliu ir 
prasze:

— O, juk manės neužmuszi! 
Žinai jog tuviu paezia ir vai
kus.

— T'Vlek kirmėlė! Roke to-

liaus Antanas, tu mane norėjai 
ant smert nugąsdint! j

— Tai tik save gelbeda- 1 
mas! Dovanokie Praneli!

— Tiek to jau su iszgasdi1 
nimu, trauke toliaus Antanas, 
nes tu rakai i norėjai mane ap- 
szokt ir pagriebt grabeli! Asz 
turiu (paimt grabeli!

— O, paimk ji sau, paimk! 
Paszauke Pranas kratydamas 
randas, tiek to, asz nenoriu!

— A, žalti! Dabar nenori, 
o ryto visi apie tai dažinotu. 
Ne, dingkie tu, turėsi pastipt 
tam grabe, kuri sau už gyvas
ties aprinkai.

Tai pasakęs pagriebė klūpo
janti Prana, nuo žemes, su mil- 
žiniszku drutumu intrenke in 
graha, ir iszmusze skyle. Inejo 
sziek tiek šapelyjusio isz skie
po oro ir biskuti atsigriebė.

Pradėjo tada visaip tampy- 
.tis, grabas nusirito nuo grindų, 
antvožas nusprudo ir Pranas 
likosi liuosu.

Iszsigaves isz grabo, sėdo 
ant antvožo ir pradėjo inislyt.

O! Kas -jo szirdyje dėjosi, 
kokios mislys po galva painio
josi, to negali apraszyt.

Pamaželi nusivilko treipais 
pas dureles augsztyn, ant savo 
giliuko sugrabaliojo vitrikus ir 
su dideliu vargu atidarė sau 
dureles ir skubiai sugryžo na
mo.

Jau pradėjo dienytis, kada 
Pranas buvo ant kelio in mies
tą. Buvo iszhales, o. plaukai se
iliaus juodi, sziandien ant kart 
buvo balti kaip kokio senio. 
Pranas tuojaus nusidavė pas 
prokuratorių, pas kuri, norint 
teip buvo anksti, likos inleis- 
tas, o in kelias vėliau valandas, 
jau grabelis^ velei skiepe ant sa 
vo vietos stovėjo, da ant giliu
ko nešiu daužyt as, o Antanas ap
kaustytas in lenciūgus, buvo 
per kareivius varytas in kalė
jimą, kuriame jau ir Pranas 
radosi.

Žinia apie tai pasklydo po 
visa apylinke ir velei atsinauji
no paskalas apie balta vaidui i. 
Da ir sziandien tas sidabrinis 
grabelis randasi o kur, tai ne
sakysiu.
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No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c. ,

SKAITYKIT
SAULE

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
■zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
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; 
Raganiszkadazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.
’ No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te-« 
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, 15o.

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

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

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

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute 
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180 V2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĖST3 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

UEgr3 Nepamirszkitė dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

tik ant
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Sidabrinis Grabelis
gUVO tai vėlybam rudenyje.

Vejas szvilpe perimaneziai 
o maisizytais- lietus su sniegu 
plake in langais kaimynėlio, pa
dėto girinėje apylinkėje.

Karcziamoje vienok nepaiso 
ant biauraus oro, 'bai kaminoje 
pusėtina ugnis liepsnojo, o 
stiklelis ėjo isz ranku in ran
kas. Žmonių kareziamojo buvo 
pusėtinas būrelis. Vienas kitam 
alpsakinejo aipie praeitus erge
lius. J

O buvo tai ergeliai nemaži. 
Tame mat laike pasikelinejo 
kara, kurioje daugybe Prancū
zu suszalo (1812 m.) Pertrau- 
kinejo visokis vaiskas, tai♦
Prancūzai, tai Maskolai, tai 
Vokiecziai o visi vogė, plesze 
ir žmonis kankino, vieni del be- 
reikalo, kiti iszbado! Kas tada 
ka turėjo, tai norėjo apsaugot, 
turėjo gerai paslepi, kad ir už
kąst, o kad ir tada plepalu ir 
kažin kaip kankintu, tai dantis 
sukandės kenti ir nepasake ka- 
vones. Del to papralsltinai galva 
szeimyneles ne savo paežiai nei 
vaikams nesakydavo apie pa
slėpta varguve, (ba vyras ge
idaus užlaiko slaptybe negu 
motore ar vaikas.

Kaimelis apie kuri kalbasi, 
negulėjo prie didelio vieszke- 
lio, nes tai da buvo blogiau, 
ba traukentis vaiskas dideliu 
traktu buvo po< sziokia tokia 
bausme ir kamanda, o tokais 
szunkelais tankiause valkiojosi 
pleszykai, žadintojai, kurie už- 
klupinejo ant kaimu, ba netu
rėjo jokio perdetinio. Ir sekesi 
jiems tas, da nebuvo tokio, ku
ris juos nubaustu, o jeigu ir 
tarp pleszyku atsirasdavo ka
da vyresnėmis, tai arba pats 
pleisze, arba suvis jo neklauso. 
Gintis nebuvo būdas, ba jokiu 
ginklu nebuvo o- jeigu ir kas 
turėjo', tai pirmutiniai praei- 
giai paeminejo. Su lazda už- 
kluipt ant insiutusiu ir iszalku- 
įsiu valkatų, jokiu budu nega
lėjai iszdryst.

