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Trys Didžiosios Ponios LAKUNU SEKRE-
In Keturiu Didžiųjų Konferencija TORIUS TURĖTU

Žmonos didžiųjų ponu isz 
Vakariniu Vieszpatyscziu, 
ežia pasiszneka, pasiplepa 
po užkandžio prie Prancūzi
jos Ministerio Faure namu. 
Isz kaires in deszine yra: 
Poni Ponia Mamie Eisenho
wer, musu Prezidento žmo
na; Lady Eden, Anglijos Mi
nisterio žmona ir Ponia Fau
re, Prancūzijos Premieriaus 
žmona.

Sovietu virszininkai ir at
stovai paliko savo žmonas 
namie, kai jie atvažiavo in 
szitas konferencijas. Jie pa
liko savo žmonas namie del 
keliu labai geru priežaseziu. 
Kelios isz tokiu priežaseziu 
galėtu būti:

1— Ju žmonos neturi tokiu 
gražiu ir brangiu suknelių, 
dresiu ir kitu drabužiu kaip 
musu ponios.

2— S o V i e t u virszininku 
žmonos nemoka jokios kitos 
kalbos kaip tik Rusiszkos, ir 
joms butu vargas su szito- 
mis poniomis susiszneketi.

3— Nebutu patogu ar gra

Isz Amerikos
TĖVU PAVYZDYS
Vaikai Isz Tėvu

Pasimokina
WASHINGTON, D. C. — 

Policijos virszininkai sako kad 
patys tėvai yra daugumoje 
kalti už savo vaiku iszdykima, 
nes jie savo vaikams duoda la
bai prasta pavyzdi. Tėvai da
bar sau pasirenka ne kas gera 
ar dora, bet kas ju užgaidoms 
patinka.

Tęvas girsis kaip jis pabėgo 
nuo policijanto, kai policijan- 
tas ji vijosi už tai kad jis per 
greitai važiavo; girsis kaip jis

žu kad paskui tas Sovietu 
ponias vis sektu slapta poli
cija, ne tiek kad jas nuo ki
tu apsaugoti, bet prižiūrėti 
kad jos neužsimlintu pabėg
ti in vakarinius krasztus.

4— Net ir paezioje Rusijo
je virszininku žmonos retai 
kada pasirodo vieszai, ir 
laikrasztininkams uždrausta 
apie jas ka raszyti.

5— Rusijoje žmona neturi 
lygiu teisiu su vyru.

6— Dauguma Sovietu Ru
sijos virszininku nenori pri
sipažinti kad jie yra ženoti, 
nes dažniausiai j u žmonos 
jiems sarmata sudaro, nebū
damos isztikimos ju parti
jai.

7— Sovietu nustatyta tvar 
ka kad visa szeimyna nieka
dos negali iszvažiuoti isz Ru 
sijos. Jeigu vyras iszva-

i žiuoja, tai žmona turi pasi- 
į likti, kad butu galima tam 

vyrui per jo žmona atker- 
izinti, jeigu jis susimislintu 
nebegryszti.

o o o

ankseziau isz darbo iszejo ir 
bosas jo visai neužmate; jis pa
sigirs kaip jis apdraudos kom
panija nusuko kai jo automobi
lius buvo tik biski sumusztas.

Motina pasigirs kaip ji bu- 
czieri ar sztorninka nusuko; 
tėvai girsis kaip jie per savo 
apsukruma daug mažiau taksu 
mokėjo. Kiti girsis kiek jie pi
nigu iszlosze kazyriuodami, ir 
kaip per kiaura nakti jie ba- 
liavuojo.

Visa tai yra baisiai blogas 
pavyzdys vaikams, kurie tuo- 
jaus panasziai pradeda daryti 
ir girtis.

Tėvas pareina girtas, o mo
tina dar ne namie, nes prie ba
ro gera kompanija. Motinai 
nereikia vaikams gaminti pie
tus, nes vaikai gali mokykloje

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PASITRAUKTI

Intartas Už Kysziu 
Ėmimą

WASHINGTON, D. C. — 
Lakunu Sztabo Sekretorius 
Harold E. Talbott, dabar yra 
intartas kad jis du darbu turi 
ir kad tuos du darbu negali 
viena su kitu sudarinti.

Jis turi gera darba ir yra 
vienas isz savininku Paul B. 
Mulligan kompanijos, per ku
ria kompanija, būdamas Laku
nu Sekretorius jis yra daug 
riebiu kontraktu jam kariszku 
ginklu parūpinęs savo drau
gams.

Szitokis biznis jam atnesza 
tarp penkios deszimts ir sze- 
szios deszimts tukstaneziu do
leriu ant metu, apart jo kitos 
algos.

Jis ginasi, sakydamas kad 
jis nieko blogo ežia nemato; ir 
jis sako kad jis visa savo bizni 
teisingai vede ir veda.

Bet kai jis del savo kompani- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

SAVO VADA
INVERTINA

Unijos Vadui Palocius 
Parūpintas

SEATTLE. — International 
Brotherhood of Teamsters dar
bininku unija tikrai ir pilnai 
savo vada invertina ir jam tin
kamai atlygina už jo pasi- 
szventima ju labui ir gerovei.

Tos unijos Prezidentas Dave 
Beck, karta yra pasakęs kad jo 
alga, penkios deszimts tuks
taneziu doleriu ant metu visai 
nerupi ir nieko nereiszkia. Tai 
gal ir szita nauja dovana jam 
teipgi nieko nebereiszkia.

Szitas Dave Beck turėjo 
į kuklius namelius, vertus tik 
szimta szeszios deszimts tuks
taneziu doleriu. Nabagas tu
rėjo juos užlaikyti ir už juos 
taksas mokėti ir dar visiems 
darbininkams algas mokėti.

Unijos nariai atjautė jo be
das ir nutarė jam padėti ji 
suszelpti. Už tai unija dabar 
isz jo nupirko jo tuos namus už 
szimta szeszios deszimts tuks
taneziu doleriu ir paskui jam 
tuos jo parduotus namus pado
vanojo. Dabar tam ju bosui 
visos bėdos iszgaravo; unija 
tuos namus užlaikys, visiems 
algas iszmokes ir taksas užmo- 
kse, ir Ponas Prezidentas, ga
vės sžimta szeszios deszimts 
tukstaneziu doleriu gales szi- 
aip taip prasimuszti.

Szita unija buvo pabudavo- 
jus puosznius namus in Miami 
Beach, Florida del savo vado 
Dan Tobin, ir kitus panaszius 
in Massachusetts. Jam unija 
parūpina kelis automobilius ir 
chauffeurius, draiverius visai 
už dyka!

BANKA NETEKO
, $600,000

Vice-Prezidentas
Suimtas

«

TWENTY-NINE PALMS, 
CALIF.— Bankos knygų ir 
sansikaitu peržiūrėtojai darado 
kad kaip nors isz bankos dingo
szeszi szimtai tukstaneziu do- pasikalbėti ir pasitarti.
leriu. Szitame Tw3nty,-Nine 
Paims mieste randasi tik viena 
banka, ir ji turėjo užsidaryti 
kai buvo dažinota kad tiek pi
nigu isz jos dingo.

Ta paezia diena tos bankos 
Vice-Prezidentas buvo suaresz 
tuotas arkliuku lenktynėse in 
Del Mar Race Track.

Penkios deszimts metu am
žiaus Roscoe D. Coon, Joshua 
Monument National bankos 
Vice-Prezidentas buvo intartas 
už pasisavinima nors deszimts 
tukstaneziu doleriu.

Bet vėliau buvo dažinota 
kad daugiau kaip szeszi szim- 
tai szeszios deszimts tukstan
eziu doleriu buvo dinge isz tos 
bankos. Banka tuojaus buvo 
uždaryta, ne už tai kad ji nega
lėtu visiems pilnai atmokėti 
indetus pinigus, bet kad virszi
ninkai ir tie sanskaitu peržiū
rėtojai galėtu dar geriau visas 
knygas peržiureti ir visas ro- 
kundas suvesti.

