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Isz Amerikos
RYTAI IR VAKARAI

Kinietis Chou Susiker
ta Su Eisenlioweriu
WASHINGTON, D. C. —

Trys menesiai atgal Amerikos 
Prezidentas Eisenhoweris per
spėjo Komunistu Kiniecziu va
da Chou En-lai, kad Peiping 
miesto valdžia gali pasirinkti 
tarp taika ir kara kaslink For
mosa salos. Jis tada buvo pasa
kęs: “Nelemtos aplinkybes ku
rios dabar yra susidariusios 
ant Formosa salos gali būti isz- 
lygintos ir sutaikintos vien tik 
Komunistu. Mes nieko ežia ne- j 
turime daryti kaslink visu tu 
ginezu ar susikirtimu.’’

Dabar Komunistu Kiniecziu 
vadas Chou En-lai atsikirto 
mums sakydamas, kad kiek 
Komunistai Kiniezciai turi rei
kalo su Formosa sala, jie kad ir 
dabar sutinka derintis ir tai
kintis: “Kiniecziai nenori sto
ti in kara priesz Amerika. Ki
niecziu valdžia nori taikingai 
sugyventi su Amerika. Kinie
cziai ypatingai norėtu susitar
ti kaslink Taiwan salos, kuri 
yra arti Formosa salos.

Komunistai szita pasiulini- 
ma labai patogiai pritaikė per 
ta Azijos-Afrikos konferencija, 
in Bandung, kur Komunistams 
ne taip gerai sekasi. Szitas pa- 
siulinimas teipgi labai patogiai 
atėjo kai tik tuo laiku, kada 
Amerika ir kiti vakaru krasz- 
tai yra susirupine kaip isz- 
vengti karo tolimuose rytuose 
ar ant Formosa salos.

Amerikos valdžia nesiskubi
na atsakyti in ta Kiniecziu pa- 
siulinima, nes musu vadai nu- 
jauezia kad Komunistai ka ki
ta rengia ir tik nori atidėti vie- 
sza susikirtima su mumis.

Komunistu Kiniecziu Pre
mieras Chou En-lai, (po kai
re) laiko kvietku bukietą, 
kuris jam buvo inteiktas in 
Bandung; Indonezijoje, kur 
jis buvo atvažiavęs in Azi- 
jos-Afrikos konferencija ku
ri buvo suszaukta Indonezi
jos Ministerio Ali Sastroa-

KA REISZKIA
BILIJONAS DOLERIU

WASHINGTON, D. C. — 
Sziandien mes daug skaitome 
ir girdime kaip musu valdžia 
rzvaisto milijonus ir bilijonus 
doleriu, ir paprastam žmoge
liui sunku insivaizdinti ka tai 
reiszkia tas bilijonas doleriu.'

Jeigu mse paimtume bilijo
ną doleriu in deszimts doleriu 
lumaszkomis, ir jas sudėtume 
galas su galu, j u eile iszsitiestu 
tris sykius nuo San Francisco 
miesto ligi New York miesto, ir ■ 
dar butu daug tu bumaszku Ii-, 
ke.

Jeigu Ciesorius, kuris kara
liavo keturios deszimts keturi 
metai priesz Kristaus gimimo, 
bilijoną doleriu butu norejes 
praleisti ir jeigu jis butu pra- 
szvilpes tūkstanti doleriu kas
dien, jis iki sziai dienai butu 
praleidęs tik tris czvertis to bi
lijono doleriu.

Bilijonas doleriu, sudarytas 
isz szimtiniu bumaszku, kurios 
butu in tris krūvas sudėtos, su
darytu augsztesni paminklą 
negu Washington Monument.

Bilijonas vieno dolerio bu
maszku sudarytu keturiolikos 
pėdu siena aplink Baltuosius 
Namus ir valdžios ofisus ant 
abieju szonu Pennsylvania uly- 
czios ir dar keli milijonai liktu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOTERISZKE ŽUVO 
Trys Sužeisti

TELL CITY, IND. — Dvi- 
deszimts vieno meto amžiaus 
Theresa M. Ettensohn, isz Tell 
City užsimusze ir trys vyrai 
buvo sužeisti automobiliaus ne
laimėje.

Franklin Groves, isz * Tell 
City, to automobiliaus draive- 
rys ir jo draugai Donald Stein 
ir Ralph Grass, isz Troy, buvo 
labai sužeisti toje nelaimėje.

Kiniecziu Premieras Taika Siulina

midojo, (po deszinei). Indo
nezijos Ministeris pasitiko 
Kinijos Komunistu Premie- 
ra Chou ant eroplanu aero
dromo, stoties. Ministeris 
Indonezijos pasakė visiems 
dvideszimts deviniems dele
gatams isz invairiu vieszpa- 
tyscziu, kad gaminimas ato

VAIKAS
UŽMUSZTAS

»---- - —

Troko Draivcrys 
Suimtas

YOUNGSTOWN, OHIO. — 
Keturiu metu vaikas, Arthur 
Stokes nuo Meridan Road buvo 
užmusztas kai trokas ji suvaži
nėjo prie jo namu apie ketvir
ta valanda po pietų, Seredoje.

Vaikas jau buvo pasimiręs 
kai jis buvo nuvesztas in South 
Side ligonine. Daktaras David 
A. Belinky, apygardos polici
jos Daktaras paskelbė kad vai
kas pasimirė nuo praskeltos 
galvos.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Richard D. Brubaker, 
isz Medina, draiverys to troko 
buvo suimtas ir yra bent laiki
nai laikomas už to vaiko nužu- 
dinima.

Troko draiverys, Richard D. 
Brubaker sako kad jis nėra 
kaltas ir jis buvo paleistas po 
tukstanezio doleriu kaucijos.

Tai treczia tokia nelaime 
sziais metais szitame mieste.

Policijantai per greitai kal
tina automobiliu ir troku drai- 
verius už tokius atsitikimus. 
Jie pamirszta ar nenori prisi
pažinti kad vaikai mažai paiso 
automobiliu ar troku ir bėginė
ja po ulyczias ir skersai viesz- 
kelius, nežiūrėdami nei ten, nei 
atgal.

Musu valstijų instatymai del 
draiveriu sustoti isz abieju pu
siu kai vaikai isz mokyklos au- 
tobusiu iszlipa, ir musu prižiū
rėtojai prie kryžkelių kur mo
kyklos vaikai turi eiti skersai 
yra iszlepine ir iiszdykine mu
su vaikus. Mokiniai gali eiti 
skersai ulyczias ir vieszkelius, 
nepaisant szviesu, nes visur jie 
yra prižiuromi vyresnuju. Jau 
beveik laikas kad musu valdi
ninkai susiprastu ir ne tiek 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

miniu bombų prives visus 
krasztus prie kito karo.

Vėliau Kiniecziu Komu
nistu Premieras Chou pasa
kė kad jo krasztas pasiren
gęs taikingai pasitarti su 
Amerikos atstovais ir priei
ti prie bet kokios sutarties 
kaslink Formosa salos.

KRASZTO SARGY-!
BOS NETIKĖTA 

PRATYBA

Visi Suszaukti Kaip 
In Kara

WASHINGTON, D. C. — 
Beveik po visa Amerikos 
kraszta, ana diena buvo su- 
szauktos musu kraszto Sargy
bos Pratybos, kad pamaczlus 
kaip greitai visi tie sargai ga- 

| lėtu būti surinkti, jeigu tikras 
karas mus vėl isztiktu.

Virszininkai sako kad tos 
pratybas gerai pavyko; dau
giau kaip asztuonios deszimtas 
nuoszimtis visu sargu pribuvo 
in jiems paskirtas vietas.

In Salt Lake City, Leitenan
tas Pulkininkas Roland R. 
Wright, tuo laiku cementą lie
jo prie savo garadžiaus. Jo au
tomobilius buvo garadžiuje, 
kai atėjo žinios kad jis turi in 
tarnyba stoti. Jis per visa ta 
minkszta ir szlapia cementą su 
savo automobiliu iszvažiavo ir 
pribuvo in savo vieta, ant aero
dromo.

Kitas, būdamas septyni 
szimtai ir penkios deszimts my
liu nuo savo namu, visgi savo 
pareiga iszpildc.

