
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
% Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Itales on Application,

DU-KART SANVAITTNIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTA RN IN KA IR PETNYCZ1A

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Meb ns $7, V2 Metu $4; In Vokietiję, Pietų Amerika, 
Skotlandije.MeU it. $9, Va Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Ctt.

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

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

No.44 > (Y87T01iI>) Pį MAHANOY CITY, PA UTARNINKAS, BIRŽELIO 7, 1955 (TUESDAY. JUNE 7, 1955) V. L. Bocikowhki, r.<1IU>r and Mgr. 66 METAS

Prie Grabo Savo Sesutes

v

Apvaikszcziojant savo dvi
deszimts pirma gimtadieni, 
szitos keturios Dionnc sesu
tėse aplanko kapa savo 
penktos sesutes, Emile, kuri

pasimirė Rugsėjo (Aug.) 
menesyje. Czia jos sesute 
Marie padeda kvietku ant 
jos kapo, kai kitos jos sesu
tes stovi ir žiuri. Jos yra, isz

kaires in deszine: Yvonne, 
Cecil ri Annette. Kai jos da
bar susilaukė dvideszimts 
pirmo meto jos gavo pasida
linti viena milijoną doleriu.

Isz Amerikos
3 POLICIJANTAI

NUŽUDINTI
Senyva Porele Suimta

OCALA, FLORIDA. -r Se
nyva porele nuszove ir nužudė 
tris policijantus, kai policijan
tai norėjo juos suaresztuoti.

Szita senyva porele atsilai
kė priesz daugiau kaip trisde
szimts policijantu per ilgiau 
kai pusantros valandos.

Ponas B. E. Lindley ir jo 
žmona yra a,pie septynios de
szimts metu amžiaus. Jiedu pa-

'tuva nuo jos atimti; ji nepasi- 1825 ir 1851 metu gaisrai vėl 
davė ir paleido viena szuvi, tas sudegino dvitrecz dalis visu 
szuvis pataikė in viena polici- knygų. Truputi vėliau bibliote- 
janta; jos vyras paleido kita ka ingijo dabartini pastata nc- 
szuvi ir nuszove antra polici
ja n ta.

Tada tie seneliai nubėgo in 
savo namus ir tenai užsirakino. 
Miesto apygardos ir valstijos

1 policijantai greitai pribuvo ir 
apsupo ju namus. Valstijos po- 
licijantas Oswald, pasiėmė dū
mine bomba kuris akis baisiai

I

■ oda, ir paprasze kad ji palydė
tu prie tu namu polici jantas 
Tuck. Policijantas Tuck buvo 
nuszautas, nors policijantui 
Oswald pasiseko ta bomba in- 

i , ,mesti m tuos namus.
' Tada senele pasidavė ir isz- 
ejo isz savo namu viena, pas-

toli Kapitoliaus ir 1939 m., an
tras pastatas ingytas.

1954 m., kiekvienas Senato
rius ir Kongresmenas vartojo 
biblioteka bet nedaug isz ju as-
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KARALAITIS IR KA
KALAITE SKRIS

■ NAMO

sidave policijantams tik po to kui ji sugryžo ir gal persteke- 
kai policijantai buvo paleido savo vyra pasiduoti, nes

keliu minucziu jiedu iszcjo 
pasidavė.

UŽ Į 
ir

KONGRESO
- BIBLIOTEKA

miesto
M. O.

gyva

Gavo 10-MiIi jonine
Knyga

[FORDO STRAIKOS
ATIDĖTOS

DETROIT, MICH. — GIO, 
Automobiliu Darbininku unija 
atidėjo straikas iki Panedelio 
priesz Fordo kompanija, kad 
butu laiko pasitarti apie nau
jus kompanijos pasiulinimus.

Tai buvo praneszta tik dvy
lika valandų priesz tai kada 
buvo nutarta straikuoti. Uni
jos Prezidentas Walter Reu
ther, Automobiliu Unijos Di
rektorius Ken Bannon tas ži
nias sykiu paskelbė.

Iszrodo kad Fordo kompani
ja sutinka užtikrinti, garantuo
ti savo darbininkams algas, kai

17 MOTERIŲ ŽUVO

Autobusas In Medi
LIMBURG, VOK. — Septy

niolika moterių žuvo, kai ju 
autobusas pasileido nuo augsz- 
to kalno ir sudužo in medi, 
Westerwald kalnuose.

Dvideszimts moterių, auto
buso draiverys, ir Kunigužis, 
kuris su szitomis moterimis va
žiavo buvo labai pavojingai 
sužeisti.

Policijantai pranesza kad 
tas autobusas veže visa delega
cija Prostestonku moterų isz 
Rhineland, kai kas ten atsitiko 

jiems nebus darbo, bet kiek tos ir draiverys negalėjo savo to 
algos butu dar nėra paskelbta, autobuso nei suvaldyti, nei su- 

Chicagojc du Fordo fabri- laikyti, ir tas autobusas su vi- 
kai jau dabar yra sustraikave, somis tomis moterimis pašilei-
kur dirba apie du tukstancziai 
darbininku, bet unija sako kad 
tie darbininkai tarpu saves su
sitarė straikuoti, be jokio pave- 
linimo isz unijos.

Reikszminga kad visi sutiko 
laukti iki. Panedelio, kada Ge
neral Motors automobiliu kom
panijos darbininku kontraktas 
užsibaigia, kur dirba daugiau 
kaip trys szimtai dvideszimts 
penki tukstancziai žmonių. Tai 
reiszkia kad kiek Fordo dar
bininkai gaus, General Motors 
kompanija turės panasziai sa-« 
vo darlininkams duoti.

Bet nors Detroite straikos 
atidėtos, dvideszimts trys isz 
trisdeszimts keturiu darbinin
ku neiszejo in darbai O jie val
do dideles maszinas, be kuriu 
du tukstancziai asztuoni szim
tai darbininku turėjo gryszti 
namo be darbo ir be straiku.

do nuo augszto kalno ir patai
kė in dideli medi. Autobusas 
važiavo greieziau negu 
szios deszimts myliu ant 
landos.

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 
PLATINKI!'!

Nauja Mada

sze- 
va-

Isz Pavergtos Tėvynės

SZUNYS NUŽUDĖ
MOTERISZKE

SEASIDE PARK, N. J. —
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WASHINGTON, D. C. —
Kongreso Biblioteka sostinėj 
Vaszingtone yra tautos di
džiausia biblioteka ir neseniai 
sulaukė 10-milijonine knyga.

Nieks nežino tikrai kuri yra 
ta 10 milijonine knyga nes 
1954 metais gauta isz viso 308,- 
736 knygos ir pamfletai.

Jau 1940 m., Kongreso Bib-

daugiau kaip tūkstanti szuviu 
in juos ir buvo paleidę kelias 
bombas in ju namus.

Nužudinti policijantai buvo 
Marion apygardos Deputy 
Sheriffs Bob Wooten ir Curtis 
Youngbllod, ir Ocala 
policijos virszininkas 
Tuck.

Policijantai užtiko
tvirtove tos poreles namuose, 
keletą dideliu karabinu, daug 
revolveriu ir baisiai daug kul
kų.