Vice-Prezidentas Coon buvo 
nuvesztas in San Diego ir te
nai in kalėjimą patuptintas, 
kai jis negalėjo parūpinti pen
kios deszimts tukstaneziu dole
riu kaucijos.

FBI policijos agentas John 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sutinka Ant Vokietijos Vienybes

I

Anglijos Prime Ministeris 
Anthony Eden, (treczias nuo 
virszaus) atsiloszes, per Ke
turiu Didžiųjų konferencija, 
senuose Leagus of Nations 
Council kambariuose, Gene
voje, sako kad jis ir jo krasz 
tas sutinka kad .Vokietija 
turėtu būti suvienyta. Jo 
deszineje yra Harold Mac
millan, Anglijos Užsienio 
Ministeris.

APIE GENEVOS
KONFERENCIJA

GENEVA. — Per visa ta 
Konferencija Genevoje, Ame
rikos Prezidentas Eisenhower- 
is mažai laiko sugaiszino su 
prakalbomis ar su vakarienė
mis.

Jis tarp posėdžiu stengiesi 
asmeniszkai su kitais vadais

Vie
nas isz tokiu pasikalbėjimu bu
vo labai svarbus, su Sovietu 
Rusijos Marshal Zhukovu. 
Nors laikrasztininkai negalėjo 
greitai dažinoti apie jiedu kal
tėj osi, bet visi nujautė kad 
ežia jau kas nepaprasta.

Taip ir buvo: kai tik po to 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOTINA PIRSZLYS

Simus Pabėgo
SYDNEY, AUSTRALIA. — 

Ponia Jean Fox buvo susirūpi
nusi ir per kelis metus manste 
ir mislino ka ežia kaip daryti, 
kad apženijus savo trisde- 
srimts septynių metu sunu, ku
ris vis dar buvo nevedes ir jau 
teveik senbernis.

Galutinai ji susimislino pa
garsinti laikrasztyje, kad ji 
jieszko žmonos savo sunui.

Dabar ji turi septyniolika 
nuotaku, bet jaunikis, jos sū
nūs dingo, pabėgo.

•Ji laikrasztyje buvo pagar
sinusi: “Geras vyras niekais 
nueis, jeigu mano sūnūs neap- 
siženys.” Ji dar pridėjo kad 
jos sūnūs turi nauja automobi
liu ir gera darba.

Savo prakalboje jis sutiko 
su Amerikos Prezidentu Ei- 
senhoweriu ir Prancūzijos 
Premieriu Edgar Faure, 
kad didžiausias, pirmutinis 
ir svarbiausias klausimas 
Europoje yra Vokietija. Jis 
pasakė kad Anglija yra pasi
rengus stoti sykiu su Ameri
ka ir Prancūzija kaslink Vo
kietijos vienybes klausimo.

o o a

Gaisras Miszke
t

Valdžios ugniagesiai stojo 
in talka vietiniams ugniage
siams suvaldyti szita baisu 
gaisra, kurio liepsnos sieke 
augszcziau nęgu dvideszimts 
penias pėdas virsz Switzers 
Camp in Angeles National 
Forest, in La Canada, Cali- 
fernijoje.

Bet tas geras vyras, jos sū
nūs, pats pasiskaitęs ta pag'ar- 
sinima, dūme isz namu, palik
damas trumpa raszteli: “Visai 
nei nejieszkok manes, nes nebe
surasi ! ’ ’

GERAS
KARININKAS

Savo Kareiviu Buvo 
Gerbiamas

Y
BOSTON, MASS. — Daug 

kareiviu, tankiausia tie kurie 
niekados nebuvo mate karo 
lauko, prakeikia savo virszi- 
ninkus, ir juos visokiais var
dais pravardžiuoja. Kai kurie 
mums sako sako kad Amerikie- 
cziai kareiviai labiau neapkęs
davo savo karininku-negu Na
ciu ar Japonu per Antra Pa
saulini Kara.

Kai kur gal taip ir buvo, bet 
toli gražu, ne visur.

Ne taip szneka kareiviai, kū
rie pergyveno pavojus Pacifi- per toki nuplaukė ir negalėjo 
ko džiunglėse ar ant Norman- susirasti savo drabužiu.
dy kranto.

Pavyzdžiu, Kapitonas Wm. nuoga ir ji suaresztavo. Jis 
Gray, isz Bostono, kuris vede jam savo coata davė apsideng- 
savo kareivius per Guadalca- ti ir paskui ji nuvede pas teise- 
nal, Bougainville, Leyte ir Ce- ja Paul Bennett, kuriam tas 
bu skerdynes, ir kuris ne karta policijantas paaiszkino kad jis 
susikirto su savo virszininkais szita žmogų buvo suaresztaves 
užtardamas savo kareivius. , su’yg parko imtatymu, kad:

Po karo Bill Gray stengiesi “Uždrausta nepadoriai ar ne
su visais savo kareiviais susi-j tinkamai apsirėdžiusiam žmo- 
neszti ir Gray gryžo in savo gui pasirodyti tame parke.” 
darba, kaipo advokatas, bet jis
daugiau laiko ir pinigu praleis j buvo tikrai kelbus ir painus 
davo besirūpindamas “savo klausimas. Jis pamanste, pa
valkais’’ negu ant savo pa- į durnojo, galva pasikasė ir poli- 
szaūkimo, advokatystes. Jis cijanto szitaip užklausė: “Ar- 
visiems tiems kareiviams kaip gi galima sakyti kad plikai 
tik galėdamas padėdavo, jis už 
juos visai už dyka in teismą 
stuodavo ir juos gindavo.

Tai kai tas Kapitonas Gray 
pasimirė 1952 metuose, būda
mas tik trisdeszimts asztuoniu 
metu amžiaus, nuo ligos kuria

Daugiau negu keturi szim 
tai savanoriu stojo in talka. 
Gaisras prasidėjo kai vieno 
žmogaus gazolino pecziukas 
susprogo. Per trumpa laika 
iszdege daugiau kaip pus 
treczio szimto hektaru gra
žaus miszko.

n o o

jis užsikriete per kara, jis ir 
mirtyje nepamirszo savo vai
ku. Jis czverti viso savo tur
to paliko visiems tiems savo 
vaikams, kareiviams. Kiek
vienas gavo apie pusantro 
szimto doleriu.

Bet nebuvo gana kad jis sa
vo kareivius mylėjo; jo karei
viai teipgi ir ji gerbe ir mylė
jo. Kai jie dažinojo, kaip jis 
juos nepamirszo nei mirtyje, 
beveik nei vienas isz j u neisz- 
keszino, neiszmaine savo tuos 
czekius.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KOKIE DRABUŽIAI
TINKAMI?

LONDON, ANGLIJA.—.Bu
vo karszta, szilta, tvanku ir 
duszna.. .ir tamsu. Tai dvi- 
deszimts metu amžiaus Ter
rence McKee nusirenge visai 
nuogas ir inszoko in Hyde 
Park ežerą pasimaudyti ir at
verti. Beplaukinedamas ir be- 
pukszduodamas tame ežsre jis

Policijantas ji užtiko plikai

Czia teisėjui Paul Bennett 

nuogas žmogus yra nepadoriai 
apsirengęs?’’ Ir teisėjas pats 
in ta savo klausima atsake: 
“Ne! Nuogas žmogus negali 
būti nepadoriai apsirengęs.” 
Ir jis paleido ta policijanto su- 

' aresztuota jaunikaiti.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Jeigu jusu prenumerata už 

laikraszti “Saule” jau pasi
baigė ar neužilgio pasibaigs1, 
tai meldžiame ne vilkint su už- 
mokeseziu. Nelaukite mylimi 
skaitytojai, kol apie tai jums 
praneszime, tik pažiūrėkite ant 
savo kvitu. Tokiu budu mums 
suezedinsite kelis tukstanezius 
doleriu: ant meto.

Todėl meldžiame musu prie
deliu idant su pyenumerata ne
vilkintu, nes per tai padaro 
mums daug ergelio ir nereika
lingo kaiszto, o ant galo už ju
su neapsileidima dekavojame 
visiems szirdingai!