Dvideszimts penkių metu 
amžiaus National Guardsman, 
Abraham Hidary, isz New 
York miesto, atsirado Detroit 
mieste, kai iszejo balsas in sar
gyba,. Jis greitai inszoko in 
taxi ir pribuvo in Detroit Pi- 
quette Street Armory. Detroit 
miesto sargybos virszininkai 
nustebo kai jis pasirodė ir pra- 

5 sze kad jam butu paskirta ko
kia pareiga. Jie mielu noru su
tiko ir paskui davė žinoti jo 
kompanijai New York mieste, 
kad jis savo pareiga atliko.

Bostone, Anthony J. Sapo- 
naro, Massachusetts National 
Guard Saržentas, buvo pasili
kęs namie su savo šuneliu, vie
no meto Jan, kai tas balsas isz
ejo. Jo žmona buvo iszejus in 
miestą. Bet tai nesustabdė Sar- 
ženta nuo savo pareigos. Jis 
pasiėmė savo sūneli po savo 
pažastimi ir pribuvo del savo 
kariszkos pareigos.

Net ir Medaus Menulio ke
lione kito tokio kareivio nesu
trukdė. Corporal Kenneth Ro
berts, in Springfield, Mass,, 
iszgirdo ta balsa. Jis paliko sa
vo nuotaka vieszbutyje, kote
lyje ir stojo in eile. Jiedu tuo 
laiku buvo atvažiavę in Nor
wood, Mass.

Dar kitas, kaip tikras pirm
eivis Amerikietis, ant savo 
farmos in Hartford, Conn., že
me are kai tas balsas pasiekė 
jo žmona. Ji jam tenai ant lau
ko pranesze. Jis paliko žagre 
ant lauko, pasiėmė savo kara
biną ir stojo su kitais in tas 
pratybas. Jis yra National 
Guard Major A. Kenneth Pal
mer.

^Pirkie U. S. Bonus!

Netekome Garsaus Mokslincziaus

Kai Daktaras Albert Ein
stein pasimirė Balandžio 18, 
1955 m., vos susilaukęs sep
tynios deszimts szesziu me
tu, in Princeton, New Jersey 
visas mokslo pasaulis neteko 
savo pranaszo del szios ga
dynes. Budapias tik dvide
szimts penkių metu amžiaus, 
jis iszkale ir paskelbė savo 
priparodinimus kaip atomi
ne bomba gali būti pagamin
ta. Tai buvo 1905 metuose.

Virszutiname paveiksle po 
kaire, Einstein taip iszrode 
prie laboratorijos, Berlyno 
mieste, tai buvo du metai 
priesz tai kada jis laimėjo 
augsziausia garbse vieta

PREZIDFNTAS ,kad K°ngressa sutiks 
tiek pinigu paskirti, dauguma

NORI $3} BILIJONU tu pinigu bus paskirta Azijai, 
 kur dabar visam svietui toks 

baisus karo pavojus gresia isz 
Komunistu.

Senatorius Byrd, kurio inta
ką Senata nemaža, staeziai sa
ko ir reikalauja, kad visos to- j 
kios dovanos kitiems krasz- j 
tems butu tucztuojaus sustab- 
dintos.

Eisenhoweris

Iszkilo Daug 
Pricsztaravimu

CHICAGO, ILL. — Trys ma
ži vaikucziai ir ju du tėvukai 
žuvo gaisre, kuris sudegino j U 

i namus in Blue Island.
Va’kucziu motina, trisde- 

szimts penkių metu amžiaus 
I Penia Marilyn, iszgelbejo savo 

__  ____ ana d i e n a su jaunesniu vaikucziu, dvieju 
ongreso prazze $1,717,000,000 metu Lonald ir penkių genėsiu 

jis j atarė paskirti septynis dukrele Lark. Ji juodu suvy
si imtus dvylika milijonu dole- niojo in paklodes indejo in ma-

• .• . 11U UC1 HILU pi aiUULLCa, ------------------- --- --------------------------

bilijoną doleriu del tu Juos Per liepsnas ir durnus. Ju 
įr tevag, trisdeszimts penkių me- 

senatorius Mansfield, Demo- < z mitą septynios deszimts du ln amžiaus Robert tuo laiku ne
krutąs isz Montana tuojaus pa- milijonu doleriu paremti jau Invo namie.
;tarė kad Prezidentas daug ma- ^arar vedama parama kad tui Žuvo trys vaikucziai, septy- 
žiau kaip puse tiek paskirti. O krasztu mokyklos galėtu tęsti 1
dar kiti reikalauja kad musu kariszkus mokslus, 
valdžia visiszkai sustabdintu 
tokias dovanas! “Jie sako kad 
jiems jau insipyko būti visam 
svietui Kalėdų Dieduku, Santa 
Klausu.’’

Prez. Eisenhoweris sako,

WASHINGTON, D. C. — 
i .

Prez. Dwight Eisenhoweris yra 
Kongresu iinteikes byla, pra- 
szyma kad butu paskirta pus 
ketvirto bilijono doleriu 
($3,500,000.000) Užsienio rei
kalams, lutent, pagelbeti tuos 
krasztus kuriems tokia pagel- rįu dei krasztR įramo,n8S> 1 ža kudižiu vežimėli ir iszstume

ginklavimo ar del pramones. 

mokslincziu tarpe, Nobel 
Prize.

Vis virszutiname paveiks
le, bet po deszine, Einstein, 
su savo dukrele Margot pri
ima priisieka kad jiedu tap
tų Amerikos piliecziai, in 
Trenton, New Jersey.

Apaczioje po deszine, Ein
šteinas moksleiviams ir 
mckslincziams stengiasi pa- 
aiszkinti savo naujai iszras- 
ta mokslą kaslink medžiagos 
j'iegos ir czieso. Kai tie 
mokslincziai prisipažino kad 
jie negali suprasti kaip lai
kas nieiko tikro neturi pa
saulio gamtoje, jis szitaip 
paaiszkino: “Laikas visur 

krasztu apsiginklavimo,

SKAITYKIT
A III

PLATINKIT!

yra tik prilygtinas, jis nieko 
tikro mums nereiszkia ir ne
pasako. Pavyzdžiui: Jauni
kis gali praleisti visa vaka- 
ra su savo numylėta ir jam 
iszrodys kad tai buvo tik ke
lios minutes. Bet žmogelis, 
ant karszto pecziaus užsisė
dės tik die keliu sekundų 
jau ežia kad tai buvo kelios 
valandos.’’

Paskutinis paveikslas po 
desziheje, gal tai paskutinis 
to mokslincziaus paveikslas 
kuris buvo.nutrauktas priesz 
jo mirti. Jis buvo nutrauktas 
kai szitas mokslinczius ap- 
vaikszcziojo savo gimtadie
ni, Kovo keturiolikta diena.

5 ŽUVO GAISRE
Trys Vaikucziai

niu metu Robert, penkių metu 
Richard, ir asztuoniu metu 
Lynda; ir ju tėvukai, szeszios 
deszimts metu amžiaus Jacob 
Weisman ir szeszios deszimts 
trijų metu amžiaus Stanley 
Reynolds.
' (Tasa Ant 4 Puslapio)
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“ŠAULĮ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
'Laikrasztininkai dar nedrys- 

ta ar nenori vieszai paskelbti; 
bet jie visi 'žino ir tarpu saves 
szneka. apie ta nauja Holly
wood miesto loiszika, kuris yra 
taip pagarsėjęs. Nežiūrint kad 
tiek daug gražuoliu giliai dū
sauja ir slolbsta ir paskui ji se
ka, jis vien tik vyrus' myli, il
su vyrais užsideda.

geras, dabar jau ima Lozorių 
giedoti. Jie dabar per daug 
nauju automobiliu ant ranku 
turi ir negali ju parduoti. Da
bar galima naujas, brangus au
tomobilius nusipirkti alpie tūk
stanti doleriu pigiau negu nu
statyta to autoniobi liaus preke, 
kasztai. Pardavėjai nori tu di
desniu ir brangesniu automo
biliu dabar nusikratyti.