Policijantai sako kad tas su
sikirtimas policijantu su ta se
nyva porele szitaip prasidėjo: 
Susiedas Douglas Winfield su- 
siginezino su ta porele. Jis sa
ko kad tiedu seneliai vogdavo 
aliejaus nuo jo, tai jis prikalė
perspėjimo plakata prie savo' lioteka pralenkė kitas pasaulio 
vartų, uždrausdamas visiems didžiausias bibliotekas: Bri- 
žengti ant jo žemes. Jis sako tish Museum in London ir Bib- 
kad kai jis buvo iszejes in sa-! liotheque Nationale Paryžiuje, 
vo soda;, pasisemti vandenio isz[Kongreso Biblioteka užima 
szulinio, jis iszgirdo szuvi. Jis dvejas didžiausias pastatas 

vien bibliotekiniams tikslams.
Insteigta 1800 sostinėje, po 

penkių metu turėjo $4,000 ver
tes knygų. Britu kareiviai su
degino pastata 1812 metais. 
Bet tauta tuoj nupirko 6,487

paszauke policija.
Policijantai Youngblood ir 

Wooten pribuvo apie penkta 
valanda, ir juos susitiko Ponia 
Lindley su medžiokles szautu- 
vu. Policijantai norėjo ta szau-

LONDON, ANGLIJA.— Ka
ralaitis Charles, Anglijos sosto 
inpedinis ir jo sesute, Karalai
te Anne, pirma syki skris ant 
eroplano, kai grysz namo isz 
Szkotijos. Paprastai jiedu vis
keliauja traukiniais, nors ju Du dideli sargybiniai szunys 
tėvai daugiau vartuoja eropla- užsipuolė ant savo savininkes 
nūs. Bet geležinkeliu straikos ir taip ja sukandžiojo ir su
yra sustabdžiusios beveik vi- drasko, kad ji pasimirė, in Is- 
sus traukinius, ir už tai tiedu land Beach Parka. Jos lavonas 
Karaliszkos szeimynos vaikai buvo surastas ant kranto 
dabar gaus pirmutine proga Barnegat Bay insalos.
skristi croplanu. ’ Ji buvo szeszios deszimts

Buckingham Paloęziaus at-1 keturiu metu amžiaus, Ponia 
stovai paskelbė, kad Karaliene Winifred W. L. Bacon, bago- 
Elzbieta Antroji yra nutarius cziaus biznieriaus žmona, 
pavėlinti savo vaikams gryszti Kiek buvo galima dažinoti, 
namo iri Londoną, isz Szkotijos tai iszrodo kad tie jos szunys 
ant eroplano. j ant jos užsipuolė apie puse po

Karaliszki szeimyna buvo! deszimts isz ryto, bet jos lavo- 
nuvažiavus in Balmoral palo- na žvejotojas Gerhard Loeling 
ciu in Szkotija, kai tos straikos užtiko tik po pietų apie antra 
prasidėjo, ir vaikai negalėjo valanda. Jis sako jis užtiko jos 
gryszti namo ant traukinio. lavona ant pesku. Jos tiedu

Del atvargos, Karaliene Elz- szunys buvo szalia jos. Kai jie 
lieta skris vienu eroplanu, o ji pamate jie nubėgo namo, kur 
jos vaikucziai visai kitu ero
planu ir kitu laiku. Taip daro
ma ne tik Karaliszkuose na
muose, bet ir bajoriszko kraujo 
turtuoliu szeimynose, kad, ne
laimei isztikujs, visa giminyste 
nepražūtu.

Balandžio 24 d., Maskvoje 
buvo padėtas vainikas prie sie
nos, kurioje inmuryta urna su 
V. Mickevicziaus-Kapsuko pa
laikais. Ryszlum su jo gimimo 
75 mėtinėmis in Maskva isz 
LTSR buvo nuvyko Snieczkus, 
Gedvilas, Paleckis, “TL nuo
latines atstovybes Maskvoje 
bendradarbiai”, partiniai dar
buotojai ir kiti. Prie raudono 
vainiko kaspino aukso raidė
mis Rusu ir Lietuviu kalbomis' 
buvo inraszyti žodžiai: “V. M. I 
Kapsukui, intymiajam revo
liucionieriui, vienam isz Ko
munistu partijos organizatorių. 
Nuo Lietuvos Komunistu Par
tijos Centro Komiteto, TL Mi- 
nisteriu Tarybos, AT Prezidiu
mo. Ir dar derėjo pridėti : inty
miausiam Leituviui Komunis
tui, pradėjusiam 1917 m., veik
ti Komunistu gretose ir miru
siam savo mirtimi. Toks prie
das prie kaspino butu buvęs vi
soj vietoje, nes kiti žymesnieji 
Lietuviai Komunistai, kartu 
pradėjo veikti su Kapsuku, 
kaip Aleksa-Angarietis, gene
rolai Putnai ir Uboreviczius, 
Šurnai. Szepetys, mokyt. Jak- 
szeviezius, Amerikietis Szukys 
ir dar daugelis kitu, visi buvo 
suszaudyti Sovietiniu kalėjimu 
rūsiuose ar sziaip dingo be ži
nios.

Prie Vilniaus geležinkelio 
stoties pastato Balandžio 22 d., 
buvo atidengta “Atminimo 
lenta’’, kurioje inraszyta: 
“1895 metais Rugsėjo 7 d., V. 
I. Leninas buvo atvykęs in Vil
nių nustatyti rysziu su vieti
niais Marksistais”. Lenino 75 
gimtadienis buvo iszkilmingai 
atžymėtas ir T. Lietuvoje.

Inprastine Bolszevikiszka 
tvarka ir szimet T. Lietuvoje 
buvo demonstracijomis atžy
mėta Gegužes pirmoji. Centri
nes iszkilmes ir paezios svar

biausios demonstracijos vyko 
Vilniuje. Ta proga Sovietine 
spauda, radijai ir visokie pa
reigūnai nepaprastai gyrėsi ta
riamai pasiektaisiais visose 
srityse didžiuliais laimėjimais. 
Ypacz smarkiai savo ir kitu 
Bolszeviku nuopelnus kele per 
radia pasakytoje kalboje 
LTSR AT prezidiumo pirm. J. 
Paleckis, ne viena proga steng
damasis iszauksztinti • “pla- 
cziaja tėvyne”. Per demonstra
cijas buvo ypacz gausu visokiu 
“mylimųjų vadu ir mokytoju” 
paveikslu. Neužmirszta taip 
pat padėkoti už pasiuntimą kp 
aktyvo ir invairiu rusziu spe- 

; cialistu dirbti in kolūkius. Pe- 
| reitais meetais 300 nauju gydy
toju, ekonomistu, mokytoju, 
gamtininku ir kt., gave diplo- 

jmus, iszvyko “pasirodyti, ka 
gali”, in kaima. Sziemet ju 
skaiezius, kaip demonstracijas 
buvo nurodyta, bus dar dides
nis. Apskritai, per visas de
monstracijose praneszimus ir 
agitacines kalbas buvo sten
giamasi inrodineti, jog esą, 
“per 15 metu neatpažiristamai 
pasikeitė Lietuvos vaizdas”.

Isz Lietuvos jaunimas ir 
sziaip invairiu rusziu specialis
tai toliau tebesiuneziami “ple- 
sziniu insisavinti” in Sibirą. 
Vi niaus radijas Balandžio 29 
d., praneszimu, Kazachstano 
“dirvoniniu stepių platybėse 
insteigti 337 grudininkystes ta
rybiniai ūkiai”. Ju žymioji da
lis “suorganizuota sziemet”. 
Maskva su savo ‘ sritimi “su
komplektavusi kadrus” in 21 
tarybini ūki, Ukraina 54 nau
jus grudininkystes ūkius, Gu
dija 22, Moldavija, Latvija ir 
Lietuva po 4 tarybinius ukius. 
Musu turimomis žiniomis, Lie
tuviai ir kiti pabaltiecziai su 
moldavais sanmoningai sten- 
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valstijos policijantai juos grei
tai sugavo ir suriszo.

Tie szunys turėjo kalnierius, 
bet be lenciūgu.

Jos vyras, iždininkas F. W. 
Hoffman kompanijos, Phila- 
delphijoje, sako kad tie szunys

Kai Graiku Karalius važiuo- buvo baisiai pikti, bet kad jis 
ja kur su savo Karaliene; tai jos laike už tai kad jam tankiai 
iszvažiuojant jis ima eroplana 
o jo žmona laivu; parvažiuo
jant, Karaliene ima eroplana, Igiau nuo vagiu ir razbaininku 
o Karalius gryszta laivu. Į su tokiais szunimis apie namus.

reikėdavo iszvažiuoti, ir jis no
rėjo kad jo žmona jaustųsi sau-

su tokiais szunimis apie namus.