Eina gandai kad Amerikos 
intakingiausias ir garsiausias 
laikrasztis “New York Times” 
turi gyva lizdą Komunistu. Ke
li laikrasztininkai, kurie isz te
nai dabar pasitraukė, vieszai 
sako ir vardais iszvardina Ko
rn u nistiszkus lai krasztinink uis, 
kurie ant to laikraszczio sztabo 
dar ir dalbar dirba.

INGRABANAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

■Stevens, kaip žinote 
trauke, atsisakė.

pasi-

Bet kai tie tardinimai ’buvo 
vedami: Senatorius Joseph Mc
Carthy priesz Armija; daug 
žmonių pasipiktino;' sakydami 
kaip paprastas Senatorius 
drysta stoti priesz Amerikos 
Armijos Sekretorių.

Prezidentas Eisenhoweris su 
eroplanu iszskrido in ta kon
ferencija. Su juo važiavo jo 
žmona ir sūnūs. Tai nepapras
tas dalykas. Paprastai, kai to
kie dideli ir nepaprasti žmones 
kur važiuoja, tai vyras ima ero
plana, o žmona laiva, ar atbu
lai. Bet jie sykiu niekados nie
kur nevažiuoja. Taip Amerikos 
bagocziai daro, taip daro ir ka- 
raliszkos sžeimynos Europoje.

Dabar jau visa tai paaiszke- 
jo. Ijabar visi mato kad ežia 
buvo Senatoriaus McCarthy 
teisybe ir v-irszus. Bet, nors Se
nato komisija prisipažinsta 
kad Armija ir Armijos Sekre- 
torius suklydo, ta komisija nei 
nevapteliax nieko nesako kas 
buvo pirmutinis ta klausima 
iszkelti vieszai.

fredas aplink ja. Ntoli jo jo
dinėjo pulkai kareiviu, o vėl 
kiti ženge in Ration pili,.bet zo
koninkas ant ju nežiūrėjo. Per 
visa nakti szale grinezios rede- 
jo, kaip koki karta jis i nė jo in 
vidų ir pabudindavo Svabisz- 
ka moteriszke, kuri gulėjo sza
le sužeistos Walburgos, idant 
jie žeižda drėkintu su szaltu 
■vandeniu ,arba ir kartais jis 
pats atneszdavo ligonei gertie 
ir ties jos galva atsiklaupęs 
patylomis melsdavosi. Dalbai' 
susziurpejo jo kūnas rytinėm 
ore, bet jo inislys buvo vis pas 
ta krikszczionisizka mergaite, 
kuri sužeista gulėjo’ grinezio- 

me

At- 
ir 

Ei-

Skersai ir iszilgai visas 
lanto juras randasi laivai 
eroplanai; vieni palydėjo 
senhowerio eroplana, kiti skri
do ir plauke pirm jo; dar kiti 
isz visu pusiu zulinsią, lauks 
ant mariu ar padangėse. Ir vi
siems kitiems, eroplanams ir 
laivams buvo uždrausta net ir 
kyszereti arcziau negu szimto 
myliu nuo tos Eisenhowerio 
eroplanui paskirtos keliones.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, sako kad jis ne 
tik nujauczia bet tikrai žino 
kad kai Komunistai kalba apie 
taika Piet-Rytu Azijoje, tie 
Komunistai stato tvirtoves ki
tuose krasztuose ir gauna 
ginklus isz Komunistiszkos Ki
nijos ir Sovietu Rusijos, Ko
munistai kalba apie taika, bet 
rengiasi in kara.

Dar ir to negana. Buvo isz 
anksto pasiausta keli nauji Li
zinai jo eroiplanui viduryje ma
riu ir ant keliu salų, kad jeigu 
kas atsitiktu, kad butu galima 
tuojaus kitus inižinus in jo ero
plana indeti. \

Harold Stassen dabar tiek 
daug kalba apie taika ir nusi
ginklavimą, kad Anglijos val
džia dabar iszsigando, kad 
Amerika per daug pataikauja 
Sovietams.

Pat® Prezidentas Eisenhowe
ris dabar ligi žemes lenkiasi 
pataikauti Sovietu Rusijai.

Kariszki sargai nutiesė kelia 
ir lydėjo1 Prezidento eroplana. 
Keli eroplanai vien tik su 
slaugėmis ir daktarais sykiu 
dkrido, kaip ir keli kairiszkos 
ir FBI policijos eroplanai.

Isz visko iszrodo kad Sovie
tu Rusija dalbai- gerinasi Vaka
ru krasztams, nes /Rusija 'ba
dauja ir visiems Sovietams daL 
bar reikia maisto. Visa Sovie
tu nauja valdžia gali kilti ar 
kristi nuo to maisto plausimo.

Laivai ant mariu buvo nu
statyti stovėti, tupėti kas szim- 
tas myliu visai skersai visas 
Atlanto mares. Visi jie pasi
rengė greitai plaukti in pagel
ba jeigu kas atsitiktu.

Pypkes Durnai

Prezidentui ir visam jo szta- 
bui maistas bus pagamintas 
Baltųjų namu virėju ir gaspa- 
diniu.

Sėjau Rūta,..

Pirma karta savo gyveni- 
rupinosi jis apie moterisz- ’
Del to jis ir buvo džiaugs- ' 

mingas ir kaip kartais ir-pasi- 
szypsojo, bet tada vėl žvelge ' 
link Ratico pilies.

Jis iszgirdo ginklu tarszke- 
jimo ir greitus žingsnius, o 
akis pakeles pamate Ratisa 
tarp savo kareiviu pas ji atei
nant. Tarp kareiviu radosi 
Ingrabanas surisztas ir be gin
klu. Raticas ipriejas rode in 
Golfreda kalbėdamas:

— Tolimas yra tavo kėlės 
mielas prietelau. Asz su Ingra- 
banu lenktyn gerdamas ji ap
veikiau. Dievas man suteikė 
laime, bet ka asz tau prižadė
jau ta noriu asz ir iszlaikyt; 
duok man ta puoduką ir pasi
imk su savim nevalninkus.

— Ar tu nori girdetie vys
kupo atsiliepimą ant tavo 
klausimo?

— Kalbėk, sake Raticas, 
asz ir mano didžiūnai klau
som.

— Tu nori pasius siunstie 
pas galinga Pranku karžigi 
Karoliu, ir tu nori kad vysku
pas iszpraszytu nuo jo, kad jis 
juos garbingai priimtu; jeigu 
teisybe, tai sakyk.

— Kožna diena atnesza ki
ta rūpesti, atsake Raticas, jau 
keli menesiai praėjo kaip asz 
apie siuntimą paslu1 nemisli- 
jau; mano kareiviai nebijo 
Pranku galybes ku'r ju kariuo
menes mes ju nematou.

— Jai tu tavo misli atmai
nai, tai man nereikalinga kal- 

i betie, atsiliepe Golfredas ir pa-
Bet Raticas 

kalbėjo: 
mažuma 
but kad 
siunstie,

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ii 

geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes j usu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Sėjau rūta, sėjau meta,
Sėjau lelijele,
Sėjau savo jaunas dienas 
Kai žalia rūtele.
Dygo rūta, dygo meta,
Dygo lelijele,
Dygo mano jaunos dienos
Kai žalia rūtele.'
Laiscziau rūta, laiscziau meta,
Laiscziau lelijele,
Laiscziau savo jaunas dienas 
Kai žalia rūtele.
Augo rūta, augo meta,
Augo lelijele,
Augo mano jaunos dienos
Kai žalia rūtele.
Noko rūta, noko meta,
Noko lelijele,
Noko mano jaunos dienas 
Kai žalia rūtele.
Skyniau rūta, skyniau meta,
Skyniau lelijele,
Skyniau savo jaunas dienas 
Kai žalia rūtele.

sitrauke in szali. 
prie jo prižengdamas

— Dar noriu asz 
su tavim kalbėt; gal 
man patiks paslius 
gal ir ne.