Juoduku laikraszcziu redak
toriai yra laibai supykę už tai 
kad keli žurnalai visokiu skan
dalu, szlyksztybiu yra parasze 
apie baltas moteris kurios su 
juodukais užsideda. Jie rengia 
kelis straipsnius apie tokias 
miszrias vedybas .kur .juodu
kas su balta ja žmona, ir juodu
ke su baltu vyru, gražiai ir pa
vyzdingai sugyvena.

Ne viskas ramu ar tvarkoj 
Baltuosiuose Namuose, Vasz- 
ingtone. Dabar kai Kongres
menai nubalsavo sau didesnes 
algas ir gauna po $22,500 ant 
metu, jie gauna tiek, kiiek val
džios! sztabo nariai. O valdžios 
sztabo nariai visados gaudavo 
daugiau negu Senatoriai ar 
Kongresmenai. Už tai dabar tie 
valdžios sztabo nariai neri
mauja, yra nepatenkinti ir rei
kalauja kad ir jiems algos butu 
pakeltos.

Eisenhoweris turėjo gera 
proga gerai atsikirsti ir Demo
kratams uždroszti, kai. “Yal- 
tos” konferencijos rasztai bu
vo paskelbti. Bet jis nieko pa- 
naszaus nedaro. Jis tik sake 
kad bet kuris žmogus panaszia-i 

»
galėtu suklysti. Ir jis primine 
kad: in tuos rasztus mes turime 
žiūrėti isz deszimts metu atgal, 
o ne isz szianldien. Mes dabar 
matome kokias baisias klaidas 
jie buvo padare, bet mes daug 
daugiau žinome, negu jie tada 
žinojo.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajięszkomi 

Asmenys

Keliuose policijų ofisulose, 
Chicagoje randasi po du Kapi
tonu ; pravarytas nenori pasi
traukti, o naujai iszri liktas jau 
insikrauste. Butu žingeidi! da- 
žinoti ar tiedu kapitonai ima 
lygias algas. .

Prez. Eisenhoweris 
giasii in prakalbas, 
menesyje, jis ketina 
po Naujaja Anglija,

Chicagos miesto viduryje, 
apie “Loop” vakarais saliu- 
nuose randasi alpie tuzinos mo
terų ir merginu del kiekvieno 
vyro-. Gal už tai biznis taip ge
rai eina.

jau ren- 
Birželio 
važinėti 
kaip in

Massachusetts, Vermont, New 
Hampshirie ir Maine. Jis sako 
kad tos prakalbos nebus poli- 
tiszkos, bet visi žino kad jis tas 
pr a k albas stengsi s pr i tai k i n t i 
prie ‘ * ateinaniciziu rinkimu. ’ ’

Agurkis, Juozas isz Oszkiniu 
kaimo, Seinų valsczio, Suvalkų 
apskriezio.

Bazis, Jonas, Juozas ir Jule, 
vaikai B a ž i e n e s - K a z i u k <) n y t e s, 
Elenos ir Bazio, Jurgio.

Jaksztas, Leonas, isz Ylakių 
vals., Mažeikiai apskriezio.

Januszonis, Juozas, jo sūnūs 
Juozas ir duktė Elena, gyvena 
Patersone.
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Lietuviu kalba net ir mamo
se jau beveik mirus, bet ne Chi
cagoje. Kur tik pasisuksi isz- 
girsi Lietuvius, Lietuviszkai 
kalbant. Ar tai yra kad ežia 
randasi daugiau dylpuku, ar tai 
kad Chicagieicziai geriau pa
laiko savo gimtine kalba, mes 
negalime pasakyti. Bet daugu
ma isz. tu su kuriais mes susiti
kome nebuvo dypukiai, bet jau 
net ir treczios kartos Arneti- 
kiecziai Lietuviai!

Kazimieriecziu Seselių nau
ja “Maria.” mokykla yra tik
rai inspudinga. Dabar tenai 
lankosi apie keturiolika szimtu 
mergaieziu. Mokykla “'Maria 
High School” nors nauja ir gal 
didžiausia visoje valstijoje, jau 
dabar per maža. Seseles jau da
bar turi atsakyti toms mergai- 
tems, kurios norėtu ežia mokin
tis. Tai gražus ir inamžintais 
Seselių Kazimieriecziu pa
minklas mokslui ir kultūrai. 
Tik gaila kad tiek mažai Lie- 
tuvaieziu ežia mokinasi. Iszro- 
da kad mokykla tik vardu yra 
Lietuviszka, bet tikrumoje yra 
grynai Amerikoniszka. Ir ežia 
ne Seselių kalte, 'bet Lietuviu 
tėvu, kurie nepasinaudoja ta 
proga leisti savo dukreles in 
tokia garsia ir gera mokykla.

New York mieste, vienuoli
kos metu Geraldine Burke,'bu
vo savo moitnos užrakinta in 
kambarį ant ketvirto augszto, 
už tai kad ji nebuvo gera ta 
diena. Mergaite susiriszo kelias 
paklodes ir su jomis ketino nu
sileisti ant žemes pro Įauga. 
Bet paklodes žemes nepasieke, 
ir mergaite kylio jo ore nuo tu 
paklodžių, apie dvideszimts pė
du nuo žemes. Susiedas Ira Ne
well užmatė ja ir stengiesi ja 
pagauti kai ji krito. Ji 'bump- 
telejo jam ant galvos. Nei jis 
nei ji nebuvo sužeisti. Bet kai 
policija pribuvo, jos motina 
buvo suaresztuota už neprižiu- 
rinejima savo dukreles.

Pypkes Durnai

Kūmo Palaiminimas

Nauju automobiliu pardavė
jai, kurie ne taip seniai gyrėsi 
ir džiaugėsi kad biznis tokis

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima# 
apie Jezu Kristų.

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

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

Sėdim prie stalo gereme alų, 
Laiminkim sunu tardami, 
Užau didžiausias moksle 

smarkiausias,
Laiminam Jave mes visi, 
Buk iszmintingas sveikas /

turtingas.
Tarkim su karsztom szirdimi, 
Buk garbes ponas žmonių 

vadovas,
Velinam visi gerdami,
Buk teisingiausias tėvams 

gericiusias,
Mylėk tėvynė kiek gali,
Buk iszradejas žmonių vedėjas, 
Mums moksle akis adaryk, 
Turėki dali mums nauja kelia, 
Iszrask del musu parodyk, 
Visi mus baudžia turtingi 

skriaudžia,
Atneszk mums laime parodyk, 
Tiesos isznyko del darbininku, 
Užaug vaikeli sutaisyk, 
Gražus patogus buk naujas 

žmogus,
Lietuvos būda užlaikyk, 
Ne buk skriaudikas mus 

apgavikas,
Laiminam tave te turėk, 
Del meiles Dievo ir kriksztu 

. tėvu,
Užaugės visus suramyk.

Ked i ene-Ham an a n skai te, J u - 
Ii ja, jos vyras Kedys, Antanas, 
ir sesuo Bamanauiskaite, Mari
ja.

Krividaite, Jieva, isz Pa- r plaaicku kaimo, Alytaus vals.
Kumszfiene - Szimonyte, ir 

Sziinonis, Albinas ir Bruno, isz 
Klingu (Antaszavos) kaimo, 
Vabalninko vals., Biržų apsk.

Meisztas, Silvestras, isz Ra- 
siunu k., Daveikiu v., Utenos 
apskriezio.

Mockeviczius, Viktoras, isz 
Naujųjų Alksnėnų k., Punsko 
vi., Seinų ap.

Mockeviczintė, Agota,* isz 
Navasodes k., Krasnavo vi., 
Suvaiko ap.

Pužaniskaite, isz Auksztuo- 
liuku k., Krakių v., Keainiu ap.

Radzeviczius, Andrius, isz 
Pryistavoniu k., Krasnavo vi., 
Seinų ap.

R an 1 i n a i t i s, Ju r g i si.
Ran lynas, Kostas isz Oszki- 

niu k., Vilkaviszko ap.
Savickįene-Szlaužyte, Elena 

duktė Domininko ir Agotos.
S'chcideris, Gustavas, 

Plekszcziu, Szakiu ap.
Szimonis, Albinas ir Bruno, 

ir Szimonyte-Kumsztiene, isz 
Klingu (Antaszavos) k., Va
balninko v., Biržų ap.

įSugaudaites, Ona ir Stefani
ja, isz Pakapių k., Telsziu v.