Nes jau tas praėjo.
Sziandien įsusikuopitie kai- 

muocziai, pavakare, karezia- 
mo je ii- tai pirmu kartu po pas
kutiniam pertraukimui vaisko 
ir visokiu valkiozu linksminosi 
prie stiklelio ir užliejinejo savo 
rupesezius. Buvo tai džiaugs
mas, o už tai ir (stiklelis suko in 
runda ir apsakinėjo vienas ki
tam praeito.

Ypatingai zakristijonas tu
rėjo daugiause ka pasakot, ba 
tasai vargszas daugiaus gavo 
nuo valkatų in kaili. Ant pe- 
cziu turėjo nemažai cziekiu 
nuo Prancuziniu sztenpliu, ir 
kulbių nuo karabinu. Turėjo 
ant savo galvos ne tiktai locna 
grineziuke, nes turėjo da baž
nyczia ir klebonija. Isz jo grin- 
czeles ir isz klebonijos viską- 
isznesze, tiktai stovinti ant kal
nelio bažnylezia likos nelipste- 
ta. Nuo laiko karos da ne buvo 
nobaženstvos, arnotai, kielykai 
ir kas brangesnio, paslėpė ir 
niekas in bažnyczia ne ėjo. Ro
dėsi, jog toji bažnytaite suvis 
'iszpleiszta, o ir del valkatų teip 
iszrode, jog tai tik sienos.

Kada sziandien parėjo kalei-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ” 

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

na. apsakinet zakristijonui, ta
sai su szaipu iszgerias stikleli, 
pradėjo placziai savo apysaka, 
ka tai neprikankino ju ir jau 
net pakart ketino, jog nenori 
b aži i y c z i o s at raky t.

— Akyvas esmių, atsiliepė 
kalvis isz to paties kaimo, ne
norėtai! būtie nakties laike 
balžnycziaje. Ka tu ant to kū
mai zakristijone ?

— Asz ten ne daug apie tai 
žinau, atsake zakristijonas. Po 
teisybei, tarnauju bažnycziai 
jau suvirsz keturesdelszimts 
metu, o nieko nemaicziau, nei 
nieko negirdėjau. Mano moters 
tai viena karta iszsigando, kaip 
manės namie nebuvo, o jijie 
žiurėjo in bažnyczios langus, 
nes ka ežia moterių supaisei jos 
nuo bile ko nusigansta.

— Tai teisybe, patikrino 
girios vartas, moteres yra labai 
bailios, nes ir asz- neeitau nak
tį in bažnyczia.

— Mu'su ipo toros, pert rau
ke kokis tai drūtas ūsuotas vy
rais, daugiaus žino, ne kaip yra. 
Maniszke 'boba ir kaustyta ant 
visu keturiu, manos suvis nebi
jo. Nes tegu] tiktai vakare ka-
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ALELIUJA !
apsakymas apie pakutavojen- 
tes duszias visus nuliūdino.

— Ar tu kuinai zakristijo
ne in tai tjki ? Pratarė kalvis.

Zakristijonas mostelėjo su 
ranka ir atsake:

— Brangus kūmai, asz ne
galiu ant to atsakyt. Asz tokiu 
vaidykliu niekados nemaeziau, Į 
o ka ant žmonių pasakų, tai i 
nėra ka paisei, isz adatos veži- Į 
ma priskaldo ir paskui in ta in- 
tiki. Su Dievui apie tai noszne- 
kejau, nei negalime žinot kas 
yra priesz akis žmogaus užslep 
ta. Protas žmogaus kaip klebo
nas sako, yra laoai galingas, 
nes negali viską dažinot.

— Tai teisybe! Patvirtino 
keli.

— Szventa teisybe! Sako 
zakristijonas. Ka ežia mums 
apie tai kalbėt! Sidabrini gra
beli drauge su motinos grabu 
maeziau, uos kaip czion gyvu, 
niekad dvasus nemaeziau! D va
sal guliu pasakyt: Jog tavęs 
ne esmių baimingu, turėdamas 
nesuterszta sanžino, žinau, jog 
man geras negali kenkt, ant 
piktos dvasos turiu baisu gink
lą, tai yra: ženklą kryžiaus 
szvento ir Saldžiausc Varda Jė
zaus !

Ant tu žodžiu, visi nusiėmė 
kepures ir galvoms lingtelejo. 
Pbsznekejo da apie szi, ta, o 
paskui visi iszsisikyrste in sa
vo namus mislydami apie' si
dabrini grabeli ir apie zakristi
jono apysaka.

maro j iii siena pabarszkinu, ar
ba in statine pabaladoju o kai]) 
grinezioje tamsu, tai bėgtu ka
žin kur ir paskui ant rytojaus 
nesutvertus daigius fanziniu, 
jog vaiduoje, jog ir mate kaip 
tas dvasia iszrodo, jog juodas 
ii- baisioms žiotimis.