Golfredas tylėjo.
— Ar gal vyskupas pa- 

tvirs, kad mano pastai bus pri
imti Pranku karaliaus, ir ju 
reikalavimai iszlpildyti ?

— Ne, atsake Golfredas, 
tavo reikalavimus vyskupas 
nežino, kaip gali jis užsiraszy- 
tie? Tik vien, kad tavo pa
laikus priimti nuo ranku karži- 
gio„ už tai ggali jis užsiraszy- 
tie, bet kad jis ta days tai tik 
nuo tavęs priguli. Fakelui ma
te jis deganezius gyveninius ir 
užmusztus Krikszczionis.

— Tu eis isvetinias ir neži
nai musu padėjimą, atsake 
Svebas sznairuodamas, ir mu
su kareiviai guli užmuszti, o 
Frankai mums daug bledies 
padare; mes vien tiik už nu- 
skriaudimus atsilyginame.

— Tu guodėsi ant Pranku, 
o Frankai vėl ant tavęs, bet 
Dievas danguje žino kas di- 
dsne kalte turi. Dabar tu nori

su Frankais susiderinetie ir i 
nori kad tam dalyke vyskupas i 
U'btu tarpininku. Kaip gali 
kunigaiksztis Karolius • kitaip 
nubarstė kaip jo žmones. Ir 
vyskupas jaueze skriaudas, ku
rios iszpažintojams jo tikėjimo 
suteiktos yra. Asz negalų at- 
stotie be moteriszkes ir be ma
no draugo, kuri asz suriszta 
matau.

—,Jis buvo tavo draugas, 
dabar jis mano vargas. Jis to 
norėjo, ir pragaiszino arkli be 
karda; surisztas lauke jis'tiki
mo, kuri mes jam suteiksim.

Ingrabanas sudejavo, o isz 
grinezios buvo girdėt skaudus 
riiksmas moteriszkes.

— Kalbėk verge, suriko 
Raticas ant suristojo, idant vy
ras) kuris tave atsiuntė nuo 
musu derėjimo nesitrauktu. 
Ingrabanas nusiuko, bet palin
gavo pritardamas Ratieui pa
lingavo su galva.

Vyskupas man paliepė apie 
ji ir ta moteriszke rūpintis, 
kaip asz galėsiu priesz jo veidą 
stovetie, jai asz juodu ne par
gabensiu?

— Ar jafi asz neviena vy
ra tavo vyskupo be iszpirkinm 
paleidau, tarė Ratica perpykęs • 
o dar ir tu nepaiszkadintas ties 
manim stovi! Ar-gi nežinai tu 
durniau^ jai asz tik ranka pa
keliu tai priszoka mano karei
viai prie tavęs ir lupa tavo ap
kirpta galva.

— Mano tikėjimas ne ta
vo rankose, bet mano Dievo, 
atsiliepe Golfredas ramiai ir 
drąsiai, bet isz vainos valos asz 
nuo tavęs neatstosiu be surisz- 
tuju; gali mane surisztie, arba 
ir nužudytie, jai tu nori.

Raticas sukeikė ir daužė in 
žeme su koja.

— Tai tave paims mano ka
reiviai ir nugabens prie ruibe- 
žiaus in ana, permes. tu kiets- 
prandi.

— Paleisk juos, o plaikyk 
mane atgal kaipo vergą arba 
apiera, kai]) kad tau pamėgsta.

— Beprotiszkas butui mai
nas jauna moteriszke ir karei
vi už tave, kuris tu ne vyras 
nei moteriszke eisi.

Golfredas iszbalo, bet pri
pratęs sawe susivąldytie tarė:

— Kad tu pasla paniekini, 
tai girdėk ka jis tau pranesztie 
turi. Su dideliu pulku karei
vų atitraukė galingas Pranku O o
kunigaiksztis, jis jau netoli 
Verios; szvieže grafa jis at
siuntė in Tirmgius, idant tas 
raibužius dabotu, jai tu isz tie
sos nori susiderintis su Pran 
kais tai skubinkis tavo pasius 
tenaiis nusiunst.

Raticas tuos žodžius iszgir- 
des neiszmane ka sakytie, ir 
asztrai kalbėjo in žilbarzdi, 
kuris 'baimingai greitus klau
simus Ratico su savo kareivais 
in szali pasitraukė, idant paty- 
lumomis pakalbetie, prižengė 
Golfredas prie Ingrabano ir ta
re :

— Kodėl tu ant manės 
pyksti, Ingralbanąs rūstingai 
ant jo pažiurėjo, bet ir jo bal
sas'su minksztejo, kaip jis atsi
liepė.

— Tu man daug nelaimes 
atgabenai, nes tu mane supudi- 
nai. Tavo pagelbos asz neno
riu, ir viskas -bbtu ant tuszczio 
aka tu del manes norėtai dary- 
tie. Iszpirk ta moteriszke ir 
sakyk jai, kad tu tai nori, kad 
asz ja bueziau iszlpirkes. Tu 
m ano likimą nenukreipsi. 
Kaipo beprotis asz pasidaviau 
netikriams žmonėms. Asz ant 
ju veido numaniau, kad jie no
ri pikto suteiktie. Žiūrėk kad

tu mano vyra Volframą pas 
mane atsiustai, nes jie nori da
bar apie mano verte nusfprenst 
idant asz ji pamokineziau ka 
jis dary turi, jai jie su manim 
teisingai elgste. Be t jai mane 
uores prie darbo vary tie, tai 
sakyk tai mpteriszkiai ir mano 
prietelams namie, kad mane 
Svėbu virves tik tolei risza kol 
asz noriu ir pirm kol asz jiems 
tuirecziau vergautie, tai asz 
gausiu kruvina ženklą ant gal
vos arba krutinės, idant asz 
pakilcziau in augszti ir mane 
mano protevai pažintu. Bet 
dabar nuo manes atsitrauk ir 
kelauk sau sveikas; asz ir be 
tavęs pas t o v e s i u.

Zokoninkas nuo jo atsitrau
kė ir aszaros jam per veidus 
tekejo kaip jis sake: Susimilk 
Vieszpatie aut jo.

Svėbu rodą buvo pasibaigus 
ir Raticas prie Golfredo prisi
artinęs in ji rūstingai kalbėjo:

— Idant tavo ponas maty
tu kad mano kareiviai tau pri
laukus yra tai pasiimk ta mo- 
teriszke s'u sudrasktu veidu. 
Daug priežasties tu turi jauni
kaiti mano gera szirdinguma 
girtie; pasiimk nevalninkus ir 
palik pagal vyskupo poduka. 
Ne, kalbėk daugiau anei viena 
žodi, jis pikdamas toliams kal
bėjo, brange dovana asz už ta
vo kelione užmoku. Sakyk vy
skupui, kad asz nuo jo toki pat 
prilankuma sulaukiu, kada 
mano pertai pas ji atvyks. Jis 
sveikino su ranka ir pamojo 
savo pąlidovams, Miras ir žil- 
barszdis likosi užpakali. Kiti 
prižengė prie Ingrabano. Szi- 
tas nusikreipė nuo grinezios, 
zokoninkas žiurėjo paskui ji, 
kol jis tarp Svėbu kareiviu 
Ratico pyle isz jo akiu dingo.