Londono geriausi barbe
nai ir tie kurie rūpinasi bo
bų plaukais dabar paskelbė 
nauja mada moterų plau
kams, kaip ežia parodoma. 
Motcriszkiu plaukai dabar 
turi būti sumazgyti, suraiz
gyti, kad butu naujausios 
mados, kaip szita mergina 
ant szio paveikslo parodo.

YUGOSLAVAI
SUSITARIA

SU SOVIETAIS

Sudarė Sutarti; Praszo 
Kinijai Vietos Tautu 

Sanjungoje
BELGRADE, YUGOSLA- 

VIJ A. — Rusija su Yugoslavi- 
ja sutiko bendrai reikalauti 
kad Komunistiszka Kinija bu
tu Tautu Sanjungos pripažin
ta ir kad jai vieta toje sanjun- 
goje butu parūpinta. Taipgi 
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Buvęs Prancūzijos Prezidentas

Vincent Auriol, (vidury
je), buvęs Prancūzijos Pre
zidentas, czia, su savo žmo
na, Ponia Auriol ir Alfred 
Gwynne Vanderbilt pasi
sveikina, kai jiedu atskrido 
isz Prancūzijos in New York 
miestą. Auriol yra dabar 
Garbes Prezidentas Pasaulio

Veteranu Federacijos. Jis 
czia atvažiavo del dvieju 
sanvaieziu su tos Federaci
jos reikalais. Vanderbilt, 
Prezidentas Pasaulio Vete
ranu Fondo priėmė buvusi 
Prancūzijos Prezidentą Au
riol ir jo žmona ir pasikvietė 
juos in savo namus.
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Kas Girdėt Pypkes Durnai
Iszrodo kad beveik viskas 

vėl pabrangs. Biznieriai kalti
na darbininkus; sako kad dar
bininkai vis didesniu algų rei
kalauja.

Ir nauji namai, kurie yra da
bar statomi bus brangesni. Ir 
ežia kontraktoriai ir biznieriai 
kaltina darbininkus; sako kad 
jie turi savo darbiu inkams da
bar daugiau mokėti.

Iszrodo kad sziais metais 
bus pusantro milijono- nauju 
namu, stubu pastatyta-.

Beveik visos darbininku uni
jos dabar reikalauja, ir gaus, 
alpie penkta, ar szeszta nuo- 
szimti daugiau.

Dalbar Amerikoje randasi 
alpie szeszios deszimts du mili
jonai 'žmonių kurie turi darbus.
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Musu Tėveliai
(Lietuvoje)

Vis daugiau ir daugiau Ame- 
rikiecziu viską perkasi ant isz- 
mokesezio, nuo laikrodėlio ligi 
nauju namu. Didžiausias isz- 
mokesezio biznis yra su nau
jais automobiliais. Žmones per
kasi naujus automobilius ant 
trijų metu iszmokesczio.

0NIMBIBEI mm

MVNTA1N rui

JVIahanoy City, Pa. - U. S. A. 
Saule Publishing Co.,

Dabar nauju automobiliu 
biznis tokis geras, kad sziais 
metais tie fabrikantai ketina 
daugiau kaip asztuonis milijo
nus pagaminti.

baigė mokslus, ar tai High 
School ar tai kolegija, labai 
lengvai susiranda darbus, Ži
nome, tie, kurie baigė kolegi
jas gauna daug didesnes alga^.

Einu per kiemeli 
In nauja svirnele 
Randu savo matinele 
Didei neatspejanezia. 
Skrynužes beatvožant, 
Drobužes be rėžant, 
Randu savo sengalvele 
Graudžiai beverkianezia. 
Ko verki moeziute? 
Ko verki senoji?
Ko taip graudžiai tu dūsauji 
Jau anksti ryteli? 
O ko asz ne verksiu? 
Ko asz nedusausiu?
Jau ryto, ryto iszleisiu 
Jauniausia dukrele. 
Einu per kiemeli 
In nauja buteli, 
Randu savo tetuželi 
Didei neatspejanti 
Aluti bedarant 
Miduti bemežiant, 
Randu savo sengalveli 
Graudžiai beverkianti. 
Ko verki teveli? 
Ko verki senasis?
Ko taip graudžiai tu dūsauji, 
Jau anksti ryteli?
O ko -asz ne verksiu? 
Ko asz ne dusausiu?
Jau ryto, ryto iszleisiu 
Jauniausia sūneli.

Nauju automobiliu pardavė
jai nusiskundžia, kad nežiūrint 
to kad biznis geras, bet jiems 
gana bėdos, kai inejo mada ke
liomis spalvomis gaminti tuos 
automobilius. Jie sako kad jie 
jokiu būdų negali ant rankos 
laikyti tiek invairiu spalvų 
automobiliu. Jie dabar tarpu 
saves susitarė: jeigu vienas ne
turi tokiu spalvų automobiliu, 
koki kostumeris nori, tai jis 
greitai per telefoną paszauke 
kita biznierių kol suranda toki 
automobiliu ir jis viena savo 
iszmaino del to. Biznieriai sako 
kad jie pasiilgsta tu laiku, ka
da beveik visi norėjo juodo au- 
tomobiliaus.

Nors dar vis statoma daug 
nauju namu, bet dabar jau 
randasi daug tuszcziu, “ant 
raudos” namu. Tokiu namu 
savininkai ima randas atpi
ginti, kad tik gautu raudau- 
ninkus.

Sziandien, rodos, nei neiižsi- 
moka pinigus taupinti. Val
džios atstovai ir banku virszi- 
ninkai sako kad už deszimts 
metu musu pinigai bus daug 
mažiau verti, ir dar mažiau už 
dvideszimts metui.-

“Asz esu jaunas Daktaras, 
ir szita most i 'pats pagaminau. 
Ji nėra nei geresne nei prastes
ne už kitas. Asz noriu ja ūmūs 
parduoti, kad užsidirbeziau 
gana pinigu kad galecziau ap- 
siženyti. Tai jeigu jus busite 
tokie geri ir mano mosti pirk- 
site, jus padarysite ne tik ma
ne, 'bet ir mano nuotaka laimin
ga. A ežiu.”

Vai. kur tai tikrai teisingas 
pagarsinimas! Kažin ar kuris 
isz musu biznierių sziandien 
iszdrystu taip teisingai pasi
garsinti su savo tavoru?

Jie praszo Amerikos valdžios pasakęs, 
parūpinti savo plotose tokios 
pat ruszies pagelba Indi jonams < 
kokia ji duoda biednoms sza- ■ 
lims visame pasaulyje. Indi jo
nu Devynių Punkto Programa 
yra namine technikines pagel
bės Point Four programa In
di jonams kad jie galėtu patys 
sau padėti.

Devynių Punkto Programa 
pasiūlo iszvystyti mineralu ir 
rastu turtus kurie randasi In-, 
dijonu rezervacijose. Daugelis 
Indi,jonu -skurdžiai gyvena už
laikytuose, kurios yra turtin
gos mineralais ir 1.1. Sziuo me
tu jie nesugeba juos isznaudoti.

Indi jonai reikalauja daugiau 
ir geresniu mokyklų. Isz 400,- 
000 Indijohu szeiinynu sanra- 
szuo'se, 61,000 nemoka Anglu 
kalbos ir beveik 59,000 negali 
skaityti nei raszyti. Kelioms 
mažesniems szeimynoms val
džia insteige geru apszvietos 
parankamu, bet nepadengia vi
sus Indijonus. Kad nors Indi- 
jonu Reikalu Komisijonierius 
deda, pastangas intraukti nors 
7,000 Navajo vaiku in mokyk
las 1954 metais, 65,000 Navajo 
Indi jonu mokėsi tik viena meta 
mokyklose.

Szesziuose Indi jonu apskri- 
cziuose kūdikiu mirtingumo 
rata yra 139.4 kiekvienam 
1,000 gimusiu kūdikiu, sulygi
nus su 29.0 kiekvienam tuks- 
taneziui visom Suvien. Valsti- 
jams. Dar keturios szeimynos, 
apart Navajo ir Hopi, turi 
auksztesne mirtingumo rata.