Nusijuokė visi isz tos apie 
moterių bailumą pasakos, o za
kristijonas patraukiąs tabokos 
velei sugryžo prie savo apsaki- 
mo: ,

— Kas kiszasi tos dvasios, 
tai teip yra: Jau tam bus labai 
senei, irvvonn L-LL senei, gyveno czion kokis tai 
labai turtingas ponas. Ant ne
laimes tas ponas numirė palik
damas jauna paezia su mažu 
šuneliu. Ant dapildimo tos ne
laimes in meta ar du, numirė 
tos ponios kūdikis. Ne sztan't 
niekas apraszyt gailesties ir 
verksmo tos nelaimingos nasz- 
les ir motinos. Tada liepe nu- 
liet isz sidabro grabeli, in kuri 
indejo kūdikio kuna ir pastate 
skiepe, tyczia, po didžiu alto
rium padarytu. Tasai įsklepas 
iki sziandien užsidarineje su 
geležinėms paslėptoms durimis 
jog nežinantis negali ju rast, o 
raktas buvo pas paezia ponia. 
Nes tai tas yra iszmislyta apie 
balta dvase. Badai joji nelai
minga ponia kas nakts apie 
gaidžius in skiepą vaikszcziojo 
grabeli atidarinėjo ir žiūrėda
ma in mylima savo kūdikio vei
deli ilgai meldėsi. Ilgai tas vie
nok nesitesi, ba gailestis jos 
per daug szirdi suvargino, kad 
negalėjo ilgiams ant svieto gy
vent, nusidavė teiposgi in ana 
svietą pas pati ir kūdiki. Pa
gal paskutini jos norą, likos 
kūnas sudėtas skiepe szale kū
dikio, duris užrakino ir rakta 
pradangino nežino kur. Už tai, 
jog būdama gyva, naktimis 
vaikszcziojo in bažnyczia, pa
sklido paskalas, jog ir po smert 
vaikszcziojo, jog kas nakt kėlė
si isz graibo ir kas nakt ati da
rinėje grabeli, klaupė prie jo 
ir meldžesi, paskui velei užda
ro ir 'pati gula in savo graba.

Pabaigi zakristijonas ir nu
leidęs galva užsidunksojo. Ir 
visi, kas klauso, nulindo, ba tas

Laike apysakos per zakristi
joną apie sidabrini grabeli ir 
apie balta dvasia, sėdėjo atstu 
kareziamos kampuose du vyrai 
kurio du akyviause klausė tos 
.zakristijono apysakos. Vienas

Nežiūrint ant to, isz dvieju 
prieszingu szaliu kaimo, vien- 
laikai, striege Raudonas Anta
nas su pundu vitriku, o isz ki
tos szalies Juodas Pranas su 
kopecziom ir su breksztange 
del iszvertimo ko norint.

Juodas Pranas stojo pirmu
tinis prie bažnyczios duriu ir 
su vitriko pagelba gavosi in vi
dų bažnyczios.

. Inejas in bažnyczia, uždare 
velei duris, o iszsiemes isz ki- 
szeniaus maža vagiszka žibin- 
taite, paleido maža szviesa., kad 
norint biskuti galėtu matyt ir 
in kur žengt. Nusidavė tiesiog 
pas altorių, užtiko ant savo 
džiaugsmo tas geležines duriu- 
kes ir tuo jaus ėmėsi su vitriku 
atidarinet. Tas teip lengvai ne 
ėjo, ba spyne buvo sena, ulžru- 
dyjus ir neatsikabino. Nes kan
trybe viską ingali. Sugirgždė
jo da pora kartu spyna ir sztai 
duriukes atszoko, o Pranas pa
regėjo priesz save juoda skie
pą.

Nudžiugęs leidosi linksmai 
ir pamaželi nusileidinejo api
puvusiais' trepais žemyn.

Ant kart sustojo, klauso, ir 
girdi bažnyczioje 'triukszma ir 
dundėjimą. Prigesino žiburėli, 
sugryžo atgal pas dureles jr su 
savo katineins akimis žiurėjo 
in tamsuma. Nes nieko nema
tyt, negirdėt, tiktai vejas stau
gia ir lietu in langus teszkina ir 
Kaip kada bažnyczios sienos su 
braszka.

Apsimalszines suvis, velei 
nusileido žemyn in skleipa ir, 
ant džiaugsmo, pamate bliz
ganti sidabrini grabeli, jog nuo 
žiburėlio net mainėsi.

Dabartės pastate kaip reike 
ant grabo moteres, žibintaite, o 
pats rengėsi paimt laima, tik
tai bijojo ar pakels.

Ir velei girdi skambejima 
lange stiklu ir baladojima baž
nyczioje. Persigandęs paleido 
grabeli, žibintaite prigesino ir 
nubėgo augsztyn prie skiepo 
duriu. Nes ir dabar buvo ty'ka, 
tiktai vejai uže kaip pirmai.

Jau ketino atgal eitie, kad 
staiga paregėjo slaptines žibin- 
taites szviesa ir milžiniszkos 
didybes vyra. “Ar-gi tai butu 
paveikslas baltos dvases?” O 
ne! Ali, kokia baime ji apėmė! 
Ir ka! Pažino, Raudona Anta
ną.