Ant vieszkelio, kuris in kal
nuotas gires vede, ženge ne
ginkluotas pulkelis žmonelių. 
Pirma ju ženge szaunas vaiki
nas, medini kryžių nesziamas, 
kiuri jis pats padirbo. Paskui 
ji vede Golfredas pulkeli vai
keliu. Geltoni plaukai 'szitu 
mažiuteliu lakstė veejo blasz- 
kinami, veidelei paraudonavę, 
o akis meynos kaip vosilkeles. 
Virsz ju czivyravo vituriai, o 
szalimis bites. Paskui vaikus 
ženge moterys, krikszczionisz- 
ko tikėjimo, nekurios nesze 
ant pecziu savo pundus. Tarpe 
ju jojo ant Golfredo žirgo Wal 
burga su aprisztu veidu. Zo
koninkas užgiedojo Lotynisz- 
ka giesme, kurios balsas toli 
skambėjo. Krikszczionys visi 
prie jo prisiartino, ir jam visi 
padėjo giedot “Kyrie eleison” 
daugiau jie negalėjo, bet ju 
giedojimas parėjo i4f sujudin
tos szirdie® ir nei viena karta 
gniaužė jie rankomis. Už krik- 
szczioniu ženge juoda karve, 
skarbas to pulko, kurie Miras 
szalin keliaujantiems ju susi
mildamas padavė. Karve sky
rė krikszczionius nuo pagonu. 
Nes szale jos ženge pagonisz- 
kos moterys su vaikais. Viena 
isz ju vede karve, o antra, ran
koje drūta lazda. Pagoniszki 
vaikai vaikai nesilaike pulke, 
bet bėginėjo in krūmus ir jiesz- 
kojo szakneliu, uogu ir grybu. 
Paskui juos atjojo Volframas, 
kuris vėlam kaip kiti nuo Riti- 
co atstojąs buvo. Jis juos pa
vija® liepe greieziau žentie 
prisiartino prie Golfredo, 
kuri sekaneziai kalbėjo:

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

SKAITYKIT
A ITT T?77c=

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

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.llG—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Ang]orius 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, 
tezinis 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 pusią 
pin. 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.

ir
in

No.158—A p i o Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgo* 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

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

No.197—Grandus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczįos 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 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Ui sis akyti Knygas:

Užsisakant knygas is» 
ežio Katalogo, veikia 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.

BW Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING GO 
Mahanoy Oity, Pa., - ĮJ. S, i

prisiun-

ir Pini* 
“visada 
tik ant



I

SAULE” MAHANOY CITY. PA.

INGRABANAS
(Tasa)

Jis tai dėlto prasze norėda
mas kad jo neprietelus, sujustu, 
bet Ingrabanas nuihone jo mis
ti ir atsiliepe:

— Visus mano atsitikimus 
jus žinot teip gerai kaip ir asz, 
kadangi asz visa piano gyveni
mą praleidau tevyneje ir jai 
asz garbes ingyjau pas mano 
draugus, tai uvo karuose suju- 
mis, nes asz buvau viernas ma
no tautai ir stovėjau priesz 
juos kaipo teisingas nepriete
lus.

Velei pripylė senis skleny- 
czes.

— Tankiai gire mano vyrai 
tavo pirma žigi girioje; tu kai
po lape jiėszkojai medaus ir 
galausai atradęs bicziu lizdą 
po medžiu iszgirdai meszkinu 
murmėjimą ii- inlipai in szakas. 
Meszkinai suede medų, o bites 
tau gile in ta vieta kur tu sėdi. 
Dar ir sziandien tu kalbėtai nuo 
bicziu sugilimo szakose, jei ne 
meszkininkas -Buba tave nebū
tu isz valai j es.

— Užtai randasi meszku 
kailiai mano kambari, atsake 
juokdamasis Ingrabanas. Bet 
kaip atsitiko su tavim Raticai, 
kada tu iszkelevai viena mer
gaite sau už moteriszke isz 
Tirmgiu žemes parsigabentie. 
Sodžiaus jaiunikaicziai užpuolė 
ta gyvenimą, kuriame tu su sa
vo vyrais nakvojai, ir kaip jie 
pradėjo namus perjieszkotie, 
tavo' vyrai pabėgo, o tu palin- 
dai po duonkubilu, kuri bobos 
ant tave užvože ir barzda pri
kibo tau suteszla, kada tu be 
kardo pabėgai. Da tankiai mu
su mergaites jaukėsi isz. tavo to 
atsitikimo.

Ratieas susiraukė ir nutve- 
ressklenyczia daužė su ja in 
stala. Naudingas buvo man pa
sekmingais isztrukimas, o ne 
naudingas tavo draugams ju 
jieszkojimas. Jis valanda tylė
jo, tada vėl pradėjo: Ar tu ir 
žinai ka man Vyla Svebu 
szventoj pranesze man: Viskas 
tau pasiseks karuose ir prie 
alaus, bet didžiause džiaugsima, 
tu turėsi, kada vienas svetim
tautis pas tave ateis, biednas, 
vargingas ubagas, ir praszys 
tavęs vienos moteriszkes del 
saves. Tu ji priimsi ir užkvieši 
ji ant gėrimo. Mažas jo pakau- 
szis ir drutu gėrimu jis nepakė
lė, tu prigirdisi. Tada suriszk 
ji ir duot jam barzda apskritie, 
idant visi isz ji o pasijuoktu.

Ingrabanas susiraukė ir at
sake :

— Asz girdėjau pasaka 
apie niksztuka, pagirta karžigi 
kuri vadino didvyriu, tas su na
gais pasirausė sau pili ir ap
dengė ja su szaudais, kuriuos 
nuo klojimo pasigriebė ir pasi
didžiuodamas ^velge jis ant 
kur meriausiu. Tada atėjo ūki
ninkas ir sumindžiojo jo pili. 
Teip buvo priverstas karžigi s 
atsitraukt in žiurkių skyle, kur 
jis isz nusiminimo pirsztus 
kramtė.

Švabas isz piktumo dantis 
kriugžde ir griebe in ta puse,

kur jo kardas kabojo ir negalė
jo jo rastie. Ingrabanas tai ma
tydamas drąsiai nusijuokė.

Vėl senis pripildė skleny- 
czes.,

Ratico akyse pa,margavo ir 
jo ranka drebėjo, kadai skleny- 
cze eme. Jis jaute kad jis ne 
gales pastovetie priesz Ingra
bana ir mislinejo kaip galėtu 
savo prieszininka.sujudint.

— Linksmai sėdim mes

* * * ★

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

BALTRUVIENE 
*********** MH

Netoli New Yorka yra merginu 
Bet ne kam verti, 

Yra turtingu ir vargingu, 
Su vaikais ir be vaiku. 
Jeigu isz kur jaunikis 

1 pribūtu,
Tai gal del saves išzsirinktu.

Yra da merginu tokiu, 
Pusėtinu ir dideliu girtuokliu, 

Per diena sėdės ir gers, 
Kol akys pabals.

Tai tokiu mergeliu czion 
randasi, 

Ka naktimis po saliunas 
trankosi, 

Sarmatos neturi nei ant doros 
nežiūri, 

Jeigu norite vyra gauti, 
Tai turite su gėrynių 

pasiliauti, 
Suvis guzute pamesti, 
Ir dora- gyvenimą vesti. 
Ar tai gražu kaip visi 

juokėsi, 
Tikrai sakant, vyro negausite, 

Jeigu nepasitaisysite!
<1^ 
*1* *T»

Nedideliam pleise kur randasi 
Kelios szeimynos Lietuviu, 
Yra dvi merginos ir keletą 

vyruku, 
Parte ten atsibuvo, 

Ten daugelis svetelio pribuvo. 
O ir merginu atvyko nemažai, 

Juk žinome apie tai gana 
gerai, 

Kad be merginu ne yra 
parte, 

Taip pribuvusiu viena terla 
gurno turėjo, % 

Szokti suvis-ne ėjo, 
Nes sake kad jai koja 

skaudėjo.
Galvele laibai kudlota kad 

pakelt negalėjo.
O jeigu nepasitaisys, 
mano kocziolas pataisys.

Vienam pleise Peniisylvanijoje 
Yra kelios merginos, 

Kurios sakosi kad yra 
davadnos, 

Bet kur tik szokiai būna, 
Tie tuojaus ir jos pribuna. 
Per nakti automobiliauja, 

O ant rytojaus dejuoja, 
Motinėlės negali isz lovų 

prikelti, 
0 davadni vyrai su joms 

neužsiduoda, 
Ba isz to turi geda.

Tai

prie .alaus, ar ne geriau butu 
kad mes duotume atvestie ta /
mergaite, del kurios mes kovo
jamos, idant mes jos grožybe 
matydami galėtume pasigertie.