Uzdanoviczaite, Emilija isz 
Uznoliu k., Traku vi.

Vajanauskiene, M a re.
Valiifezis, Jonas ir Jurgis, ir 

ju sesuo Valincziute, Anele isz 
Alksnėnų k., Punsko vi., Seinų 
apskriezio.

Vasiliauskaitės, Antanina ir 
Ona, isz Voniszkiu km., Ploksz-

Vilkelis, Martynas, gimęs 
Amerikjoe, augės Trakiszkiu 
k., Punsko vi., Suvalkų ap.

Židonyte,‘Elzbieta, isz? Spi
rakių v., Panevėžio ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszoini 
atsiliepti in:

.Consulate Genera l of America,
41 West 82-nd St reet,
New York 24, N. Y. "
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UZ VYRO
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Kadangi motinai su duktere 
guli vienoje lovoje, tai Agotėlė 
ta paezia nakti nuo motinos da- 
sižinojo pasznabzda po kaldra, 
kaip skalbėja užsi'žiuri anit jos 
paskutinio jaunikio. Mergina, 
didei nusistebėjusi klausia mo
tinos:

— Ir jus, mamyte tikiejot?
— Kažin,'tu mano kvietky- 

te. Visokiu yra žmonių ant 
svieto.

Da kėlės dienas po tam musu 
moters vaiszino smarkui sziau- 
cziuka kaip paprasati, tiktai 
pasislepiant nuo Žvirblienes. 
Pats jaunikis buvo kaip ir ne
savas, kaip kad suvuostu, jog 
ežia kas. nors yra rengiama. 
Bet nurodė nieko nežinąs.

Motina, ir dulkto tuom tarpu 
buvo apsunkytos visokioms 
mislimis. Karta, mislija, jog 
skalbėja yra. tikra liežiuvnin- 
ke, tai vėl mislija, jog ir vaiki
nu, suvadžiotoji! ant szio mar
go svieto ne stokuoja. Ant galu 
galo rnislis, kad. no duoti per 
daug save apjuokti,, o daugiau 
isz skupumo, kad neduoti save 
apvalgyti, paėmė virszu. Per 
tris dienas sz-iaueziukas liekasi 
priimtas “sausai”, ketvirta ir 
sekanezias suvis nepasirodo.

Skalbėja tada:
— Matot Bekojiene?!
Susirupinus naszle tyli, 

ko neatsako, skaitydama 
lyje povas deszruikiu, to niek- 
verezio, 'žioplio snszveistii nuo 
pat pradžių jo atsilankymo.

\ Duktė kraipydama savo žili
ra, aiszkina:

davo kas vakaras ta pora desz- 
reliu, kas didei užganėdindavo

Kas nemyli kalbeli apie savo 
puikius sapnus?! Viena karta 
Darata klausia, skalbėjos, su 
kuria, kad pigiau iszeitu, gyve
no isz puses vienoje mažytėje 
pusiau tamsioje stubeleje:

mislyjate? Ar apsives jis su

Nebutu motina, jeigu ne'butu

teip.
Skalbėja, matydama sziau- 

cziaus gizelije vien tiktai gud
rumą, atsake greitai ir szaltai:

Bet kur tau! Nepaliau
dama ne ant valandytes plius- 
kuriuoti po muiluota, vandeni, 
prikibau t a drabužiu.

sejus isz nusiminimo.
Klausia

baisiu žodžiu, Darata szurpu- 
liai paėmė.

nematyt jo užsidedant. Delko-

Skalbėja, gręždama tuomet 
koki ten drabuži, sziiarpdarna 
ir szypsodamasi, atsaku1:

padūkimą.
— Dono! Ka jus, Žvirbliene 

iszmislinejate.

me-

atsitiko"?
Bet visa sanvaite nepasiro-

Darata pilnai guododan 
žirnine žmonių, s k a 1 b e j 
sznabzda jai su užsidegimu.

Tie sziaucziukai!A k!

Ak! Tie kriaueziukai !.<)
do metai tam atgal: Ak! Tie

visus amatus,

Ak! Tiei vyrai!”

isz gailesczio po mylimam jam, 
Dievo saugok, nes jau po ranka 
turi kita, bet kiškuti isz piktu
mo. Nenorint duoti save isz- 
juok'ti skalbėjai, kuri kaip ir 
tyczia, nuo ryto iki vakarui 
prikiszineje netekimą, linksmo 
sveczio, kas dar lalbiaus suerzi
na ir teip nusiminusias mote
ris, sako pagal iaus viena nakti 
mergina gulint lovoje savo 
motinai:

szmeiže ji priesz mus, o mus

laižyti musu puodus. Asz ma
mytei sakau, imkit k a kita ant 
gyvenimo jos vieta, jei nenorit 
kad asz iki smert. ipasilikcziau 
sena merga.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas is* 
szito Katalogo

Nr. 1955

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietnviszku 
Su paveikslais. 177

— Sakau ta, ka žinau. Pa- 
megykite jus;, Bekojiene, ne
duoti jam valgyt nors per vie
na sanvaite, o pamatysit kas 
pasidaris.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
‘ APYSAKOS, IR T. T.

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

No.]02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No. 103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz 
užlieku.
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.l 20—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 daigias turi savo vietą; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.l 29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.]33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

No.138—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 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 Pirsztinįu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, ŽvaigŽ 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

arba Kai- 
t Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No J 78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25 d

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

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

No.l 94—Trumpas KatalL 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos 
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—Eust^kijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
Jik 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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Aloni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szjo adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. <
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Apgloboja Dievo
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(Tasa)

Ant jomarko krutu,, karszta, 
žmonelei sumure szluosto pra
kaituotus veidus su skvernais 
sermėgos, moteres ir mergos su 
žiurstais; grūdasi Tyrai ir mo
teres -pas 'būdas karabelninku; 
kremuose pilna, Žydelei iszipu- 
te barzdas tupinėja a,pie žmo
nis girdami savo1 tavora.

Jomarkas didelis, svieto 
daugybe. Žydelei sukinėjasi 
apie vežimus derindamis at
vežta tavora, kožnas brangiai 
praszo, o Žydeliai pigiai siūlo 
ba, ant k’ožno vežimo buvo tavo- 
ro invales.

<♦ ❖

Tuojaus szale miesto ant ma
žo pleciuko, buvo ant kiaulių 
jomarkas. Žviegimas ir krutė
jimas 'buvo didelis. Vokiecziai 
su didelais pilvais, su pilnais 
diržais pinigu, sukinėjosi tarp 
'žmonių ir kiaulių, derino kiau- 
leles ir gerus pinigus mokėjo.

Vincas pilnas linksmumo, su 
kepure ant szalies, siisiderejas 
su vienu žmogum, raukomi sni- 
kirto.

— Tegul bus penki rubliai 
tris auksinai ir dvideszimts 
penki skatikai! Paszauke.

— Tiek to, tegul bus, tarė 
perki kas, turi gi Ink i, jog ant 
gero kupeziaus pataikai, ba 
man kiaulaite reikalinga, o tu
riu skubinti namon, kad da su 
szviesa parvažiuoti. Na lai da 
eisime ant magarycziu.

Vincui liktai to reik-ejo, o tai 
del to, jog da nuo vakar nieko 
burnoje neturėjo, o pribuvęs in 
miestą, neturėjo už ka. nusi
pirkti bulkele. O kas ji linksmi
no, jog tasai žmogelis, k a nu
pirko kiaulele, labai jam pati
ko.

Pririszes kiaulele prie veži
mo, nuėjo in kareziama. Gaispa- 
doris liepe duoti pusgoreziu 
alaus, iszeme isz krepszio desz- 
ros ir duonos, valgė ir užkan
dine jo.

— O isz kur? Tarė pirky- 
kas.

— Isz Dambraukos.
— Isz Dambraukos? O kas 

ten girdėt, ar da mano pažins- 
tami gyvi? Penkiolika meteliu, 
praėjo, kaip pardavės tonais 
gaslpadorysta. ir persikelau to
liu.

— Kad asz ne žinau, ka ten 
pažinojote? Yra musu kaime 
žmonių i n valės, yra senu ir 
jaunu.

— O senas Grigas Žento- o
rius ii jojo motore ar da gyvi?