Visa baisybe stojosi Praniui 
akyse. Persigando baisiai, nu
bėgo atgal in skiepą, dureles 
eidamas užtrenkė, kurios pa- 
czios užsidarė ir da isz vidaus 
inkiszo vitrika, kad Antanas 
negalėtu teip greit atidaryt. 
Pagriebęs žibintaite pažibino 
po skiepą, ar neras kokios pa- 
gelbois del saves, iiieko, tiktai 
sienos juodavo. <

Patemijo palei siena? kokius 
tai baltus skudurius. Ir tuo- 
jaus inpuole jam in galva szipo- 
singa mislis. Iszrinko isz tarp 
tu skuduriu kokia tai supeliju- 
se paklode, apsisiautė su ja, 
pakele antvožą didžiojo mote- 
res grabo ir užgesino žibintai
te, atsigulė ant kaulu ir puvė
siu ir užsidengė su antvožu.

0 buvo tai jau didelis laikas! 
Raudonas Antanas keikdamas 
kas kartas labiaus triūse apie 
spynai duryse. Ant galo valiojo 
jais iszverst ir dabar galėjo 
Pranas matyt savo priesza per 
grabini plyszi, kuris per grabo 
senatve radosi sudurimuose 
lentų.

Raudonas Antanas inejo drą
siai, pastate žibinte ant briau
nos muro ir paėmė grabeli ant 
pecziu.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

isz ju buvo augsztas, petingas, 
su raudonais; kaip lape, plau
kais, buvo stulbclninku nuo ga
lo kaimo. Da būdamas jaunu 
vyruku in- czion pribuvo, o no
rint isz mažumes buvo tinginiu 
ir jokio geresnio darbo nedir
bo, vienok jam geriau ėjosi, ne
gu kitiems. Nieko jam nesto- 
kavo, pinigu turėjo, Dievas ka
žin isz kur, pilnus kiszenius, o 
ant galo pirko marga dirvos, 
pasistatė grineziuke ir apsipa- 
cziavo.

Visi galvoms kraipė, ba pi
nigai isz dangaus nenupuoline- 
jo, dirbant neinate, per ka vi
saip žmones mislijo, jog sveti
ma skriauda gy vena. Ant tikro 
niekas to negalėjo atvirai pa
sakyt, o ir sergėjosi jo visi, ba 
bijojo kaip ugnies. Del jo rudu 
plauku, vadino visi Raudonu 
Antanu.

Antras norint nebuvo teip 
augaletu, nes jau ant veido ga- 
Icjei pažint, jog tas 'žmogus yra 
suktas ir peibegus. Plaukus 
ant'galvos turėjo juodus ir 
garbiniuotus, o ilga tokia jau 
barzda ir bėgliu akiu, ant ko 
galėjai pažint, jog ir jo būdas 
bėgus ir krutus ir ji žmones 
vadino vagilium, ba apie tai 
gerai žinojo, o kuri niekas ne
galėjo nutvert ir neiszdave.

Del jo juodu plauku vadino 
ji Juodu Praniu.

Tankiai ant sviete atsitinka, 
jog jeigu kas kokia inisli pa
ima isz savo galvos ne iszmu- 
sza. Ir norint tai nėra galimu 
daigtu, tai vis apie dasekimato 
budo mislina.

Turime aiszke paveizda ant 
Raudono Antano ir Juodo Pra- 
nio. Abudu iszgirdia apie za
kristijono apysaka, paėmė mįs
le subrukus szitos nakties, eitie 
in bažnyczia ir pavogt sidabri
ni grabeli, kuris buvo dideles 
vertes. Parduot sidabrą ne bu
vo didelis daigtas, ba grabeli 
galėjo sutirpinti, arba ant 
szmotu sudaužyt ir Žydams 
parduot.

Pusiaunaktis artinosi, vejas 
perimaneziai szvilpe, o tamsus 
debesiai aipti^aukįnejo tamsia 
nakti, suvis apjekinejo žmogų.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

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

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

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

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “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!

Price $2.50 s,,u ,wl-
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. Al
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Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

Žinios Vietines
Visiems musu skaity

tojams mes vėliname ir linki
me kuo Linksmiausiu Szventu 
Velykų!

Kazimieras Mildažis 
(Meldish) nuo 635 AV.. Spruce 
id y., kuris gyldesi in Locust Mt. 
ligonlbute, 'pasimirė Nedėlios 
vakara apie 7:15 valanda. Ve
lionis sirgo beveik visa mene
si, o apie sauvaite atgal likos 
priimtas in ligonlbute del gydy
mo. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Mahanojuje daugelis metu at
gal, kuris per visa ta laika dir
bo angliakasyklose. Paskutini 
karta dirbo Mahanoy City ka
syklose. Paliko savo paezia 
Margarcta ir sunu Kazimiera 
isz Buffalo, N. Y. Laidojo Se
redos ryta su apiegomis in Szv. 
Juozapo ibažnyczioje devinta 
valanda ir palaidojo in parapi
jos kapinėse. Gralborius Liud
vikas Traskauskas laidojo.