Ingrabanas susijudinęs pa- 
szauke:

— Nereikalinga yra ja at
vestie, man skaudu matytie 
dukterį garbingo vyro kaipo 
nevalninke neprieteliu tarpe.

— Bet tu nori ja iszvalnyt 
garsingas kareivi, dabar paro
dyk tavo galybe. Ir in savo ka
reivius atsisukęs tarė: Atves- 
kie nevalninke, bet nesuriszkit 
jos rankas, idant kareivis In
grabanas netaptu per tai inar- 
zints.

Du kareiviai iiuvejo ii- po va
landėlei atsivedė Walburga, 
Walburga pasiliko stovinti 
prie vartų ir nusidivydamo žiu
rėjo ant tikai sediųcziu karie- 
viu, bet jos veidas susiraukė 
kada ji pamate Ingrabana su 
Raticu prie alaus sėdint.

— Žengk artin sizirdele, nes 
del tavęs yra geriama be kardo 
bet sklenycziose yra tavo tiki
mas, dar nežinoma, ar tave ka
reivis Ingrabanas su savim pa
siims arba asz tau pabuda vo
šiu grinczial ir del tavęs ir ma
nės (paklosiu guoli, kaip kad 
asiz nusitikiu.

Mergaite sujudo ir priszauke 
Ingrabanui:

— Geresni gelbėtoja asz 
apsirinkau, nemislyk kad t ii 
mane laimėsi per geruma. Ne
mislyk kad asz tokiu būda sto
siu tavo moteriszke; tokiu bū
du gali ingytie kokie norint 
Svebu mergaite, bet ne mane. 
Jiji nusikreipė nuo jo ir nužen
gus in kerezia, kur Golfredas 
ant krėslo sėdėjo, atsiklaupė 
ties juom ir apdengė veidą ran
komis. Ingrabanas paraudona
vo pasikėlė nuo krėslo ir 
šzauke su piktumu:

— Asz apsirinkau ir tegul 
prakeiktas -burna alus kuri dar 
geriu. — Jis, pagriebė skleny
czia ir mete ja in žeme, o ir 
pats parpuolė. Svėbai pradėjo 
džiaugtis ir rekautie. Miras, 
kuris jo karda laike, prižengė 
prie jo ir paliepė:

— Nuneszkit ji po mano 
stogu, idant asz jam mano pri
žadėjimą iszpildincziau ir jo 
karda apsergceziau.

Raticas matydamas kad jis 
savo priesza apgalėjo, atsikė
lė ir ženge prie Wlburgos. Da
bar tu esi mano dvigubai lai
mėta ir asz ne užtruksiu svod- 
ba iszkelt. Tai kalbėdamas at
sisuko in kareivius ir tarė:

— Nuveskite ja in griaužia 
ir pavadinkit dainorius, idant 
ja ant svodbos -suramintu.

Szale jo pasikėlė mergaite, 
iszbale-s buvo jos veidas ir ji 
stacziai pažiurėjus in Ratica 
tarė:

— Nevienas mane negalėtu 
isz tavo ranku iszgelbet tu gal- 
viję, kuris vos tęva užmuszes ir 
jau vela dukters garbe sutersz- 
tie nori! Džiaugkis kad szven- 
tas vyras ties manim stovi. Tu 
giri mano gražu veidą, bet da
bar dabok ar jis tau ir dabar 
patinka. Tai kalbėdama staigai

iszsitrauke peili, teip kad jis 
staigai atsitraukė ir insipjove 
gile rona in veidą, teip kad 
kraujas pradėjo sriovems beg- 
tie ir jau iszkele peili idant pa
ti szirdi persivertie kaip Gol- 

■ f rėdąs priszoko ir peili isz. jos 
ranku iszverže. Raticas sukei
kė ir pagribees sklenyczia no
rėjo ant jos mesiti’e, nes ir jis 
nuo alaus apsvaigintas parpuo
lė.

Miraus grinczioje sėdėjo an
tra diena ryta galva ant ranku 
pasirėmęs Ingrabanas ir jo pa- 
kauszije mislis lekiojo. Ant jo 
keliu ouvb jo kardas, kuri Mi
ras jam in rankas atidavęs bu
vo ir jam papasakojo viską kas 
vakar atsitiko.

— Mergaite butu nusidii- 
rus jei ne svetimasis butu jei 
peili iszveržes. Bet tas buvo bė
reihalo, nes peilis buvo jei ge
riau buvęs kaip kad buože Ra
tico kad bus.

Ingrabanas sudrėbėjo ir tvė
rė už kardo.

— Ka-gi tu mistini, kad ta
ve viena nevalninke norėtu su 
peiliii perdurtie? Ingrabanas 
palingavo su galva. Jei jie bu
tu pati sau gala pasidarius ir 
Raticas butu užmusztas tai asz 
galecziau ve] but valnas ir 
jųokcziausi. Krikszczionis ma
ne apraganavo savo giedojimu 
ir sidabru. Ir tai dėlto mane 
Dievas apleido. Dabar neturiu 
asz jau jokio džiaugsmo ir man

SAPNAS MOTINOS

apie namon gryžima menkai ka

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

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

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv; Mykolo Arkaniuolo.

— Pasilik prie muisu, kal
bėjo Miras in ji'meilingai, ir 
prisipratink prie mn.su budu, 
tai pastatys musu ponas Rati- 
eas tau mumis, o jei ta da, norė
tai mergaites su perpjautu vei-

duos, idant jie tau girnas suk
tu. '

Ingrabanas nusijuokė ir ta
re :

— Ar galėt u t jus užmirsz- 
tie, kad asz jusu kareivius už- 
niuszcziaii? Mano kardas szok- 
tu isz makšzties, kada jis kabo
tu lies Svebu buože. Kaip gali 
sandara pasiliktie ant visados 
tarp manės ir jusu? Ne Mirai 
kitoks yra mano likimas. Ar tu 
ir mistini kad jis ja nužudins.

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

— Szventiejiai per didžius 
vargus kovodami su pagundo
mis, ėjo erszketiniasi takais ir 
nukeliavo stacziai in dangų.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

— Jis negali kitaip.
— Tai sakyk jam kad asz ji 

in kova užprasziau ant musu ir 
jusu rubežiu ant szesztos die
nos nuo sziandien.

— Duok pats jam apie tai 
žine, jei tu nori gala gautie, ir 
lu dar esi jo rankose, ir kad tu 
nuo jo alsioji, tai jis žino kad 
jo didžiauses neprietelus nuo 
jo atstoję. Rūpinkis pirmiause 
apie save pati.

— Tu kalbi iszmintingai, 
atsake Ingrabanas, pakajuje 
asz noriu nuo jus atstotie arba 
visai ne. Dievas valdo mane. 
Gerime jusu ponas mane ap
veikė. Eik prietelau ir pra- 
neszk jam kad asz su juom ver- 
petuti. Dar karta iszbandykim 
musu galybes pakajingo kovo.

Let us show you the
«

me

t

Naturally, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."
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Jis testa to žirgą mano- ir ta 
moteriszke o asz...

— Otų?
— Mane pati, ar asz valnai 

nuo jo atstoju arba kaipo ne- 
valninkas czionai pasilieku, 
kol padarom derybas, kuri ma
ne pagal rubežiu papratimus 
atvalninai.

Švabas atsitraukė ir atsise- 
giojas sermėga parode dideli 
randa ant krutinės ir tarė:

— Ar žinai kas man ta su
teikė? Ne jokios garbes man už 
tat ne butu jei turecziau saky- 
tie, kad ta randa man bernas 
suteikė.

Ingrabanas padavė jam ran
ka ir tarė: «

— Eik drauge ir matai 
kaip asz sujudės, nes mano va
landa atėjo, kada asz, dievai- 
cziu klausiu, ar jie mane nori 
iszgelbetie ar sunaikintie.