Vincui navatnai pasidarė, 
jojo tėvas Grigas numirė, kada 
da jis buvo jaunas vaikinelis,

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

J ... MALDA ... >

: Viesz. Jėzaus ir s
; Motinos Szvencz. ■:
1 Sapnas Motinos Szven- > 
I cziausios, mieganezios $ 
! ant kalno Alyvų, žemei ji 
j Batanijos, bažnyczioj ji 
j Szv. Mykolo Arkaniuolo. j

j Knygos Did. 3%x5% col. j 
!j TIKTAI, 25 Cts.

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

da kelinaieziu ne nesziojo ir po 
lauka bėgiojo, o moitnele jau 
bus sanvaite kaip ilsisi ant ka
piniu,.

— Asz esmių Vincas Žen- 
torius, sūnūs Grigo. Numirė 
abudu tevelei, tiktai mudu su 
sesute likome dvieje; sunku 
abiem be motinos, ba turtelis 
ne didelis ir daug yra skoles.

— Ar tu Vincukas? O Je- i
vuke, tai mano kriksztu duktė, 
asz atvo tėvus labai mylėjau. 
Buvo geri žmonis, gaila kad

4-4-*********4-*4-*4-JeS-*******>«

Gal niekausos moraliszkas 
nupuolimas yra tai, 

Kaip1 daugelis1 žmonių, 
Kurie turi papratima

Iszrasti ir platinti 
)

Viso k i as ap j m>dinan ežias 
Kalbas apie kitus 

žmonis.
Nekurie žmones isztikro 
Mano kad tame ne yra 

nieko blogo, . .Jeigu apsakinėja teisingai, 
Kai tesi ir mus i dėjimu s 

kitu,
Tame baisiai biustą.

Kožnas žmogus privalo būti 
ne tik teisingi!, 

Bet ir suprantaneziu ir 
Galingu ant silpnumo 

kitu.
Tiieji kurie mėgsta klaidas, 

Nupuolimus ir griekus 
Savo artimu platint ir 

apie juos kai liet i, 
Patys paprastai pildo 

Daug klaidu ir 
nusidėjimu.

* * *

Norints Amerikoje turime 
didele bedarbe,- 

Bet ir daugybe visokiu 
sfraiku,

Kurie platinasi po visa 
sklypą.

Vieni nedirba, nes neturi 
darbu, 

Kiti vela nedirba,
Nes iszejo ant straiko, 

Daugeli kartu toki straikai
Tęsęsi -per sau vai tęs ir 

menesius,
Darbininkai vieni su kitais 

Muszasi ir daužo 
pakauszius, 

O kartais ir užmuszineja 
vieni kitus, 

Taipgi naikina.' fabrikus 
ir i'szdirbystes.

•3a »T*

Czikagos bobeles nedarykite 
juoku,

Pridirbate gana juoku ir 
visokiu baiku.

Jau aplaikiau visu vardus, 
Padarysiu] jums pietus 

gardžius,
Su koczelii iszkocziosiu, 

Svieteliui apie jus puikiai
4 pagiedosiu, 

Apie blogusi darbus jusn, 
Kada pas jus pribusiu.

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais ji

160 Puslapiu j
8 col. ilgio, 51/2 col- ploczio j' 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu ji 
planatu ir visokiu burtu, ji 
Knyga in minksztos po- j' 
pieros virszeliuose. :: :: ji

Pinigai reikia siusti su jj 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 I;
Šaule Publishing Co., j į 

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

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

numirė, o da. buvo neseni.
Ir pradėjo klausinėti apie 

viską, o laike lojo pasiklabeji- 
mo, teip' Jani pat i ko vaikinas, 
jog paini si i nes valandėlė tarė:

Klausyk, Vincuk, va- 
žuok su manim; asz turiu vis
ko- invales. Pridėsiu vežimą, 
duosiu miltu, kruopu, lasziniu 
ir pernakvojas priesz diena isz- 
važuošime in Damlbruwka. Ir 
man bus Smagiau, kaip pasi
melsiu senovės bažnyteleja ir 
pamatysiu savo kriksztu duk- 
tere J ievute, ka bid u vienu me
tu su mano nebaiszninke Mariu
te, kad nebūtu Dievulis atemes. 
Turiu duoneles invales, o nėra 
kam valgyti, pats vienas, ant 
svieto gyvenu, kaip ( kuolelis 
pasilikęs nuo tvoros, jau senat
ve, tegul nors su judviem pasi
džiaugsiu.

Truputi buvo Vincukui ne
smagu, jog Jievute jo sziandien 
nesulauks, isz ko turės rūpesti, 
nes sau iszdejo, jog gal nieko1 
pikto nesistos, jeigu viena nak
tį perbus.

Nęrint pats nežudo vilties 
prasigyvenime, vienok džiau
gėsi jog rado prilanku gorade- 
ju, kuris piaszelps ir duos rodą 
del sierateliu.

Užsidarius dievuką stubeleje 
lauke, ar velei Vokietis neat- 
slinks.

Saule jau buvo gana augszta 
kaimelyje kas tik gyvas, kru
tėjo, gyvulei genami iii laukus 
Ii nksmai szok inejo.

Karvuke jokios girdėdama 
ginaneziu gyvulius, veržėsi in 
Imikus, nes Jeivuka bijojo isiz- 
I ei st i, kad ne pradangini i vie
natinio turtelio.

Dirstelėjo laukan, nieko ne
buvo matyti. Tiktai szunelis 
linksmai apie ji jie szokinejo.

'Oras buvo puius, nejokio de
besėlio ant dangaus nebuvo 
matyti.

Liksmiau pradėjo dievukai 
darytis, pradėjo triustis apie 
narna, niiszlave priesz prieme
ne, o padėjus Gotlibo pypke ir 
szlure su szlyksiztumu, užrausi 
ant špato ir iszmete per vartus 
ant įdyczios.

įSedo paskui a,n stlen'ksczio 
su darbeliu, tankiai žiūrėdama 
ant kelio, ar nesiugryžta Vincais 
ba jau saule pradėjo žemyn mi
si leidinėt i.

Jau nusileido, o Vinco nema
tyt.

Isz baimes pradėjo dievukai 
iszirdis plakti.

Karvuke invede in priemene

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

t

— “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!

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.

kad Vokietis nepavogtu.
Pradėjo alkti, ba su pietumi 

lanke Vinco, o apie vakariene 
užmirszo suvis.'

Viralas nuo įpiet bu|vo’ atsza- 
les. Atidavė szuniui, tasai go
džiai iszlake, o dievuką nusi
rinkus, riekute duonos, paėmė 
kriuzeli pieno gardžiai paval
dė. '

Jau grinezele pradėjo temti, 
neuždegus žiburėlio atsigulė in 
lova ir net galva uždengė, ro
dos kad nuo baimes pasislėps.

Alpie szventa dona naktis la
bai trumpos ir szviesos, jau 
apie antra valanda pradeda, pa
žaras: didytis ir pauksztelei 
czirpyti.

O vienok del Jievutes toji 
naktis buvo labai ilga, nes ne
galėjo akiu užmerkti.

Galvoje viskas niaiszesi mo
tina su ražanezimn rauko ja, tai 
velei Vincukas, net ant galo ir 
bjaurusis Gotlilbas, galejente- 
sis su s'zunim.

Paszokuis nuo lovos, saule 
jau buvo užtekėjusi, akyse ro
dos smileziu pripiltai galva 
skaudėjo, o szaltas drebulys 
perejo per gyslas.

Persižegnojo, lyg pasidarė 
smagiau, pankui nusiprase szal 
tame vandneyje ir susiszukavo 
galva.

Mistino suisirupinus apie 
Vincą, kas su juom stojosi? 
Apie karve, jog per visa, diena 
tvarte stovėjo, gaila buvo del 
josios .'mylimos karveles, kas 
bus, tai bus pastanavijo iszves- 
ti ja paganyti. /

Viturelisi Įpiasikeles czirpino 
ties galva. Jievutes, kaip Iboksz- 
te varpelis.

J i jie atsisėdus ant grabes 
kranto, laike už šlaito karvele 
ant kitos rankeles1 past remi nė
jo ir dunksojo.