Visi sztorai mieste bus 
uždaryti Didžioje Petnyiezioje, 
nuo 1-ma valanda iki 3:30 va
landai po įpietu.

Subatoj pripuola Didž. 
Su'bata, Gavėnia pasibaigs 12 
ta valanda (pietus). Ir ta die
na Szv. Pranciszkaus isz Pau
la-ir Szv. Ililarijo, o Tautiszka 
Vardine: Rėzas. Ir ta diena:, 
1847 m., gimė garsus, Amerikos 
laikrasztininkas Joseph Pulit
zer, jis pasimirė Kovo 31 d., 
1955 m.

Kita sauvaite: Nedelioj 
pripuola Velykos, Kristaus 
Prisikėlimo* Szvente, taipgi 
Szv. Ezekielio, o Tautiszka 
Vardine: Mintauto.

Pnuodelyje pripuola an
tra diena Velykų, taipgi Szv. 
Leono Did., o Tautiszka Var
dine: Vykinto. Taipgi ta diena : 
1861 m., Amerikos Civilinis Vi
daus Karas prasidėjo.

Utarninke pripuola Szv. 
Julijo, o Tautiszka Vardine: 
Jūrate. It ta diena: 1945 nl., 
Prez. Franklin D. Rooseveltas 
pasimirė,' o Vice-Prezidentas 
Harry Truinanas stojo in jo 
vieta; 1861 irt., Sumter tvirtove 
paimta per Amerikos Civilina 
Kara.

Musu senas skaitytojas 
ponas Matas Paulauskas, ir 
anūkas Vincas Paulauskas, isz 
Preston Hill, ana diena lankė
si mieste, ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija, at
naujinti savo prenumerata Už 
laikraszti “Saule”, nes Ponas 
Paulauskas yra musu senais 
skaitytojas nuo daugelis metu 
atgal. Ponas Paulauskas kita
dos gyveno Shenadoryje. Acziu

frW-******»)»-*4-***X-*M-****>»-*»» 
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* MAHANOY CITY, PENNA. J
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už atsilankyma.
Laikas vela ‘bus permai

nytas Nedelioj, Balandžio Apr. 
24-ta diena. Laikrodžiai ir 
laikrodėliai bus pastumti grei- 
cziau viena valanda. Tasai lai
kas vadinamas kaipo “Day
light Saving Time.” 

_
Minersville, Pa. —

Nesveikodama per du metu, ir 
per keletą dienas gydėsi in 
Pottsville ligonbuteje, ponia V. 
Adamaviezienc isz miesto, nu
mirė. Gimė Lietuvoje, atvyko 
in Minersvillejc 1905 m. Paliko 
savo vyra. Va Įteka; keletą vai
ku ir dvi įseserys. Prigulėjo 
prie Szv. Pranciszkaus parapi
jos. Palaidota in parapijos ka
pinėse.

Shenandoah, Pa.—
.Jonas Lezauskas, nuo 312 E. 
Alt. Vernon uly., numirė pa
reita Suibata, in Hamburg Sa
natorium, kuris ten gydėsi per 
du 'menesius. Gimė Shenadory
je. Kitados dirbo Maple Hill 
kasyklose. Prigulėjo prie Lie- 
tuviszkos parapijos ir Eagles 
draugijos. Paliko du 'brolius: 
Vinca ir Liudvika mieste. Li
kos palaidotas Seredos ry ta su 
apiegomis in Szv. Jurgio 'baž- 
nvežioję devinta valanda ir pa
laidojo in parapijos kapinėse. 
Gralborius Snyderis laidojo.

____ '
Connerton, Pa. —

Stanislovas Romanauskas, ku
ris likos priimtas in Ashland 
ligoubute Nedėlioję, del gydy
mo, pasimirė tapati diena. Ve
lionis atvyko isz Lietuvos 1968 
metuose. Paskutini karta dirbo 
Hammond kasyklose 1946 me
tuose. Paliko savo paezia Kata
rina; du sunu: Stanislova, Chi
cago, UI., ir Juozą, Girardville; 
dvi dukterys: Helenai Schuck 
ir Mare Putnick, isz Bridge
port, Conn., ir broli Antana isz 
Mahanoy City ir vienuolika 
arnikų ir anūkes. Laidotuves 
invyko Seredos ryta su Szv. 
Misziomis in Szv. Vincento 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse. 

------------------- -

INTARTAS UŽ
ŽMOGŽUDYSTE

MONTEBELLO, CALIF. — 
Keturiolikos metu vaikas, Joe 
Raymond buvo suimtas ir in- 
tartas už nuszovima keturioli
kos metu mergaites, Patricia 
Clayton. Kiek policijantai iki 
sziol galėjo sužinoti, tai ta mer
gaite buvo ant vietos užmuszta 
kai ji tam vaikui, pasityczio- 
dama buvo pasakius: “Tu ne- 
drystai ir negalėtai mane nu- 
szauti, kai asz tau žiurau sta- 
cziai in akis.” Iszrodo kad jis 
iszdryso ir ja nuszove.