Del netinkamo maisto plau- 
cziu džiova kerta Amerikos In
dijonus. 20 isz‘kiekvieno tuks- 
tanezio ta liga serga.

Indijonai praszo finansines 
pagelbės isz Amerikos val
džios. Jie nori iszmatuoti savo 
žeme nusipirkti gretimas žemes 
ir iszvystyti mineralu ir rastu 
produkavimą. — C. C.

— Jeigu dristau, tarė Izi- 
doris in jenarola, tai asz gale- 
tau tave karte užvaduot poną 
B audra.

— O ar tu gerai raszai?
— Rodos neblogai.
— Pamėgink, czion, ant 

mano stalelio.
Izidoris greitai ir aiszkiai 

parasze pora eilutiu.
— Szauniai! Vaikine, pa

szauke insigerines jenarolas. 
Seskie prie darbo, o teminkie

PARYŽIAUS :: :: 
:: :: NUSKURELIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Dabar mažiau jaunu porelių 
gyvena su savo tėvais, bes da
bar daug lengviau savo namus 
nusipirkti ar pasirandavuoti.

apraszy-

apysaka 
szimtrne-

Atostogos, vakacijos prasi
dėjo su pavasariu. Vieszkeliai 
dabar pilni automobiliu. Bet 
ežia tik pradžia; policijantai 
spėja kad szia vasara bus gyva 
beda ant visu vieszkeliu.

Jaunieji, kurie szi pavasari

Iszrodo kad dabar jau visai 
negalima tikėti in pagarsini
mus laikraszcziuose, ant radijo 
ar ant televizijos. Sztai tik du 
pagarsinimai: Kuriam dabar 
galima tikėti?

Fordo automobiliu kompani
ja garsina: “Daugiau žmonių 
pirkosi Ford automobilius 1954 
metais negu kuri kita automo
biliu.”

General Motors kompanija, 
nepasiduodama, giriasi “Pa
tikrintas skaiezius aiszkiai pa
rodo, kad per devyniolika me
tu daugiau žmonių pirkosi ir 
perkasi Chevrolet automobi
lius.”

Vat lai tau! Tai dabar pasi
rinkite! Kuris ežia melagis?

Ne vien tik Amerikoje iszki- 
lo klausimas ir 'bėdos kaslink 
to naujai iszrasto “Salk” pa- 
cziępinimo nuo paralyžiaus li
gos. Stockholm mieste, kur bu
vo parūpinta tu liekarstu del 
szimto dvideszimts tukstan- 
cziu mokiniu, valdžia sustabdė 
Daktarus-ir ligonines, nes rado 
kad ne visos tos liekarstos bu
vo gerai pagamintos.

Iszrodo kad Prancūzai dabar 
lakiau bijosi Vokiecziu negu 
Sovietu, ir už tai dabar- sten
giasi mus priversti gerintis 
tiems Sovietams.

— Tavo szeržente! Tarė 
vaikinas, mesdamasis jam ant 
kaklo.

— Ar mano?
— Dovana nuo Izidoriaus, 

mylimas pone szeržentai, tarė 
Lankoniene.

— Kas velei! Nes asz neno
riu.

— Ar-gi norėtum man to
kia neloska padarytie, neimda
mas nuo manes, kalbėjo Izido
ris negalėdamas nuo aszarui su
silaikyt.

bai aiszk u s. 1
Už valandos darbas buvo pa- 1 

baigtas ir jenarolas vela dirs- ' 
telejo ant jauno vaikino, kuris 
su nusižeminimu padėjo priesz 
ji ant stalelio.

— Labai gerai, tarė, turi 
lengva ranka už tai puikus 
rasztas. Nuo szios dienos liksie- 
si mano parankiniu sekreto
rium, tai del tavęs tiks atiety- 
je. Bandry vertas bausmes.

— Asz vienok nenoretau jo 
vieta užimtie, ponas jenarola, 
pradėjo Izidoris ne drąsiai, ko- 
nia su aszaromis.

Jenarolas' susiraukė.
— Ka tokio? Paklausė.
— Nenoretau nei vieno vie

ta atimto.
Jenarolas tylėjo ir 'žiurėjo 

ant jo temingai ir tarė:
— Neužimineji vietos Ban- 

dro, esi tiktai jam pagclbinin- 
kui. Lengviau del tavęs kada 
bus gautie treselus, būdamas 
mano sekretorium, negu kokiu 
prastu tarnu.

Žinia apie tai pasklydo po 
. Narna Invalidu, o kada dagir- 
. do senas szeržentas, tasai ran- 

kasa tryne ir priesz visus gyrė
si isz savo augytinio.

— Sekretorių jenarolo! Tai 
ne juokas! Paszauke. Matai ka 
vertas dabar? Pykai ant manes 
jog tave atidaviau in mokykla, 
o kas isz tavęs Imtu be mokslo? 
Asz negalėjau pasiliktie aficie- 
riu, norint žinoma, jog kraujo 
nesigailėjau, nes tu mano vai- 
kia, tu busi da kapitonu.

Ta diena visas vakaras pra
ėjo jiemdviem ant matojimo 
visokiu veikimu. Senas szer- 
'žentas didžiavosi isz savo sū
naus.

— Sunku man butu atsi- 
ponu szeržentu, tarė 
Izidoris.
man? Ant senatvės? 
nežino, kaip greitai

skirt įsu 
ant galo

— O 
Žmogus
reikes sudėtie raportą ten aug-

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO.

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

Pagarsinmiai jau tikrai isz 
vagos iszejo Amerikoje. Bai
siai daug tu musu pagarsinimu 
^sziandien mus gazdina, mus 
perspėja, mums gruntuoja viso
kiu nelaimiu, jeigu mes tos1 ar 
tos mosties nevartuosime, ar 
kokios ten buizos negersime.

Viename laikrasztyje, pen
kios deszimts metu atgal, .mes 
užtikome szitoki pagarsinima:

AMERIKOS INDIJO-
NAI PRASZO GYVE

NIMO SANLYGU
PAGERINIMĄ

WASHINGTON, D. C. — 
Tautinis Amerikos Indi jonu 
Kongresas savo II-tame meti
niame seime Lapkriczio (Nov.) 
menesi 1954 m., priėmė prane- 
szima pagerinti gyvenimo san- 
lygas Amerikos Indi jonams ir 
veikimas buvo pateiktas 84- 
tam Kongresui Suvien. Valsti
jų Vasario (Feb.) 21 d., 1955.

Patvirtinti pasiulijimai ap
ima devynis svarbius punktus.

— Na, na, apsiinalszyk! 
Matai, jog ir asz verkiu.

Gavean szluosto aszaras pas
kui ir vis susigraudino.

— O kaiip asz sziandien es
mių linksimas!

Ir stojas pradėjo ko'žna bu- 
cziuot. Ant galo prisiartina pas 
Izidori ir kalba:

— Mano sunaui, mano bran
gus kūdiki! Ir glaudžia ji prie 
savo krutinės.

Laimingai žmonys ir laimin
gas vakaras! Mėli kalbėjo, jog 
ii" jije, jeigu kada reikes, 
trauksu su vaisku, kad neatsi- 
skirt su Izidorium.

In kėlės dienas po tuom, je
narolas labai supyko. Norėjo 
parengt svarbu raszta, kuris 
ketino būtie tuojaus iszsiuns- 
tas in ministersva, o sekretoris 
buvo iszejas in miestą, nieką ne

— Ne kai bėki e teip ponas 
szeržente, jeigu žinotau, jog 
jau daugiau tavęs nepamatysu, 
tai veluk tarnauezia pas jena
rola per visa mano gyvenimą, 
negu iszvažuot ant vienos pa
ros.

Sena szerženta kaip visada, 
teip ir dabar sujudino tiejei 
žodžiai, leido durnus isz savo 
mylimos pypkeles ir krunkszti, 
rodos kad ji kas sprangino.