Laikas bego ir saule jau 
augsztai pasikėlė; Iaukuosiu ne 
buvo gyvos dvasios, visi per 
kars'zti turėjo užsiėmimą ant 
kiemeliu apie namus.

Tykumą ir nemiga apsilpni- 
ino mergina užmigo ir ipaleido 
virvuke už kuriuos laike.

Karvuke pasijutus valnesne, 
ėjo kas kartais toliu ir tolia ir

*net nusiire in Gotlibo 'bulves.
Gotlibas nuo geros valandos 

selino prie karves, kad norint 
kokiu nors b-udu gautu nutver
ti.

Priselino krūmais piagriebe 
isz galo virves, ir pradėjo rėk
ti kaip pasiutus, jog jam karve 
blede daro.

Faszoko Jievuika ir paregė
jus ant to, rankas su verks
mus užlauke, nebuvo tokio, kad 
gelbėtu karvuke: Vincas kažin 
kur dingo, o szuo likosi ant 

Jvicmelio namu sergėti.
— O Jezaui mano! O asz nei- 

laiminga!O utf

Stovėjo kaip nutirpus ir žiu
rėjo ant tolinanteses karveles.

iSztai ant vieszikelio pdsirode 
būrys dulkiu, o isz tu dulkiu 
kisztelejo dvi arkliu galvos, 
paskui visi arkliai, ant galo ve
žimas ir dvejetas žmoni n ant 
vežimo.

Važiavo pamaži, ba 'buvo 
smiltinas ant kelio.

Nes tuojaus isz smiltino isz- 
važiavo, ’buvo kietesnis kėlės ir 
pavarė^ arklius idant greieziau 
bėgtu.

Buvo tai senas Vaitiekus ir 
Vincukas.

Vincukas mate isz tolo kas 
dedasi, ir kaip Gotlibas bego, 
tempdamas paskui save karve. 
Nuszoko nuo vežimo, pagriebė 
vitini už laibgalio, davyjo Vo
kieti netikėtai, rieže viena su 
botkoeziu per galva, Vokietis

klektelejo, salta paleido, karve 
uoodega iszputus leidosi na
mon, o tumu laik Vincas Gotli- 
bui kaili pere ant sprando užsi
tupės. Vaitiekus sėdėdamas 
ant vežimo, žiurėjo ant to viso, 
paskui nulipo ant 'žemes, užsu
ko vadeles ant rungo ir priėjės 
prie rekenezio Vokieczio 'pa
szauke:

— Vincuk, ar tu pasutai, 
jog teipbiedna Vokieti plaki ir 
kankini! Kalbėjo Vaitiekus isz- 
mintingai. 1

— O tu, tarė su piktumu in 
(k)tliba, begk kol da kiautai vi
si, skole užmokėsime vėliau; o 
dabar aplaikai palukus*.

Tiejei žodžiai apmalszino 
Vincuką, mete 'botaga in szali, 
pagrie'lte Gotliba už a'pikaklesl, 
pakele, pasuko aid oro ir mete 
in krūmą erszkeicziu.

Atsikvdpe vaikinas isz gilu
mos krutinės, pataisė kepure 
ant galvos, o Parnates' prisiar- 
tinante sesero, paszauke:

— Jieviik szia greieziau!
Mergina prisiartino nedrą

siai, žiūrėdama su baime pasta,- 
ežius akis ant seno Vaitiekaus, 
tasai prisitraukęs prie saves 
ppbucziavo mergina in galva.

— Pabuczuok ranka savo' 
kriksztu tėvui, tare Vincas' ir 
dekavok Dievui, jog radome 
prieteli ir geradejui.

dievuką danuo ne'baszninkes 
motinėlės girdėjo, jog turėjo 
gera kurna Vaitiekų, nes kad 

\toli iszsikele, o mergina negailė
jo atsiminti.

Paimcziavo ranka Vaitiekui, 
stovėjo nieko nekalbėdama.

— Begk ka greieziause tie
si ok laukais namon, kalbėjo 
Vincas, mes keliu atvalžuosime; 
iszvirk ka valgyti, ba mes la- 
bai i szal k e.

Važuojent in Dombruvka 
Vincas apsako viską Vaitiekui 
alpie netikusi Gotliba ir jog bu
tu su padekavone atidavęs jam 
šokio po rugelpjutai.

Kada parvažiavo, arklius 
iszkinke, pastate in daržine, in
i'jo in stubele, rado ant stalo 
pastel nota valgi, per Jievuka 
sėdosi almdu gardžiai pavalgė, 
o Vaitiekus padekavojas Die
vui stojo ir atsitraukęs nuo 
stalo isizitrauke isz aulo marsz- 
kone krepsziuka, su szniureliu 
užriszta, pradėjo atriszinet su 
drobaneziom raukomi nuo se
natvės.

Iszeme dvi rausvas pdpieras, 
kalbėdamas:

— Te, Vincuk. Atiduok 
tarn nuo'bradui Gotlibui, tiktai 
nueik in kancelerija ir’ paimk 
nuo jo raszta, kad neturės prie 
tavęs jokios priekabes. O tai 
del faves, mano' mergele, kalbė
jo i u Jievuka atsisukęs, užua- 
gai didele ir puikiai iszrodai, 
nusipirk sau vistaite iszsiuvi- 
neta ir žibanezius czeveryke- 
lius: D a tu nuo manes jokios 
dovaneles negavai, paimk ta 
penkiolika, rubliu, o pakavok, 
kad nepamestum! Asz pabusiu 
pas jus kokia, sanvaite, prisi
žiūrėsiu ant jųdviejų gaspado- 
ravimo, o paskui Jievuka pa
imsiu pas save, kad man gasipa- 
dorautu, o kaip pasitaikinis 
geras vaikinelis, tai duosiu ge
ra pasega ant p rasi gyvenimo, 
kad tiktai senio neapleistum 
lig sniert.

Nulindo Jievuka, jog reikės 
gimtines vieta apleisti ir kapi
nėlės,,ant kuriu ilsisi motinėlė. 
Bet ka galėjo daryti, jaunysta, 
yra reikalinga apglolba,, pabu- 
cziaivo kriksztu tėvui ranka ant 
suta ik os.

Girdėdamas apie tai Vincu-
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kas, net paszoko nuo džiaugs
mo ir tuojaus parėjo ant mįs
les Maruka Dalkiute, su kuria 
merginosi, bet negalėjo ap'si- 
paezuoti, kad paskui nebutu 
situboje barniu ir kad Jievuka 
gal turėtu daug nukensti.

* * *

In meta ir keturis menesius 
po szitam apsakymui, užėjo ru
duo, kluonuose ir kamarose bu
vo viso pilna.

Vincukas su nauju' žiuponu, 
su baltais marszkinais, lipo1 in 
vežimėli stovinti priesz. grin- 
czia ir kalbėjo in 'bernukai:

—• Antanuk, žiūrėk visko 
kaip reike, kai|j> savo. Po vesei- 
lei Jievukos, kaip sugrysziu 
namon, tai ir asz padarysiu ve- 
seile, o Mariuką bus sztarki 
gaspadine. Ir leidosi isz kieme
lio.

—GALA S—

:: UŽ VYRO ::I

A R A T A Bekojiene yra 
naszle, kurios vyras buvo 

darbininku prie geležinkelio. 
Jis užbaigė savo gyvastį po 
trūkio ratais, užtai pati tuo- ♦ 
jaus gavo alga ir tai gana ge
ra. Paczios daugelio geležinke
lio darbininku, kurie da neda- 
siigavo po ratais ir naszles, ku
riu vytai numirė palprasta 
smerezia yra esanezios bloges- 
niam padėjimo, pavydėjo jai 
isz priežasties to atsitikimo ir 
sake, jog ji yra “laiminga”. 
Priek tam turi ji viena tiktai 
kūdiki, dukterC, ir isz tos prie- 
žasites, turinezios daug aplin
kui save vaiku motinos, teipgi 
vadina ja “laiminga”. Ant ga
lo Daratai yra užgauta paraly
žiaus ant des'zines puses kūno, 
kas jei daleidžia tinginiauti su 
grina. sanžine nuo ryto ligi pat 
vakarui per ka ja vėl szitos mo
ters, vadina “laiminga”.