■ ____________ _

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

SUSITARĖ KAIP
KLASTOTI ISTORIJA

Praėjusiu metu gale Taline, 
Estijoje, invyko visu trijų oku
puotu, apemeju Pabaltijo vals
tybių istoriku kongresas. Jame 
dalyvavę Sovietu Sanjungos 
akademijos istorijos instituto 
istorikai mokė Pabaltijo isto
rikus, kaip jie turi klastoti sa
vo garbinga istorija, kaip ja 
menkinti ir kaip su Rusija sie
ti. Kongresas pasiszove inro-

dyti neįmanoma dalyka, kad1 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
“darbo žmonių mases kovoju
sios už tarybų valdžia”. Isz 
lietuviu puses kongrese daly
vavo Žiugžda ir Niunka. Pir
masis skaitė referatą apie “Fa- 
szistinio režimo” panaikinima 
ir “tarybų valdžios” atkūrimą. 
Lietuvoje. Niunka, apie Lietu
vos Komunistu partijos kova 
už Darbininku klases ir vals
tietijos sanjungos sutvirtini
mą.

Isz tokiu, atsipraszant, isto
riku, kaip Žiugžda ir Niunka, 
negalima laukti, kad jie skai
tytus! su bet kokia istorine tie
sa. O tiesa yra labai paprasta. 
Niekad jokios darbo žmonių 
mases nei Estijoje, Latvijoje' 
nei Lietuvoje nekovojo del ta
rybų valdžios. Niekad ne vie
noje sziu valstybių Komunistu 
partija nebuvo masine organi
zacija ir jokio vaidmens nevai
dino jungiant darbininkus su 
valstiecziais. Tiek 1918-1919 
m., tiek ir 1940 m., Sovietine 
diktatūra in tuos krasztus bu
vo neszama raudonos armijos 
durtuvais. Už raudonosios ar
mijos tiek 1918-1919 m., tiek ir 
1940 metais slepesei paprastas 
Rusiszkasis imperializmas, ku
ris nedaug kuo skyrėsi nuo 
Carinio imperializmo. Pabalti
jo tautos szi imperializmą ge
rai pažinsta. Jos purtėsi juo, 
kaip biauriu dalyku, ir del to 
negalėjo dėtis masiszkai in to
kius sanjudžius, kurie Rusisz- 
kaji imperializmą platintu.

Sovietiniu istoriku kongre
se buvo iszkeltas dar vienas dė
mesio vertas tikras. Sovietiniai 
istorikai negali nuslėpti, kad 
Pabaltijo tautoes tebe yra gy
vas j u priklausymo Vakarams 
jausmas. Jie negali nuslėpti ir 
to, kad tiesos žodis isz Užsie
nio apie dabartine padėti Pa
baltijo valstybėse pasiekia tu 
krasztu pabėgėlius Vakaruose, 
esą, jie “szmeižikiszkai” vaiz
duoja tarybų valstybes politi
ka ir Pabaltijo tarybiniu res
publikų gyvenimą.

Galimas dalykas kad Krem
liaus tironai bandys inkinkyti 
Pabaltijo tautu istorikus pa

Moteriszkes inejo in kapa 
ir nerado Jėzaus lavono, bet 
rado Vieszpaties aniuola ku
ris joms pasakė: “Jo nėra 
czionai. Jis prisikėlė, kaip 
Jis buvo sakes.’uCTo^šavo 
prisikėlimo Kristus daug

skleisti istorinius melus ir lais
vajame pasaulyje. Vienok lais
vasis pasaulis sziandien gerai 
žino apie dabartine Pabaltijo 
tautu vergija ir apie ju istori
ja. Nors kongrese ir buvo pa
girti Estijos istorikai, kurie 
“demaskave” Estu emigrantu 
iszleista Estijos istorija, vie
nok Vakaruose tas j u darbas li
ko visiszkai nepastebetas. Ne
pasiseks Komunistiniams isto
rikams Amerika pavaizduoti 
kaip koki bauba. Pabaltijo tau
tos gerai žino, kad isz Ameri
kos joms negresia joks siaubas, 
bet priesznigai jis gresia isz 
Rusijos: su žmonių žudymais, 
kankinimais, skurdu ir vargu. 
Amerika yra laisvas ir laisvu 
žmonių krasztas. Todėl isz ten 
ne naujas pavergimo pavojus 
Pabaltijo tautoms gali ateiti, 
bet tik isz Rusiszkai tarybines 
vergijos iszsivadavimas.

CHURCHILLIS
PASITRAUKĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

reiszke daugumos nežinojimą: 
“Atsipraszau,” jis sake, “bet 
asz jau dvi valandas kaip ežia 
stoviu, ir visai nežinau kodėl 
asz ežia atėjau ir kodėl visi ki
ti ežia susirinko?”

Raiti policijantai stengiesi 
sulaikyti ir sutvarkyti minias. 
Vienas žmogus vieno tokio 
raitelio užklausė: “Ka tu ežia 
darai?” Policijantas trumpai 
atsake: ‘ ‘ Asz ežia turiu būti, už 
tai kad tu ir kiti ežia susirinko
te.” Juo daugiau žmonių susi
rinko, juo daugiau policijantu 
buvo pasiunsta prie Bucking
ham palociaus vartų.