Švabas iszejo laukan. Ingra
banas padėjo galva ant stalo ir 
pats in save kalbėjo:

— Nuo to laiko kada vys
kupas iszrito girnų akmeni isz 
po medžio atsitraukė laime nuo 
manės ir žegnohe, kurie mano 
prietelei man paliko yra savo 
šyla patrotijus. Viena inpykus 
nuo manės atsikreipė, bet asz 
da bandysiu ar asz su mano ap
žiūrėjimu ne galetau atgautie.

Lauke buvo girdėti žingsniai 
apginkluotu vyru. Raticas in- 
ženge su keletą vyru in kamba
rį, dar jis nebuvo gerai iszsi- 
blaives ir balsas jo buvo užki
męs, kada jis kalbėjo:

— Tu esi geras grajotas. 
Pirma graju asz siūliau ant ra
tu. Isztikro tu savo didei aug- 
sztini, nes man patinka mote
riszke ‘be žirgas geriau kaip tu, 
ir neneringai aszįdariau pagal 
tavo norą. Bet mano vyrai no
ri, kad asz ant to pristo-eziau. 
Instatimas toks: Asz statau 
žirgą ir moteriszke, o tu save 
pati. Vienas varpelis ir vienas 
smūgis.

— Moteriszke ir žirgą ne- 
paiszkadintus ant vietos del 
manes arba sidabri del tavęs 
kiek tavo kareiviai mane vertu 
laikis, atsake Ingrabanas.

— Mes tave garbinsim kai
po kareivi, patvirtino jam Ra
ticas. Ar tu ne turi del tavęs 
viena, vyra, kuriam tu galėtai 
iszsitiket, teip kaip kad ir asz 
jam galetau iszsitiket?

— Myras mano gaspado- 
rius.

Miras atnesze isz kerezios 
varpeli ir medine puoduką ir 
davė tai abiem dabotingai ap
žiurę tie.

— Teisingas yra varpelis 
ir kdžnas, kuris czion stovi te- 
prisieke laimėtojui viernuma, 
kalbėjo Miras.

Vyrai prisiekė; o 
graintojiai atsitraukė 
murmėjo reikalingus 
savo dievaieziams.

— Kuris ant grainimo už- 
prasze, tegul meta pirmiause, 
kalbėjo Miras.

Ingrabanas paėmė puoduką, 
su varpelu, jo veidas iszbalo, 
teippat ir Ratico ir jis1 parito.
’— Penkios akis, suszuko 

Miras. Gerai ritai, murmėjo 
Raticas in Ingrabana. Jis pa
ėmė ir rito. Szeszios akis, su- «
szuko Miras. Džiaugsmingas 
riksmas sukilo, visi atsitraukė 
nuo Ingrabano. Ratieas prie jo 
prižengė ir ulždejas ant jo ran
ka tarė:

— Tu eisi mano bernas, at- 
neszkite virves ir suriszkite 

■ jam rankas.
Szale Ratico grinezios, sėdė

jo Walburga vaiksztinejo Glo-
(Tasa Ant 2 puslapio)

abudu 
ir pa
rodžius

mn.su


)

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines SAPNORI US Ūkininku Merginos Sveikina Sovietus

— Stanislovas J. Druskinis 
isz miesto kuris likos pavojin
gai apdegintas per eksplioduo- 
jama gazo in A. Baniulio' kal- 
vinyczioje pareita Petnyczia, 
pasimirė Nedelioj naktyje apie 
12:15 valanda. Velionis gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal su tėvelius 
Jozas ir Elzbieta Druskiniai in 
New Bostoną, po tam in Maha
noy City, o apie penki metai 
atgal apsigyveno Frackvilleje, 
o tik pareita sanvaite apsigy
veno mieste in Mansion Hotel. 
Paliko' dvi seserys : Isabele, isz 
New York ir Konstancija Czal- 
'koviene isz New Haven, Conn., 
taipgi seseriena ’ Michael Czal- 
ko. Laidotuves invyko Sere- 
dos ryta, isz Graboriaus Nice 
Frackvilleje, su apiegomis in 
Apreiszkimo Paneles Marijos 
balžnyczioje 9:30 valanda Frac
kvilleje, o kuna palaido in Szv. 
Juozapo parapijos kapinėse 
Mahanoy City.

— Sukatoj pripuola SS. 
Abdono ir Senneno, o Tautisz- 
ka Vardine: Bijūno. Ir ta die
na: 1292 metuose Kryževiai 
sugriovė Žemaicziu žinyczia, 
Kernavoje.

— Mare Witek, 13 Main 
uly., isz New Bostono, kuri sir
go ilga laika, gydėsi in Good 
Samaritan ligonbute, Pottsvil- 
leje, pasimirė Utarninke 4:20 
valanda popiet. Velione gimė 
New Bostone. Paliko savo vy
ra Alberta; du sunu: Adoma ir 
Joną isz Frackville, ir dpktere 
Stase, pati St. Slovickio, Phila
delphia; taipgi 'broli Jac. Tom- 
aszauska, Newark, N. J., ke
turios seserys: Ona, pati My
kolo Waba, mieste; Rozalija, 
pati Viktoro Boczkauisko, mies
te; Julija, pati Prano Burek, 
New Boston ir Jozefina Tho
mas, Philadelphia, taipgi kele- 
anuku. Laidos Subaito® ryta, 
su apiegomis in Szv. Kazimie
ro. bažnyczioje, ir palaidos in 
parapijos kapinėse. Grabeliai 
Oravitz laidos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola, Szv. Ignaco, o Tau- 
tiszka Vardine: Lėtutė. Taip
gi ta diena: 1942 metuose Ang
lijos bombnesziai ir kariszki 
laivai, žydrioje Menesenoje, 
subombardavo D usself ord
miestą Vokietijoje. Vokiecziai 
szito visai nesitikėjo ir buvo 
jiems, baisus smūgis; 1944 m., 
Sovietu Rusijos Raudonoji ar
mija užėmė per smurtą, Lietu
vos sostine Kauna; 1948 m., 
Elizabeth Bentley, kuri prisi
pažino, kad ji buvo Komunistu 
partijos ir Sovietu Rusijos 
szpiegas.

— Panedelyje pripuola pir
ma diena Rugpiuczio-Augusto, 
asztuntas menesis szio meto. 
Taipg Szv. Petro kai., o Tau- 
tiszfca. Vardine: Taugaudo. Me
nesis paszvenstas del Szvencz. 
Paneles Marijos Dangun Eimi- 
mo. Menulio atmainos: Pilna-

i L. TRASKAUSKAS | 
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i LIETUVISZKAS \ 
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* Laidoja Kunus Numirėliu. $ 
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Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

— 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 ju nuliūdima.

tis 3 diena; Delczia 10; Jaunu
tis 17; Prieszpilnis 25. Ūkini
nku Priežodžiai: Kokia Szv.

I

Baltramejau-s diena, toks bus 
visas, ruduo. Karsztai Szv. Do- 
minikaus diena, gabes ir szal'ta 
žiema. Kas szieno negriebia, 
rugpiutyje pečiu nerisz-a, rude
nyje anksti nekeliasi, tas pa
matys, kaip žiema, klosis. Jei
gu tame menesyje tankiai rai
šuoja, bus ilga, pagada ir gra
žus laikas. Szvedu Nepriklau
somybes diena del apsiginkla
vimo. Szvedu szita szventa 

‘Szvente pareina net nuo 1291m. 
1918m., deszimts tukstancziu 
Amerikiecziu kareiviu stojo in 
talka. Sovietu Rauidonojai Ar
mija in Vladivostok. Jie ežia 
isz'buvo iki Sausio men., 1920 
metu; 1949m., Amerikos ban- 
kos paskolino Finlandijai net 
$812,500,000,000.

— Utarninke pripuola Szv. 
Alfonso Lig., o Tautiszka Var
dine: Manigirdo. _ Ir ta diena: 
1934 metuose Hiiidenburgas pa 
simire. Jis buvo asztuonios 
deszimts szesziui metu amžiaus 
Hitleris dabar tapo visos Vo
kietijos diktatoriumi; 1914m., 
Rusijos kareiviai užsipuolė nat 
Vokietijos.