(BUS DAUGIAU)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
saito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas o 
<nas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidclota, 
isz pirmutines puses
■zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai 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 Ėiniki 
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; Vieną Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
iio. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
• ležinis Vyras, Smakas ir Niki

tas. 61 puslapiu, 20c.
No.138—Apie Irlanda; Ro

bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i o 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 o Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 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 o Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 puslapiu, 20c.

No.luO—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvai.gž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
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-Ccla, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai

No.178—Tikinusias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas KatalL 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kum 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 
Kriksžczionybcs. 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:

BSr1 Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ĮĮĮ^r* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

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

prisiun-

ir Pint* 
“visada 
tik ant



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Paryžiaus Nuskurelis
(Tasa)

Ant galo apie pusiaunakti 
jau negalėjau iszlaikyt stu'be- 
leje. Isz'begau ant ulyczios vil- 
teje, jog gal ji kur sutiksu, ar
ba kokio karcziamoje užtiksu. 
Ant tus'zczio. Ant -bulvaru sė
dau ant suolelo, buvau laibai 
nuilsės. Jau neverkiau, nes jo
kios vilties neturėjau. Nuo lai
ko lig laiko gralbalojau kisze- 
niuose, mislydamas, jog da 
katrame užtiksu pinigus. Vis
kas tai, kas stojosi, buvo rodos 
baisus sapnas, isz kurio nega
lėjau pabust. Žinojau, jog ne
galų pasirodyt jenarolui, o ro
dos kad kas mane trauke in 
szita szali. Troszkau norint isz- 
tolo pamatyt narna, soda ir ta- 
ji didele anuota. Da -buvo nak
tis ir lietus lyjo, kada pribuvau 
ant Esplanade.

Sėdau ant musu -suolelio ir 
nežinau, kaip užmigau, nes ka
da pabudau, jau 'buvo diena.

Tada apėmė mane baime. 
Perstacziau sau, jog bile valan
da gali kas in czion ateit ir pa
klaust, ka su pinigais pada
riau. Labiau.se bijojau tavęs, 
ponas szeržeute. Rodėsi man 
jog žeme po manim atsidarys ir 
ėjau iszilgai upes. Czia ant ga
lo susilaikiau, nieko paupije ne 
buvo, kojos po manim linko. 
Žiurėjau in drumpsta vandeni 
neszanti sziuke-s, ir ant kart 
atėjo man ant mįsles, jog kad 
nusiskandint, tai viskas ding
tų ir nežinotu apie nieką.

Ka galėjau daryt! Nenorėjau 
tavęs daugiau matyt. Pradėjau 
rengtis pult in vandeni, na ir 
puolau ir nežinau kas su ma
nim stojosi ir dabar žinau, jog 
tu mane iszgelbejai.

Vaikinas nusvėrė galva ant 
krutinės. Per valanda tylėjo.

— Ar prisieki jog tai vis
kas yra teisybe, tarė -szeržen- 
tas žiūrėdamas staeziai iii akis 
Izidoriui.

— Prisiekiu, ponas szer- 
žentai! Tai kam in -czion 'butau 
atejas, jeigu butau prisisavinęs 
pinigus?

— Paimkie man už kaklo, 
mano vaike! Nelaime ko-žna ga
li patikt. Esi dorum vaikinu, 
tai viskas, ko troszkau.

Senas kareivis- net labai su
sigraudino ir persižegnojas 
pradėjo melsties.

Abudu tylėjo koki laika.
— Ka czia daryt? Sznabž- 

dėjo sau po nose Gavean.
— Asz turiu su-siezedines 

25 frankus, atiduosiu jenarolui 
tarė Iziclorelis.

— Teip, gerai, nes kur dau
giau? Turėsiu mano kryžių už- 
statyt. Asz mistinu gausu nuo 
doros ponios Lankonienes pa
skolins del manes- 75 frankus.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su j > 
užsakymu:

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

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

— Ach, ponas szeržeute! 
Tiek gero del manes padarai!

Senas kareivis krustelėjo pe- 
czais ir tarė:

—- Tai tu misi in i, jog butu 
man miela matytie tavo lavo
ną? Eikime, reike viską ap-sa- 
kytie jenarolui. Nebus tai sma
gu! Po perkūnu! Veluk netekt 
antros kojos!

— Ar gal mane iszvarys.
— Intikes tau, jeigu teisy

be kalbi. Tai žmogus teisingas 
ir iszmintingas.

Nusidavė pirmiause in kro-

TARADAIKA

* *■***

««♦♦*♦♦**♦***************■»
Szitos kontro mergos 

svaiguli guna, 
Kurios namie tingi dirbti 
Tik in moksliu keliauna, 
Ko jos tonais iszmoksta 

lai negaliu.-žinoti, 
Tik tiek man nuduoda, 

Kad levus užmirszta guodoti.
Kone visose lietuviszkose 

apygardose,
Tokiu rasime kurio’s in 

Augsztesnes mokyklas eina. 
Motinėlei nei gero neduoda, 

Liepe- dažiureti ant 
pecziaus puodą.

Su savo gimdytojais 
sarmatinasi eiti,

Kad su vyreliais nesueiti, 
B a pažintu kad tai

Lietuve.
O tai mokslas merginai 

nepatinka..
Kas isz tokiu ateityje 'bus, 
Kada isz savo kvailumą 

pabus, 
Niekas nenorės ju pažinti, 
Už paiczias sau iszsirinkti,

Ba niekam netiks, 
Senoms kvailėms pasiliks,
B a. jokio darbo nemoka,

Tik naktimis szoka, 
Prie nieko- netinka,

Ir prie žmonių nepritinka.
Bet atsiminkite:

Jog kas už daug pasikelineja, 
Tasai -staigai nupuolineja.

* * *
Gal žmogaus szirdyje 
Nesiranda bjauresnio 

kirmino, 
Kaip kirminas užvydejimo, 
Kuris, parodo isz vyro ar 

moteres,
Be,j auslinga žveri, 

Žudintojum ir nekaltai 
Sprendžentis ant savo 

artymo gyvasties.
Vyras ar motere kurie 

yra. užvyduoliais,
Turi isz tos ligos 

Kuo gr e ic z i au si a i s z s i g y diy t, 
Nes tasai ki rminas 

užvydejimo.
•Greitai ji sues!

— “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!

mėli ponios Lankom Atidari
nėjo ka tiktai ir pamate szer- 
ženta su Izidorelu.

— A-lia, jau atsirado, pa- 
szauke! Pridirbo jums, gana 
baimes tasai iszdykelis.

— Iziclorelis patiko didele 
nelaime, atsake senis.

— Netikėk teip laibai, po
nas szeržeute, kožnas isz t uju 
pabaldų turi savo iszsisukimus. 
Asz juostis pažinstu. Nes gal 
užeisite pas mane ant kavukes.

— Asz* atėjau pas pone su 
svarbu reikalu. Ar laikais ne
padarysi vienos loskos del ma
nes.

— Del szerženta viską ga
tava paclarytie.

—■ Paskolike man pone 100 
franku, 25 atiduosu ryto, o li
kusius už trijų .menesiu.

— Szimta franku! Tai ne 
mažas pinigas! Tai jau ne del 
saves reikalauji tuju pinigu?

— Ar gali man pone pasko
lint? Asz ant užstatu palieku 
mano kryžių ir duodu abliga su 
mano paraszu.

— Jau tai turėjo Izidoris 
kame prasikalsi, prisipažink 
szeržeute.

— Izidoris yra doras vai
kas, o jeigu pone netiki mano 
žodžiui, tai nuei-su in kur kitur 
jieszkotie pagelbos. 4

— O, ponas szeržeute, kaip 
gali mislyt! •

Ir gera motere skubai iszeme 
isz stalcziaus 5 auksinius pini
gus ir padėjo prieszais szeržen
ta.

— Praszau duot popieros 
ir plunksna.

— Ne reike, szeržeute.
— O ne! Tas yra reikalin

ga, ba. visi esame smertelnais. 
Praszau kvitą, bukite sveiki, 
ne turiu laiko, dėkui pone Lon- 
kon.