Churchillio inpedinis Sir 
Anthony Eden vargiai darys 
kokiu permainų, iki po rinki
mu, kurie invyks gal už keliu 
menesiu.

Churchillis buvo nuo pat 
jaunystes atsižymejes valdžio
je; jis yra buvęs kareivis, žur
nalistas, politikierius, Anglijos 
didingo laivyno Ponsa, kada 
jis permaine visa savo kraszto 
Laivyną. Jis buvo pirmas pa
reikalauti kad visi kariszki 
laivai ^vartuotu aliejų, o ne 
anglis. Amerikos Laivynas 
daug vėliau panasziai padare. 
Jo didžiausi prieszai valdžioje 
turėjo prisipažinti, kad kai ka
ras iszkilo ir kai reikėjo Laivy
no, Anglija turėjo ggeriausia 
ir galingiausia, Acziu Chur- 
chilliui. Jis kelis sykius buvo 
paszalintas per rinkimus, bet 
kai tik Anglijai reikėjo tikro 
vado, Churchillis stojo in pir
menybe.

Jis keli metai priesz antra 
pasaulini kara, ne tik savo 
kraszto žmonėms, bet ir visu 
kitu krasztu vadus stengiesi 
perspėti, stengiesi parodyti 
koks pavojus visam svietui 
gresia isz Hitlerio ir Mussoli- 
no. Bet niekas jo neklause

Retas valdininkas turėjo to
kiu gabumu kaip Churchillis. 
Jam vargiai butu galmia rasti 
lygu tikrai mokinta raszytoja 
ir laikrasztininka. Churchillis 
nukalė ta iszsireiszkima kas- 

j link Sovietu Rusijos “Gfeleži- 
i ne Siena”. I

Jis yra pasakęs, kai karas 
prasidėjo: “Mes nenuleisime

Nr. 10 Downing ulyezia, in 
Buckingham palociu ir tenai 
iszkilmingai inteike Karalie
nei Elzbietai Antrajai savo pa
sitraukimo rasztus.

Tukstancziai žmonių buvo 
susirinkę prie Buckingham pa- 
lociaus vartų. Bet dauguma ne
žinojo ir nesuprato kas ežia 
darosi. Jie tik mate sena, nu
vargusi žmogų, kai -jis iszva- 
žiavo isz Buckingham, palo- 
ciaus.

Bet visi pažino seni Chur- 
chilli, ir griausmingai suszuko 
kai tik ji pamate. Dauguma 
žmonių nebežino kad jis buvo 
atvažiavęs pasitraukti isz val
džios valdybos, nes Anglijos 
žmones dabar negauna jokiu 
laikraszcziu, perlaikrasztinin- 
ku straikas. Laikraszcziu strai- 
kos jau dvi sanvaites kai ne
duoda jokiu žinių Anglijos 
žmonėms. Anglijos žmones gal 
dar ir sziandien nesupranta, 
nesuvokia kas ežia atsitiko.

Vienas Szkotas, Malcolm 
MacFie gal labai budingai pa

Jo Czia Nora, Jis . Prisikėlė!

kartu per keturios deszimts 
i dienu savo apasztalams pasi- 
jrode, su jais kalbėjo ir juos 

/ mokino, pirm negu jis sugry- 
žo in dangų. Kristaus gyve
nimas ant szios žemes skam
ba kaip kokia labai graži pa

saka; ir Ji iki sziai dienai 
yra tęsiama milijonams žmo
nių szventame raszte. Ta pa
saka yra apie Dievo meile 
žmonėms. O meile yra kiek
vienai szirdžiai maloni ir 
arti.

rankas, nepasiduosime ir kitu 
neapleisime. Mes kariausime 
Prancūzijoje, mes kariausime 
ant juru, mariu; mes kariausi
me padangėse. Mes ginsime sa
vo kraszta, nepaisant kiek tai 
kasztuos. Mes kariausime ant 
visu krantu, ant aerodromu, 
kur eroplanai nusileidžia, mes 
kariausime laukuose ir uly- 
cziose, mes kariausime kalnuo
se. Bet mes niekados nepasi
duosime. ’ ’

Amerikoje, in Fulton, Miss
ouri, Churchillis uvo pasakęs, 
Kovo penkta diena, 1946 me
tuose: “Nuo Stettin, Pabaltijo- 
je, iki Trieste Adriatikoje, ge
ležine siena yra nusileidus 
skersai visa svietą. Už tos ge
ležines sienos randasi sostines 
senu vieszpatyscziu, vidurinėje 
ir rytinėje Europoje, kaip Var- 
szava, Berlynas, Praga, Vien
na, Budapesztas, Belgrade Bu
charest ir Sofia.”