O vienok ta moteriszke, tris 
karrt vadinama laiminga, ėda 
rūpestis. Rūpestis motinos, tai 
rulpestis, alpie Agotėlės ateiti.

Agotėlė yra daili, raudona 
isztarki, sveika mergina, turi 
didelius, baltus dantis, kuriuos 
nuolat, sizypsodamasi, visiems 
rodo, didele laime prie vaikinu 
ir kas antras menesis kita nu- 
miletini, bet nei vieno isz ju ne
gali sulaukti sau kaipo vyro.

Ir dabar ji ne be mylimojo. 
iSziuicziaius gizelis, labai links
mas vaikinas, biski melagis, 
'bet apsukrus. Motinai rankas 
bueziuoja, gerinąs! kiek įmany
damas, su duktere-gi, bet tai 
jaunu dalykas. Juk-gi apsives 
su ja. Ir delko-gi negalėtu ap
sivesti, jeigu jis ja myli ir ma
to, kaip ji juomi yra užganė
dinta. Juk-gi neatsilankytu kas 
vakaras, nekalbėtu teip meiliai 
ir nesedetu per visas tris valan
das, nevalgytu vakarienes, ku
ria Darata iszduoda priesz jau
niki su teip iszkilminga žiūra;, 
kai(p kad ant torielkos rastųsi 
ne pora deszrds szmoteliu su 
musztarda, bet jos vienatinis 
kūdikis Agotėlė. O sveczias, ži
noma, apsilaižydamas suvalgy-

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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ZiniosVietines
— Lietuviu Moterų Kliu- 

bas isz SchuyĮkilto ipavieto, tu
rėjo savo 18-ta Metini Ban’kie- 
ta, vakariene in Necho Allen 
kotelio svetaine, Pottsvilleje. 
To vakaro iždininke 'buvo >po- 
nia. Blanczia Alanskiene isz 
Mahanoy City, o vice-iždininke 
buvo ponia Juozefina Urbonie
ne.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Kaitinos Sieniete, o Tautiszka 
Vardine: Ventos. Ir ta diena 
paskutinio diena Balandžio; 
1789 m., Jurgis Vaszingtonas 
likos invezdintas kaipo pirmu
tinis Suvien. Amerikos Valsti
jų Prezidentas, New York 
mieste; 1945 m., Amerikos vė
liava iszkelta virsz Nacziu Ta
rybos ofisu Berlyne.

— Musu apylinkėje, pagal 
tyrinėjimus, tai parodo, kad vi- 
siszkas padėjimas yra blogas, 
ir negreitai galima tikėtis jo
kios permainos del geroves. 
Politikieriai visai nesirūpina 
kad pagerint !buvi žmonių, tik 
pafysi apie save rūpinasi!

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Nedeliapo Ve
lykų ir Szv. Pilylpo, o Tautisz
ka Vardine : Girulio. Ir ta die- 
pirma diena Gegužio (May). 
Menesis paszvenstas ant gar
bes iSzvencziausia Paneles Ma
rijos. Menulio atmainos per 
Gegužio menesio: Pilnatis 6 d., 
Delczia 14 d., Jaunutis 21 d., ir 

• Prieszpilnis 28 d. Ūkininku 
Priežodžiai: Gegužis menesis 
vėsus, Birželis drėgnas, pildo 
skunes ir arodus. Gegužes lie
tus sėjimams ženklina aukso 
ūkininkams. Gegužio menesis 
turi būti vėsus, (bet ne szaltas. 
Jeigu pirma Gegužio puola 
szarma, tada 'bus apsti daga. 
Petronėlės lietus 'žegnoga mie
žius. Nedelioj taip pripuola 
Darbo žmonių ir tautu sol įda
romo szvente; 1533 m., numirė 
Ostraga, gabiausias Lietuviu 
karvedys; 1942 m., Maskva 
pranesza kad penkios deszimts 
asztuoni tukstancziai Vokie- 
cziai, Naciu iszžudyta prie Le
ningrado per Balandžio mene
si; 1941 m., Amerikos Karo Bo
nai buvo iszleisti ant pardavi
mo; 1941 m., Amerikos Laivy
nas nutarė duoti Anglijai pen
kios deszimts aliejaus prekybi
niu laivu; 1945 m., Vokieeziu 
Laivyno Admirolas Kari Doe- 
nitz užėmė viso kraszto vado
vybe, kai buvo paskelbta kad 
Hitleris žuvo; 1627 m., Thomas 
Morton papiktino Plymouth 
Colony gyventojus kai jis vai
kams iszmislino Gegužio rate
lio žaidimą. Jis buvo sugražin
tas in Anglija už toki savo ne
dora pasielgimą; 1898 m., Com
modore Dewey laimėjo laivyno 
karai in Manila Bay; Vaiku 
Sveikatos'Diena; 1933 m., Hit
leris insake kad visos Vokieti
jos jaunimas turi priverstinai 
stoti in dar'ba; 1932 m., ant viso 
svieto didžiausias elektros fab
rikas buvo sunaikintas in 
D niep r o s t r oy, Rusijoje.

— Primary Rinkimai pa- 
skyrimiu Kandidatu invyks 
Utarninke, Gegužio May 17-ta 
diena.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Atnaszio, o Tautiszka, Vardi
ne: Daugeruto. Taipgi ta die
na: 1945 m., Berlynas paimtas; 
1943 m., Main-ieriu bosas John 
L. Lewisasi nusileido, ir patarė 
mainieriams gryiszti in savo 
darbus. Jis taip paskelbė tik 

trisdeszimts minucziui priesz 
Prez. Roosevelto kalba, per ra
diją, kai Prezidentas pasmer
kė Lewisa ir visus straikuojan- 
czius darbininkus, mainierius, 
sakydamas, kad jis paims visas 
mainas po kariszka t varka, jei
gu mainieriai tuez-trojaus ne- 
sngrysz in savo darbus.
' — Utarninke Szv. Kry
žiaus Atradimas, o Tautiszka 
Vardine: Drebule. Ir ta, diena: 
1904 m., atgauta spaudos laisve 
Lietuvoje; 1851 m., baisus gais
ras San Francisco mieste, Cali
fornia, 2,500 namu sudegė; 
1939 m., Litvinovas pasitrau
kia, užleidžia Užsienio Ministe- 
rio vieta Molotovui; 1938 m., 
Hitleris Rymoje prižadai taika 
Ital i jonams; 1937 m., Italija su 
Vokietija sutinka stoti Genera
lissimo Francisco Franco ir 
talkai per namini kara Ispani
joje; 1791 m., Konstitucijos ap
skelbimas Lenkijoje ir Lietu
voje; 1950 m., Tautu San jun
gos Sekretorius Trygve Lie pa
skelbia. taikos misija in Mask
va.

Shenandoah, Pa. —
S.L.A. Susivienijimo kuopos 
isz 1-mo apskriczio, turėjo savo 
susirinkimą pareita Nedelia ih 
Kataliku Veteranu 'svetainėje 
ant N. Jardin uly. Nariai isz 
Šelmy 1 kilio ir North umherlan- 
do pavietu dalyvavo tame susi
rinkime. Sekant ieje isz Maha- 
nojaus dalyvavo: Juozas Pan
gonis, A. Zegley, F. Urboniene, 
E. Kuzmie.kiene, A. Staszaitie- 
mananskas, V. Szerksznisi, Je
an Gegužis, V. Kapo ir pons. S. 
Gegužis, V. D. Kapo ir pons. S. 
Gegužiai.

Pottsville, Pa. —
Utarninke, Balandžio 26-ta d., 
slidžia James J. Curran, isz 
Potts vi lies Korto, davė povei i- 
nima sekantiems permainyti 
savo pravardžių, per juju peti
cijų: Frank Zokuskie ir pati 
Theresa, isz Gilberton, ant 
Zack. Edward J. Wozniewicz ir 
'pati Justine, nuo 235 S. Jardin 
uly., Shenandoah, ant Wagner. 
Edward M’. Baranowski, ir pa
ti Paulina, nuo 281 S. Jardin 
St., Shenandoah, ant Baren. 
Clement .11. Wosnavage ir pati 
Helen, nuo 235 S. Jardin St., 
Shenandoah, ant Wagner. Jo
seph Leo Labalau'skis, isz Mid
dleport, ant Laibie.