— Dabar vaike jinsidrasink 
eikime pas jenarola, tarė szer
žentas kada jau buvo ant uly
czios.

Izidorus tylėjo, laikydama
sis drueziai už rankos seno ka- 
reivo.

— Kalbekie ponas szeržen- 
te už mane, tarė nedrąsiai vai
kinas.

— Ne, mano vaike, pats tu
ri gintis ir teisietis, idant tau 
intiketu. Tai bus tavo- bausme 
ir pakilta, bai prasikaltai, nesi- 
saugodamasi blogos draugavęs.

— žita prie to ne-prigulejo.
Ji yra nekalta.
— Duok jau tų pakaju su 

savo Zita, tai abudu velniai 
vienas jojamas, kitas važiuoja
mas, jeigu kadai pamatysi ant 
ulyczios, tai begk in -szali kaip 
nuo pavietres.

Jenerolas neatsikele. Gavean 
sodo ant suolelio ir lauke su 
Izidorium lauke. Veteronai, 
pamate juodu isz tolo, prieiti- 
nejo su visokais klausimais. 
Nuo vakar jokios sznekto® ne
buvo, Name Invalidu, kaip tik 
apie dingima Izidoriaus.

— Atsitaike jam nelaime, 
atsakinėjo Gavean su nuliūdi
mų.

Pažinojo gerai dorybe seno 
kareivio ir tikėjo jo- -žodžiams, 
per ka niekame nenužiurinejo 
vaikinelio.

Ant galo aficieras dižurnas 
atėjo p-a sakyti e jog jenarolas 
lauke s-zeržento. Senas kareivis 
ir iszbales vaikinas nusidavė 
paskui aficiera. Jenarola® sėdė
jo prie savo stalelio, o parege- 
jas Izidori, suraukė kakta ir 
prakalbėjo rustai:

— O! esi! Kur buvai .per 
nakti? Ar žinai kuom tas kvė
pė? Ka. padariai su pinigais, 
katruos tau daviau vakar.

Viena diena pasivaiksztine- 
daimas su- szeržentu, -susilaikė 

prie kreminio lango, ant kurio 
gulėjo, stovėjo ir buvo prika
binta visokiu pypkių, ir senas 
kareivis negalėjo atsižiūrėt vi
sokiom pyp-kinem galvelėm, 
matrosu, kitokiu kareiviu, žvė
rių ir szuniu. Nuo vieno® nega
lėjo akiu atitrauki, o turėjo pa- 
'vydalai “jauno kapralno.”

—- Isz tokios pypkeles tai 
butu puiku rūkyt, kalbėjo 
szypsodama-sis sau- po no-se. No
rėjau norint pamėgint.

— Paklausime apie preke, 
tarė Izidoris.

— Ar tu papaikai? O ar 
man gali i-s-ztektie ant tokiu 
iszlaidumu?

Nuėjo toliau, nes s-zeržentas 
negalėjo nžmirsztie gražios 
pypke® ir kalbėjo apie ja su už
sidegimu, kaip apie puįkiause 
pypke, kokia kadai pasitaikė 
jam matyt.

In kėlės dienas paskiau, Izi
doris praeidama® pro taji pati 
kroma, užėjo in vidų ir paklau
sė apie preke tosios pypkes.

— Deszimts franku, atsake 
kupezius.

— O ar turėsi ponas da ta- 
je pypkes už mene-sio?

— Žinoma, jeigu ne taja tai 
kita tokia.

Nuo tol vaikinas nekantriai

VIENASI SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

Ant tuju žodžiui biednas vai- 
kineli-s pravirko ir puolė ant 
keliu.

— Neturiu, ju, jenarole! 
Paszauke' užsidengdamas akis 
su delnais.

— Ne turi ? Svetimu pini
gu ? Paantrino rustai jenaro- 
las, keldamas nuo savo vietos.

— Sztai yra, jenarole, tarė 
Gavean, dedamas ant stalelio 
penkis auksinius pinigus.

— Asz jam daviau viena 
popiera nuo szimto franku!

— Apvogė ji.
— Ir tu tam tiki, Gavean?
— Ponas jenarole, ne-pa- 

melavau niekados mano gyve
nime, pažinstu Izidori ir jeigu 
ne butau pasiskubinęs ant lai
ko, tai dabar gulėtu ant dugno 
Sek vanos. Na, vaike, dabar ap- 
sakykie visa teisybe.

Izidoris buvo paklusnus, no
rint -s-zeržentas turėjo iszai-szki- 
netic. Jenarolas klausė su aty- 
da.

— 25 frankus Izidoris turi 
susidejas, o kitas asz jam pa
skolinau.

— Tai gerai, imu juo-su-si, 
tarė jenarolas. Nuo sziol vie
nok Izidoris apart drabužio, 
gaus ant menesio po deszimts 
franku. Jau vertas tiek, o galės 
tokiu 'budu pats užmoketie 
skola, i-s-z. jo kaltes užtraukta. 
Tegul iszmoksta. saugotis pikto- 
draugavimo ir ne užmirszinetie 
apie- pavesta sau privalumai.

Vaikinas klausė su'nuleista 
galva- ir isztares ipamaželi žodi 
padekavones, apleido pakaju 
jenarolo.

Kada jau buvo ant kanto
riaus, pagriebė u'ž rankos seno 
kareivio ir pradėjo buezuot.

— Gavean net apkaito ir 
tarė:

— Vyrai nesibu-ezuoje in 
ranka, ir spaude vaikinelio gal
va. •

— Mano leve! Sznabždejo 
Izidoris.

Teatre
Nuo tojo laiko, Gavean ir Izi

doris rodos buvo su savim su- 
ri-s-zti drūtu mazgu. Szeržentas 
buvo linksmesniu, Izidoris pra
dėjo ineitinet in protą, ir jau 
buvo pusvyrui. Priektaim labai 
stojosi paezedum, apsiėjo be 
reikalingiausiu daigtu ir kož- 
na menesi atidavinėjo da dau
giau kaip deszimts franku del 
savo geradejaus1.

— Tai del ponios Lankoiiie- 
nes, kalbėdavo.

Skola netrukus liko-s atmo
kėta, o Izidoris paprato prie 
paczeduįiio. Surenkinejo pini
gus, norint ju teip labai nerei
kalavo.
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skaitė- dienas kadai bus užmo-

kęst i s, negalėjo vienok užlai- 
kyt savo- mierio kad apie tai 
niekam nesakyt ir iszsitikejo 
su tuom ponai Lankonienei.

Puiki motere net rankomis 
suplojo su tuom užmanimu iir 
tarė:

— Padarysime netikėtinai 
padarysime maža bankieteli ir 
laike to inteiksime.

Visi tuom užmanimu užsiėmė 
sznabždejo, szypspjbsi ir lauke 
tosio® valandos.

Atėjo diena iszmokesties. 
Izidoris nupirko puike pypke, 
szeržentas likosi užpraszytu, o 
pone Lankon triusesi apie piet.

Kupezius -suvyniojo pypke in 
plonyte popierele, in dėjo in 

graze maksztele ir padavė Izi
doriui. Laibai atsargiai neszė 
per visa kele. Bijojo tiktai, kad 
nepasitiki su szeržentu, per ka 
nebūtu galėjas iszsimęluot.

-Sudėjo vi-ska ant stalo, o- 
pypke padėjo ties vieta palei 
torielka, ka szeržentas se-des.

Su musztante szirdžia Izido
ris sugryžo namo in kasza-rus. 
Jenarolo sziandien nebuvo na
mie je ir ketino vela sugryjszt 
namo, drauge su szeržentu, nes 
nusidavė pas Lankonus.

Jau ant stalo viskas stovėjo, 
Gavaen užėmė del saves pa
skirta vieta szale gaspadines, 
Izidoris -szale kito szono. Szir- 
dis jam nuo džiaugsmo plake.

Tame szeržentas atvertė to
rielka ir kruptelejas paszauke:

— Kas tai yra? Pypke! 
Toji pati! Ar tai tavo Lanko- 
ne ?