Kanados Tarybai jis buvo 
pasakęs, per kara, Gruodžio 
trisdeszimta diena 1941 metuo
se: “Kai asz perspėjau Prancū
zijos valdžia, kad Anglija be 
jokios pagelbos, pati sau viena 
stos ir kariaus priesz Hitlerį, 
nepaisant ka Prancūzai darys, 
j u Gen erolai savo Ministeriui 
ir jo susikaldžiusiai Tarybai, 
nusijuokdami pasakė: “Už tri
jų sanvaieziu Anglijai, kaip 
visztai, sprandas bus nusuk
tas”. “Tai brace, kur spran
das! Tai brace, kokia viszta!” 
Churchillis buvo pirmas isz- 
mislinti ir pradėti ta dvieju 
iszskiestu pirsztu pergales 
ženklą “V”. Užklaustas koks 
yra Anglijos tikslas vesti ka
ra priesz Hitlerį, Churchillis 
griausmingai atsake: ‘ ‘ Kokis 
musu tikslas? Asz vienu žodžiu 
galiu atsakyti: “Prgale”. Per
gale, nežiūrint kaip ji brangi; 
pergale nežiūrint visu pavoju; 
pergale, nežiūrint kaip sunki 
ir varginga bus ta kelione; juk 
be pergales nėra iszganymo!”

_____ _______

UŽDRAUSTA
MEILE IR MIRTIS
BROOKLYN, N. Y. — Szita 

pasaka yra panaszi in szimtus 
tukstaneziu panasziu pasakų; 
ji yra negraži, nemaloni, nerei
kalinga bet kas skaudžiausia, 
tai kad ji yra teisinga. Dvieju 
vaikucziu tėvas susinesze su 
jauna mergina; ta mergina po 
kiek laiko susigrabaliojo kūdi
ki, tapo neszczia; jiedu susita
rė to dar negimusio ir visai ne
pageidaujamo kūdikio nusi
kratyti, bet nepasiseke.

Dvideszimts penkių* metu 
amžiaus, automobiliu mechani
kas Juan Cruz jau septyni me
nesiai kai buvo persiskyres 
nuo savo žmonos.

Jis susipažino ir susinesze su 
asztuoniolikos metu Nellie 
Martinez. Saldus Medaus Me
nulis maloniai jiemdviem 
szviete, kaip ir visiems insimy- 
lejusiems szvieczia. Juan jau
tiesi nuskriaustas, jo žmona jo 
nesuprato, neinvertino; jis isz- 
siilgio savo vaikucziu, ir už tai 
visa savo meile jis iszliejo ant 
savo naujos meiles, juobruves 
Nellie.

Viskas gražiai ėjo: Juan my
lėjo Nellie, o Nellie mylėjo 
Juan. Bet tokia meile ne tik už
drausta, bet ir trumpa.

Viena diena, Nellie pasakė 
savo Juanui kad ji neszczia. 
Jiedu iszsigando, nebežinojo 
ka daryti!

Jis nusipirko kokiu ten lie- 
karstu, kad ji galėtu ta negi

musi kūdiki iszmesti. Bet, ne
būdamas daktaras, jis mažai ka 
žinojo apie tokius liekarstas, 
ir per daug jai uždavė.

Ji pradėjo eiti silpnyn ir 
silpnyn ir paskui visai neteko 
sąmones. Pamatęs kad ji mirsz- 
ta, Juan ja pasmaugė. Bet pirm 
to jie paliko raszteli, kuriame 
jie pasižadėjo nusžiudyti, jeigu 
vienas isz j u pirmiau numirtu.

Per szeszias valandas jis isz- 
sedejo prie lovos, prie savo mi
rusios meilužes. Ir paskui isz- 
ejo sau. Bet jis pirm iszejimo, 
gražiai nudažė jos lupas, pa- 
dulke jos veidus su pudra, 
gražiai užklojo ir in jos rankas 
dar ir rožaneziu inde jo; taip 
kaip ji buvo jo praszius.

Iszejes, jis nusipirko penkis 
gorezius gazolino, užpylė ta 
gazoliną ant savo automobi- 
liaus sėdynių ir sau iszvažiavo. 
Pavažiavęs biski toliau, jis už
sidegė cigareta ir deganti deg
tuką, “meczke” jis numėtė ant 
su gazolinu primirkusios sėdy
nės. In kelias sekundas jo au
tomobilius pavirto in baisu 
gaisra, ir jis jau tik lauke ka
da jis ta savo sutarti, kontrak
tą iszpildys, kuri jiedu buvo 
sudarė.

Bet keli pravažuojanti troku 
draiveriai, pamate kad tas au
tomobilius taip baisiai dega, 
greitai iszszoko isz savo troku 
ir ji isz to deganezio automobi- 
liaus isztrauke. Nors jis buvo 
baisiai apdegintas, bet iszliko 
gyvas, o kaip tik jis to nenorė
jo, iszlikti gyvas!

Policijantai nueje in jo kam
barį rado jo meiluže tikrai ne
gyva. Dabar, netekes žmonos, 
atskirtas nuo savo vaikucziu ir 
nužudęs savo meiluže, sėdi 
liūdnai, smutnai po kalėjimo 
kambarį vaiksztineja ir laukia 
teismo.

Uždrausta meile, kaip malo
ni, taip ir trumpa.

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.

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS 
:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

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

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

^Pirkie U. S. Bonus!
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