NUOTAKA ŽUVO

Važiavo In Savo 
Szliuba

ATLANTIC CITY, N. J.— 
Trisdeszimts dvieju metu am
žiaus Julia LaViolette žuvo au- 
tomobiliaus nelaimėje, kai ji 
važiavo in Atlantic City del sa
vo szliubo.

Policijantas William Sapsis 
pranesza kad Panele LaViolet
te važiavo su savo jauniku 
Raymond Van Ham, isz Chest
nut Hill, apie pirma valanda 
isz ryto, kai vienas automobi- 
liaus guminis ratas, tajeris su
sprogo. Automobilius pasriuvo 
in szona, nubėgo nuo vieszke- 
lio in tvora ir atsimusze in 
elektros stulpą.

Ji buvo nuveszta in Atlantic 
City ligonine, kur ji pasimirė 
apie ketvirta valanda isz ryto. 
Jos jaunikis Van Ham visai 
nebuvo sužeistas toje nelaimė
je.

Van Ham policijantams pa- 
aiszkino kad LaViolette buvo 
gyvanaszle su dviem mažais 
vaikucziais, bet po divorso ji 
pasisavino savo pravarde.

Jiedu ketino apsiženyti in 
Ocean City; jaunikis su savimi 
turėjo vedybų laisnius ir žiedą.

Ponai ūkininkai isz Sovie
tu Rusijos, ežia, (po kaire) 
iszlipa isz eroplano in Des 
Moines, Iowa, kur jie buvo 
iszkilmingai priimti ir pa- 
vaiszinti, ir kur jiems buvo 
parodinta kaip Amerikos 
ūkininkai dirba ir gyvena.

Kai szita Sovietu ūkinin
ku delegacija atvyko in Des 
Moines miestą, szitos ūkin
inku mergaites ir mergi
nos juos susitiko ir juos pa
sveikino. Jos buvo pasirū

VIENAS 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.

Pirkie U. S. Bonus!

M Pirkie U. S. Bonus!
GERAS

KARININKAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

BANKA NETEKO
$600,000

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

F. Malone isz Los Angeles pra
nesza kad tas savininkas labai 
brangiu arkliu, žirgu, už viena 
kuriu jis buvo užmokėjęs $53,- 
500. FBI agentas sako kad

pinusios net ir plakatus Rus- 
iszkai iszdrukuotus.

Keli isz szitu Sovietu ūki
ninku supyko ir pasakė kad 
jiems sunku ūkis ar farmos 
matyti per tiek laikrasztin- 
inku, kurie juos visur seke ir 
ju paveikslus trauke.

Tie Sovietai, musu sve- 
cziai neturėtu pykti ant 
musu laikrasztininku, nes 
musu laikrasztininkams 
kaip ir mums visiems tikros 
naujienos kad Sovietams

Vice-Prezidentas Coon buvo 
papraszes kad jam bankierius 
iszskaitytu tiek pinigu be jo
kio raszto.

LAKUNU SEKRE
TORIUS TURĖTU

PASITRAUKTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jos biznio pavartuoja Lakunu 
Sztabo Sekretorius, raszomaja 
popiera ir prideda savo varda, 
kaipo Lakunu Sztabo Sekreto
rius, tai retas kuris fabrikan
tas drystu jam pasiprieszinti.

Bet dabar pasirodo, kad kai 
Lakunu ir Laivyno iszleido 
kontraktus del dvieju szimtu 
milijonu doleriu, tai szitas 
Talbott parūpino kad jo kom-

TĖVU PAVYZDYS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

pavalgyti ar sandvieziu nusi
pirkti.

Vasara geriausia iszleisti 
vaikus atostogų in “Camp” 
kur Skautu vadai juos prižiu
ręs ir nebus jokio “baderio” 
tėvams, kurie patys sau ant sa- 
votiszku vakaciju trauks.

Policijantai sako, kad szian
dien daug tėvu savo vaiku nei 
nepažinsta!

Apie keturios deszimts tu 
“jo vaiku” susirinko Bostone, 
keliomis dienomis po jo laido
tuvių, pasitarti ir pasiszneketi 
ka dabar su tais pinigais da
ryti. Visi beveik vienbalsiai 
nutarė tuos pinigus paskirti 
tikslui kuris buvo kuo areziau- 
sia Kapitono szirdies. Jie nu
tarė sudaryti Fonda Harvard 
Universitete, kur Kapitonas 

buvo pavėlinta nors laikinai 
iszlysti isz po tos geležines 
sienos ir laisves oro para
gauti.

Jeigu taip kokie Ameri- 
kiecziai atvažiuotu ežia tu 
ukiu pasižiūrėti tai nebutu 
jokios naujienos ar žinios, 
nes Amerikiecziams valia ir 
galima taip daryti, bet ka
da jie susimislina. Bet So
vietas Amerikoje tai tikrai 
nepaprasta naujiena.

C3 □ O

! Gray buvo mokslus ejes. Ka
pitonas Gray tankiai sakyda
vo kad jam gaila kad tiek ma
žai musu jaunimo gali pasinau
doti augszteszniu mokslu.

Szitie kareiviai yra jau su
darė deszimts tukstancziu do
leriu fondą, kuris augs per de
szimts metu, kada kuriu isz j u 
vaikai bus jau gana suaugę to
kia dovana pasinaudoti ir sto
ti in Harvard Universitete.

Tie kareiviai jauezia, kad 
szitaip darydami, jie pagerbs 
savo kapitoną net ir mirtyje ir 
tęs jo taip siekiama tikslą, pa
rūpinti biednesniems augsztes 
nio mokslo progas.

Musu Skaitytojas

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

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

— “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!
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panija gautu daugiau negu 
puse visu tu kontraktu.

Talbott-dabar sako jis sutin
ka pasitraukti isz tos kompa
nijos, jeigu tai isz jo butu pa
reikalauta; bet mums iszrodo 
kad visiems butu daug geriau 
jeigu jis ne isz tos kompanijos 
bet isz savo vietos ant Lakunu 
Sztabo pasitrauktu.

APIE GENEVOS
KONFERENCIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasikalbėjimo Prezidentas Ei- 
senhoweris visus susirinkusius 
nustebino pareikalaudamas 
kad visi sutiktu vieszai pa
skelbti ir parodinti savo ka- 
riszkas jiegas, kad butu suda
ryta tvarka, kad vieno kraszto 
atstovai žinotu kas darosi kita
me kraszte.

Sovietai greitai neatsiliepe, 
ir vargiai atsilieps, nors jie isz 
savo puses vėl iszkele pareika- 
lavima, kad Amerikiecziai ka
reiviai iszsikraustytu isz Eu
ropos krasztu.

Prezidentas per ta konferen
cija teipgi iszkele Pabaltijos 
krasztu, Latvijos, Lietuvos ir 
Estonijos klausima, sakyda
mas kad Amerikos viltis ir 
tikslas kad visi Europos krasz- 
tai galės džiaugtis laisve ir ne
priklausomybe. Sovietai nei 
žodžio neatsake ant szitos pa
stabos.

Prezidentas Genevoje

Prezidentas D. Eisenhow
eris, (viduryje su iszkelta 
ranka), ežia su Dag Mam- 
marskjold, Tautu Sanjun- 
gos Bendru Sekretoriumi, 
sveikina visus kurie ežia bu

Jeigu kas klaustu kas tikrai 
buvo nuveikta per szia Konfe
rencija, reiketu tiesiai ir tei
singai atsakyti kad nieko ne
buvo nuveikta; bet buvo nusta
tytas kelias in kitas Konferen-: 
cijas, kur gal ir bus kas nors 
gero nuveikta.

WASHINGTON, D.C.-J»re- 
zidentas. Eisenhoweris sugry- 
žo Nedelioj, isz Genevos Kon
ferencijos.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma
sinos, 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’’ redąk- 
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

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

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirKti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

vo susirinkę juos pamatyti, 
kai jie atvažiavo in szita 
konferencija. Kairėje stovi 
Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles.
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