Tamaqua, Pa.—
Lehigh Coal and Navigation 
kompanijos atstovai sako kad 
jie tikisi visas savo mainas szi- 
tojv apylinkėje, ne už ilgo, isz- 
raindavuoti i n va iriems žmo- 
nems in Panther Valley. Ir jis 
sako kad yra vilties kad szitos 
mainos gal net irisiz-iais metais 
atsidarys. Kompanijos pirmi
ninkas C. M. Dodson sako kad 
kompanijos pelnas iki sziol, 
sziailsi metais jau yra $266,025; 
prilyginius kad pernai per tiek 
laiko ta kompanija, buvo in 
skyle inklimpus $130,861. Jis 
sako kad per vienus metus 
kompanija yra iszliedus ant 
raudos apie septynios deszim- 
ta nuoszimti savo mainu ir že
mes, ir tikisi visa liekama že
me ne už ilgo iszrandavuoti. 
Dodson primine visiems kad jo 
kompanija pernai nei cento ne- 
iszmokejo kompanijoisi savinin
kams, szieru laikytojams, bet 
jis teiipgi primine kad sziais 
metais jau reikės tiems szieri- 
ninkams nors kiek iszmoketi. 
Kompanija dabar ant ranku 
turi $4,977,349. Užpernai ji tu

rėjo tik $2,629,127. Isz viso, jis 
sako kad yra vilties kad visos 
mainos szitoje apylinkėje vėl 
atsidarys ir mainieriams vėl 
bus darbo.

Frackville, Pa.—
Dvideszimts septynių metu 
amžiaus Charles Klevis, nuo 
426 S. Broad M t., avė., buvo 
policijos in peti paszantas, kai 
jis savo motina, savo gimine ir 
savo uoszve buvo užsirakinės 
namuose ir laike jas kaipo au-( 
kas priesz policija. Jis buvo 
paszantas kai Susiedas i'S'z jo 
rankos isztrenke revolveri, kai 
jis 1a revolveri laike prie savo 
motinos pecziu. Per Iris valan
das jisi iszsilaike priesz polici- 
jantus. Jis 'buvo nuėjės in sa
vo motinos namus ant So. Bro
ad Mt. avė., Utarninke, vidur
nakti, keliomis minutomis 
priesz tai kada policijantai 
tenai pribuvo. Policijantai jo 
jieszkojo del paszovimo dvieju 
jo giminiu. Policijautai sako 
kad K lev is buvo nuėjės pas 
Ponia Cicilia, Klebash keturios 
deszimts vieno metu amžiaus, 
jo uoszve, kai jo žmona, kuri 
buvo siu juo persi skyrusi tenai 
buvo. Jam'buvo teismo insa- 
kyta nelysti prie savo žmonos. 
Bet jis insilauže in tuos namus 
su atprovintii revolveriu. Jo 
žmona pastūmė maža staleli 
tarp saves ir jo ir isžbego pro 
duris. Ponia Klebash, ketu
rios deszimts vieno meto am
žiaus pribėgo prie telefono. 
Klevis pradėjo szaudinti. Jis 
pataikė Poniai Klebash invei- 
da ir in peti. Jos duktė, pen
kiolikos metu Charlotte buvo 
du sykiu paszauti in szonkauli 
ir syki in ranka. Klevis buvo 
policijos paszantas kai jisi no
rėjo isz tu namu pabėgti. Po
nia Klebash buvo nuVeszta in 
Pottsville ligonine, kur jos pa
dėtis yra pavojinga. Jos duktė 
pasveiks. Ji buvo nuveszta in 
Ashland ligonine. Klevis sten
giesi 'pabėgti laikydamas savo 
motina priesz savimi su revol
veriu in jos peczius. Jis poli- 
cijantams buvo pasakęs kad 
jeigu jie szaus in ji, jis savo 
motina nuszaus. Jo motina ne
tikėtai ir staiga, pasriuove in 
viena szona, ir policijantai ji 
paszove. Valstijos policijan
tai sako kad jie (butu galeje ji 
nudėti ant vietos, bet jie neno
rėjo nieko kito sužeisti.

VAIKAS
UŽMUSZTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

draiverius truukdintu ir kal
tintu, bet vaikus išmokintu 
kaip laikytis paprastu ulyežiu 
ir vieszkeliu inrodinimu, ir kad 
jie patys skersai tas ulyczias ir 
vieszkelius, su žaliaja szviesa 
eitu, be jokios pagelbos.

Tikrai durnas ir kvailas in-

^Pirkie U. S. Bonus!
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statymas priversti visus auto
mobilius sustoti, kai mokyklos 
autobusas sustoja, kad vaikai 
galėtu pereiti skersai vieszkeli 
ar ulyczia, nepaisant ar szviesa 
rauduona ar ne. Daug geriau ir 
saugiau visiems butu jeigu vai
kams butu inkaulyta sergėtis 
ir vietiniu instatymu laikytis. 
Tada visos tos bobos prie mo
kyklų nebutu reikalingos, ku
rios dabar visus automobilius 
sustabdo kad mokiniai galėtu 
praeiti. Jeigu szviesos gana 
suaugusiems, tai kada mes isz- 
mokinsime musu vaikus laiky
tis tu szviesu?

5 ŽUVO GAISRE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Keli ugniagesiai buvo sužeis
ti, kai jie stengiesi ta gaisra 
užgesinti.

SKRIS IN
MENU LI

Sovietai Giriasi
LONDON, ANGLIJA. —

Maskvos radijas, su pasidi
džiavimu pranesza kad Sovie
tai jau rengiasi staeziai in me-

Sztai Kur Pavojus Gresia

Szitas žemlapis parodo 
Formosa salos apylinke, prie 
Kinijos kraszto ir kur pavo
jus gresia visam svietui. Tie 
maži eroplanai parodo isz 
kur Kiniecziai Komunistai 
rengiasi pultis ant Formosa 
salos. Amerikos Sekretorius 
dabar vieszai yra paskelbęs 
kad valdžios sztabas yra su
žinojęs kad tenai Komunis
tai dabar yra inrenge dide

nuli skristi. Tas Sovietu radi- ar trijų metu bus galima ir 
jas pranaszauja, kad už dvieju žmonėms skristi in menuli.

iszles eroplanams vietas, 
kur tie eroplanai galėtu la
bai lengvai pultis ant For
mosa salos.

Kai laikrasztininkai už- ♦
klausė Amerikos Sekreto
riaus ar tai reiszkia kad di
desnis karo pavojus dabar 
mums gresia, jis nusijuokda
mas atsake: “Ne, tik reisz
kia, kad mes dabar daugiau 
žinome apie ju darbus.’’

i>

Sovietai sako kad jie pir
miau pasiuns didele kariszka 
tanka in menuli. Szita tanka 
bus intaisyta su geriausiais 
žiūronais ir televizijomis, kad 
ežia, ant žemes bus galima ma
tyti kas ten ant menulio randa
si ir darosi.

Szita tanka, anot Sovietu, 
bus greito eroplano iszkelta ke- 
lisi szimtus myliu nuo žemes, 
paskui kitos rakietos jau pa- 
czios tos tankos, paszautu ta 
tanka in padangių tusztumas. 
Ta tanka tada skristu su žemes 
rutuliu, reiszkia, padangių 
tusztumoje, ta tanka suktųsi, 
kaip ir musu žeme sukasi.

Po tam kitos rakietos butu 
pasiunstos per radi j a, pripil- 
dinti tos tankos rakietas, ir ta
da per radi j a ta tanka butu pa
sukta staeziai in menuli.

James Hartford, Amerikos 
Rakietu Draugijos sekretorius, 
sako kad visi tokie pranaszavį- 
mai yra tuszczios, bobų pasa
kos, ir isz pirszto iszlaužtos 
svajones. Jis sako kad ateityje 
gal kas panaszaus ir bus gali
ma, bet tokios pranaszystes tu
rės laukti dar szimtu szimtus 
metu.

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- 
gc taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laifcraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems niusu 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!

KA REISZKIA
BILIJONAS DOLERIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jeigu sziandien pradetumete 
skaityti bilijoną doleriu, tai 
jusu anūkai ta darba dar neuž
baigtu.