Toje valandoje paregėjo ži
banti laimes veidą savo augyti- 
nio. '

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Pennsylvanijo$ vaistinis 

kėlės einantis per musu miestą 
ant Centre uilyczias, pavirszis 
yra taisomas.

— Prąeita Panedelio-De- 
coration diena, praėjo musu 
mieste malsziai su paroda. 
Daug 'žmonių atlankė visas ka
pines.

— Seredoj pripuola Szv. 
Medavo, o Tauitiszka Vardine: 
Meruno. Ir ta diena: 1949 m., 
niainieriu bosas John L. Lewi- 
sas insako mainieriams nedirb
ti per viena sanvaite; 1845 m., 
ginies septintas Amerikos Pre
zidentas Andrew Jackson; 
1514 m., Lietuviai pergalėjo 
Gudus ties Orsza; 1815 m., gi
mė Lietuvos raszytojas, Jonas 
Juszkeviczius; 1949 m., Prez. 
Franklin D. Rooseveltas su 
Anglijos Karaliumi pasižada 
bendra draugiszkuma Vaszing- 
tone; 1945 m., po-sekretorius 
Joseph C. Grew užsigynė kad 
buvo susitarta pavesti Rusijai 
Korėja, už tai kad ji paskelbė 
kara priesz Japonus. Mes1 da
bar matome kad tas musu labai 
gerbiamas po-sekretorius buvo 
arba kvailas kaip czebato au
las, ar czystas melagis; 1782 m., 
Jurgis Vaszingtonas, pirmasis 
Amerikos Prezidentas pasi
traukė isz politikos ir vieszaus 
gyvenimo. Pataria valstijoms 
palaikyti vienybe; 1795 m., 
Prancūzijos Karalius Liudvi
kas Septynioliktasis pasimirė 

, kalėjime per revoliucija. Tai
ka buvo sudaryta su Prūsais ir 
revoliucija Prancūzijos baigė
si.

— Szimet miesto High 
School užbaigimas invyks Bir
želio (June) 13 ir 14 d., o Kata
liku para., Mokslo užbaigimas 
Birželio 15-ta diena.

— Ketverge pripuola Die
vo Kūno szvente ir Szv. Primu
so. Tautiszka Vardine: Vorile. 
Taipgi ta diena: 1948 m., Prez. 
Trumanas sako kad as'ztuonios 
deszimtasis Kongresas yra 
prascziausias Amerikos istori
joje; 1940 m., Norvegija pasi
duoda 'Naciams; 1911 m., pasi
mirė Carry Nation, kuri buvo 
pirmmutine vieszai kariauti 
priesz girtuokliavimą ir priesz 
saliunus, ir ju langus daužyti ir 
duris laužyti; 1946 m., Armijos 
eroiplanas nukrito prie Pana
ma Canal, dvideszimts1 trys žu
vo.

— Petnyczioj Szv. Marga- 
rietos, o Tąutiszka Vardine: 
Vingela. Ir ta diena: 1752 m., 
Benjamin Franklinas atrado 
elektros jiega; 1940 m., Italija 
stojo in Antra Pasaulini Kara 
priesz Prancūzija ir Anglija; 
1949 m., Garsi Norvegijos ra- 
szytoja, Sigrid Undset pasimi
rė. Ji buvo po visa svietą pa
garsėjusi raszytoja ir buvo pa
raižiusi labai daug’ Katalikams 
palankiu istorijų; 1935 m.,‘Ki
nija pasiduoda Japonams 
sziaureje ir užleidžia Peiping
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ir Tientsin miestus; 1942 m., bute Pottsvilleje: Leonardas 
Lidice miesto, Czekoslovakijo- Dulinskas isz miesto ir ponia 
je skerdynes. Naciai iszžude Irma Supranavicziene isz Mi- 
visus vvrus atkerszindami už i ners v i lie.
Naciu vado Hevdrich nužudmi-------------------------
ma; 1947 m., Prez. Harry Tru
manas atsilankė in (Ittowa, Ka
nadoje. Tai pirmas Amerikos 
Prezidentas taip atsilankyti 
Kanadoje.

— Musu skaitytojas ponas 
Petras Garmus, isz Gilbertona, 
ana diena lankėsi mieste su 
reikalais ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija at
naujinti savo prenumerata. 
Acziu už atsilankyma.

— Sekantieji turėjo opera
cijos in Good Samaritan ligon-

Shenandoah, Pa. —
I Ponia Alex Czesoniene, nuo 228 
Er Oak nly., turėjo pasekminga 
c-peracija in Pottsvilles ligon
ini te.

Hazleton, Pa.—
i Daktaras Hugh J. Ward, 43 
įlietu, amžiaus, nuo 117 E. Dia
mond avė., likos surastas negy
vas namuose. Paliko motina ir 
seseri.

1 PLATINKIT “SAULE”

Žaibas Jai In Talka

ir labai gražia kalba apie Pabė
gėliu veikimą ir 'pagelbos rei
kalu keneziantiems žmonėms 
už “Geležines Uždangos.” Sa
vo kalboje pabrėžė, kad Jung
tiniu Amerikos Valstybių Val
džia artimai bendradarbiaus su 
paszelpos organizaici jomis tu 
klausimu sprendime ir teiks 
visokiariopos pagelbos ken- 
eziantiems 'žmonėms anapus 
“Geležines Uždangos.”

Prezidentas rado progos as
menį sz kai su Kan. J. B. Kon.

V

czium kalbėtis ir su malonumu 
prisiminė jo tada lankyta Ha
nau stovykla, kur Lietuviai ir 
kiti Pabalfiecziai padare jam 
geriausia inspudi savo kultu- 
ringumu ir susitvarkymu.

Po posėdžio BALFo pirmi
ni) įkas turėjo galimybes maty
tis ii- su kitais auksztais val
džios 'pareigūnais. Su jais kal
bėjosi apie savo keliones tiks
lus in Europa. Tuo reikalu Ge
gužio menesio pirmomis dieno
mis dar karta su jais matysis ir 
galutinai sudarys uždavinius, 
kurie jam Europoje bus paves
ti.

Po posėdžio Prof, kan J. B. 
Konczius buvo pakviestas in 
Foreign Operations Adminis- , , O
(ration pietums kur turėjo pro
gos susitikti ir pasikalbėti su 
kitu paszelpos organizacijų at
stovais tikrais klausimais.

PAVERGTOS 
TĖVYNĖS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

giamasi paskirstyti tarp sveti
mųjų, jog greieziau surusėtu ir | 
nutaustu.

Savitarpio pagelbos ir poka
rinio bendradarbiavimo tarp 
TSRS ir Lenkijos sutarties 10 
m., sukaktis buvo "szkilmingai 
atžymėta ir T. Lietuvoje. At- j 
skridusius lėktuvu “broliszko-Į 
rios Lenku tautos pasiuntinius 
pasitiko TL užs. reik. min. i 
Gaszka”, prof, sanjungu tary- < 
bos pirm. Baranauskas ir kt. 
Raszytojas Tadeuszas Brėžą 
atvykusiu Lenku vardu savo 
kaltoje, be kita ko, pabrėžė: 
“mums tenka didele garbe ir 
džiaugsmas praleisti szias die
nas gražiojoje TL sostinėje 
Vilniuje. Mes atvežėme res
publikai, sziam miestui nuo- 
szirdžiausius, didžiai bieziu-

Filharmonijos saleje. Praneszi- 
ma padare J. Žiugžda. Per isz- 
kilminga Vilniaus Omiesto vi
suomenes susirinkimą ji atida
ręs Prof, sanjungu pirm. Bara
nauskas, be kita ko, pažymėjo 
kad “tautine neapykanta tarp 
Rusu, Lenku ir Lietuviu kurs
tė ypacz Anglu ir Amerikiecziu 
imperialistai”, ne tik Lietu- 
viszkieji buržuaziniai naciona
listai”. Gegužes 5 d., Bolszevi- 
kai mini “tarybines spaudos 
diena”, nes 1912 m., Gegužes 5 
diena buvo užleistas pirmasis 
“Pravdos” numeris. Vilniaus 
radijas Gegužes 5 diena ,per
davė ‘ ‘ drg. Laurinaiczio ’ ’ 
straipsni “Tiesos ir pažangos 
žodis”, kuriame stengtasi pa
vaizduoti, kaip placziai per 
spauda varoma Bolszevikine 
agitacija. Tos pat dienos 
“Komjaunimo Tiesos” pa
skelbtais duomenimis, sziuo 
metu okug. Lietuvoje leidžia
ma 18 respublikiniu laikrasz
cziu ir žurnalu, 97 rajoniniai,

YUGOSLAVAI
SUSITARIA

SU SOVIETAIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

liszkus sveikinimus isz Lenku 
I

tautos, Lenkijos visuomenes ir
miestu ir daugiatiražiniai laik- 
raszcziai “vienkartiniu 740,000

isz Varszavos gyventoju.” j CSZ- tiražu”. Visoje Sov. San- 
Sziltai sutiktas buvo ir Lenku jungoje skelbiama leidžiant
delegacijos nario akademiko Per 7>1C0 laikraszcziu 47 mil., 
M. Smelovskio sveikinimas. CSZ- tiražu ir apie 1,500 žurna- 
Iszkilmingas sukakties mine ji-! iu ir kitu leidiniu.
mas buvo suruosztas Vilniuje! o o i_j

Ponia Edward Bartolo- 
witz, devyniolikos metu am
žiaus moteriszkc, in Pitts
burgh, Pa., plovė indus, maz
gojo diszius, kai staiga žai
bas trenke in ju namus. Visi 
indai buvo sudaužyti ir dide

le skyle buvo iszmušzta in 
siena. Ponia Bartolowitz ne
buvo labai sužeista, bet visgi 
turėjo būti nuveszta in ligo
nine, kur jai viena ranka ir 
viena koja buvo aprisztos.

□ o o

Amerikos Sekretorius ‘Daug Gero’ Tikisi a

Amereikos Sekretorius 
John .Foster Dulles, ka tik 
parvažiavęs isz Europos in 
Vaszingtona, sako kad daug 
kas gero buvo nuveikta Eu
ropoje, per viena sanvaite 
“dideliu invykiu”. Jis szi- 
ta.ip pasakė Prezidentui Ei
senhower j ui.

Kalbėdamas su laikraszti- 
ninkais, John Foster Dulles

jiems pasakė kad daug yra 
nuveikta del taikos visam 
svietui; kaip sudarymas 
Austrijos taikos; surengi
mas Didžiųjų Keturiu Karo 
S?tabo vadu susirinkimo; 
Vokietijos instojimas in At
lanto San junga, ir “Užgi
mimas Vakariniu Krasztu 
Vienybes.”

□ CT o

Washington, D. C. —
Federalas teisėjas Henry Seh- 
weinhaut isz Vaszingtono insa- 
ke valstybes skyriui iszduoti 
iszkeliavimo viza, paša, Dakta
rui Otto Nathan Einszteino 
T e s t am e n t o v y kdy tojui.

Praga. Czekoslovakija. — 
Czekoslovakijos valdžia prane- 
sze, buk suėmė trylika žmonių 
sznipu, kad jie dirbę Amerikos 
Szpionažo valdybai.

Washington, D. C. —
Prezidentas Dwight Eisenho- 
weri»,su Kongreso vadais pasi
žadėjo kovoti toliau už visu 
Amerikiecziu iszlaisvinima, isz 
Komunistines Kinijos kaleji-
mu.

KONGRESO
BIBLIOTEKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

knygas isz Thomas Jeffersono 
priezios surinkimos užmokėda
ma $3.69 už kiekviena knyga, 
menišzkai aplanke biblioteka. 
Gauta net 69,000 praszymu del 
visokiausiu paliudimu, kuriuos 
jie vartojo savo kalbose ar ruo- 
sziant raportus.

Publikos nuolat daug lanko
si. Dveji skaitymo kambariai 
gali aprūpinti net 500 žmonių. 
Galima pastatyti pralytoj ui 
bet kokia knyga in dvideszimt 
minueziu.

Biblioteka turi ir kitu kultū
rinių dalyku netik visokiausiu 
knygų — ežia randasi Guten
berg Biblija ir Stradivari 
smuiku rinkinys. Czia randasi 
pasaulio mažiausia knygele 
“The Rose Garden of Omar 
Khayyam”.

Bibliotekoj yra milžiniszkas 
rinkinys Amerikos liaudies 
dainų, užrekorduotu pietų

Vice-Prczidcnto Szeimyna Ciikojc

reikalaujama kad Formosa sa
la butu pavesta Peipingo val
džiai, ir kad atominiu bombų 
vartuojimas butu uždraustas.

Szitas susitarimas tai pra
džia atnaujinti santykiu tarp 
Rusijos ir Yugoslav!jos nuo 
1948 metu, kai Yugoslavijos 
vadas Tito atsiskyrė nuo So
vietu Rusijos ir buvo Sovietu 
pasmerktas kaipo iszdavikas.

Negalima dar sakyti kad 
czia buvo kokia sutartis tarp 
tu dvieju vieszpatyscziu, bet 
kad buvo susitarimas ant keliu 
labai svarbiu klausimu, tai ne
galima užginti.

Sovietai labai žemai nusilen
kė szitaip kreipdamiesi in Tito, 
kuri jie buvo taip pasmerkė ir 
iszkolioje. Bet tie Sovietai vis 
stengiasi iszsiteisinti, jie dabar 
sako kad tai buvo tu kitu vadu, 
kaip Beria kalte kad buvo isz- 
kiles tokis nesusipratimas.

Nors Yugoslavijos Tito da
bar tyliai ir ramiai klausosi ju 
pasiaiszkinimu, jis nesiskubi
na per daug su jais susidrau
gauti, nes jis gerai atsimena ir 
žino, kad jei ne Amerikos pa- 
gelba ir kariszka parama, tai 
tie patys Sovietai butu ji nu
galabinę ir jo kraszta pavergė 
ar visiszkai sunaikinę.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Ponia Richard M. Nixon, 
Vice Prezidento žmona su 
savo dviem dukterim, Julie 
septynių metu ir Patricia 
devynių metu, atsilankė in
crikas kai Ringling Brothers 
Barnum & Bailey Circus, at-

silanke in Vaszingtona. Jos 
vyras ir tu dukrelių tėvas 
Vice Prezidentas Richard 
Nixon vėliau pribuvo ir su 
savo szeimynele visa diena 
maloniai czia praleido.

□ cj □

MPirkie U. S. Bonus! ^Pirkie U. S. Bonus!

BROOKLYN, N. Y. —
Prof. Kan. J. B. Koncziirsi Ko
vo menesio 25 diena buvo pri
imtas Amerikos Prezidento 
Dwight D. Eisenhower ir kartu 
su kitu didžiųjų Labdaros Or
ganizacijų atstovais dalyvavo 
iszkilmingame posėdyje Bal
tuose ofisuose. Ten buvo pami
nėta trijų, metu sukaktis “Uni

ted States Escapee Progra
mos”, kurios dalyviu yra Balt
as, o Direktorių Kan. J. B. 
Koncziu s.

Taikos Sekretorius Harold 
Stassen II valanda atvykusius 
sveezius pristatė Prezidentui 
ir prasidėjo posėdis. Posėdžio 
laiku Prezidentas Dwight D. 
Eisenhower pasakė turininga

plantacijose ir prie jos milži- 
niszku upiu. Aklus asmenys 
czia randa tukstanezius Braille 
knygų ir daug “kalbancziu 
knygų” nuorasziu. Pasauliui 
susidomėjus Rusu ir Chinu rei
kalais, czia randasi didžiausias 
rinkinys knygų apie Rusija ir 
Chinija, tik tose szalyse yra 
daugiau. —C.
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MONKEY BUSINESS!

a

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

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 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 galėtumėt© 
ja vis skaityti!




