
' ■ ■ ■ 11

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 $3.60; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. 8. A.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.60; 
In Kanada: Meta ns $7, ¥2 Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika. 
Skotlandije, Meta is $9, H Metu $5; Atskiras Saules numeris 8CtX.

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No.74 B MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, RUGSĖJO 27,1955 (TUESDAY, SEPTEMBER 27,1955) V. L. Bocikownki, bailor »nd Mgr. 67 MEI ASENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA., POST OFFICE AS SECOND 
CLASS Mill, MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, 187ft.

PENKI ŽUVO
JAPONIJOJE

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos “Jet” eroplanas nu
krito ant keliu namu, Tokyo 
mieste, sudužo ir užsidegė 

į Tikrumoje, nelaimėje atsitiko 
apie dvideszimts penkios my
lios nuo Tokyo miesto, bet tas 
miestas buvo areziausia ir isz 
ten žinios buvo pasiunstos.

Amerikietis lakūnas žuvo ir 
tame eroplano sudarytame 

gaisre žuvo keturi >Japonie- 
■ ežiai. Lakūno vardas ir pavar
de nebuvo paskelbta kol bus jo 
giminėms apie ta nelaime pra- 
neszta.

IROKO DRAIVERYS
UŽSIMUSZE

3 AMERIKIECZIAI
KUNIGAI PALEISTI

\ Diktatorius Iszmestas

Prirakinti prie grindų, ke
turios deszimts trijų metu 
amžiaus Clarence Phoenix ir
dvideszimts dvieju metu am
žiaus Roy Marrow, yra ežia 
detektyvu klausinėjami, kai 
jiedu buvo suimti in Chica-

f. \

Isz Amerikos

Prezidentas
Dwight Eisenhoweris

DENVER, COLORADA.—
Amerikos Prezidentas Dwight 
Eisenhoweris, kuris tenai ato-
stogauja per koki tai laika, 
staiga susirgo szirdies liga Pet- 
nyczios vakara, o Subatos ryta 
likos nuvesztas in Fitzsimmons 
Armijos ligonbute. Jeigu Pre
zidentas Eisenhoweris pasi- 
mirtu, tai jo vieta užimtu Vice
prezidentas Richard M. Nixon.

gos sznapso krautuve. Keli 
tukstaneziai žmonių susirin
ko pasižiūrėti ir pažiopsoti. 
Policijantams cme apie ketu
rias valandas juos isz tos 
krautuves iszvaryti ir galu
tinai juos sueziupti.

žiaus Linda, High School stu
dente, kai jodvi miegojo.

Gimines sako kad Womack 
buvo nervuotas žmogus ir vis 
mislindavo kad visi ka nors 
rengia priesz ji ir kad visi jo 
neapkenezia. Jis dirbo bankoje 
kaipo paczto kliarka.

Jo žmona sako kad jis ta ry
ta buvo anksti atsikėlęs, jiedu 
iszgere po puoduką kavos, ir 
tada ji sugryžo in lova. Apie 
puse po penkių isz ryto ji isz- 
girdo szuvius mergaieziu kam
baryje. Ji susitiko savo vyra 
iszeinant isz ju dukterų miega
mojo kambario. Jis rankoje tu
rėjo ta szautuva. Ji sako ji no
rėjo ji sulaikyti ir sustabdinti, 
bet jis jai reže per veidą su tuo 
szautuvu, sakydamas: “Szitaip 
turėjo būti, turėjo būti.”

Paskui jis nuėjo in skiepą ir 
nusiszove.

Jųdviejų sūnūs, vienuolikos 
metu Lawrence, iszgirdes szu
vius pasikavojo po savo lova. 
Jis nebuvo sužeistas.

ALLENTOWN, PA. — Tro- 
ko draiverys pasimirė in Allen
town ligonine apie puse po tri
jų isz ryto, apie valanda po tai 
kai jo trekas nulėkė nuo viesz- 
kelio ir atsimusze in sztora in 
New Smithville. Jis buvo pen
kios deszimts devynių metu 
amžiaus Raymond Myers, isz 
Akron, Ohio.

Trexlertown polieijantai sa
ko kad jam buvo sprandas nu- 
lausztas ir galva baisiai pra
skelta.

Jo trokas nuvažiavo nuo 
vieszkelio, nukirto kelias gazo
lino pumpas ir atsimusze in 
Henry Acker’s grocernes szto- 
ra.

Draiverys pakliuvo po savo 
apvirtusiu troku. Jis buvo po
licijos isztrauktas isz to savo 
troko ir nuvesztas in ligonine, 
kur jis pasimirė.

Nelaime atsitiko apie antra 
i valanda isz ryto. Tam sztorui, 
in kuri tas jo trokas atsimusze 
iszkados buvo padaryta ant 
daugiau kaip deszimts tukstan- 
cziu doleriu.

HONG KONG, KINIJA. — 
Trys Amcrikiecziai Kunigai 
perženge skersai Laisves tilta, 
isz Komunistiszkos Kinijos ka
lėjimu in laisve.

Jie yra Kunigai Frederick A. 
Gordon isz Somerset, Ohio; Jo
seph E. Hyde, isz Lowell, Mass, 
ir James G. Joyce, isz Clinton, 
Mass. Per pastarąsias tris die
nas szeszi Amerikiecziai buvo 
paleisti isz Kinieeziu Komunis
tu kalėjimu.

Visi trys Kunigai yra isz Do
minikonu zokono. Jie buvo su- * 
aresztuoti ir paimti in nelaisve 
nuo 1953 ar 1954 metu.

Jie dar daug ka nėra, pasakė 
apie savo suaresztavima ir ka
lėjimą, bet tiek jie yra pasakė, 
kad nors jie buvo paimti in ne
laisve, patupdinti in kalėjimą, 
jie niekados nebuvo in teismą 
patraukti ir jiems niekados ne
buvo pasakyta, kodėl jie yra 
taip paimti ir kaip ir už ka jie 
yra prasikaltę.

Szimtai, gal tukstaneziai ki
tu Amerikiecziu dar randasi 
nelaisvėje, Kinijoje. Bet Kini
jos atstovai akiplesziszkai da
bar reikalauja kad Amerika 
juos priimtu in Tautu Sanjun- 
ga ir ju kraszta tenai pripažin
tu.

John Foster Dulles

Peron Pabėgo Isz 
Argentinos

ARGENTINA TA
RIASI APIE TAIKA

MISIJONIERIUS

PALEISTAS
Komunistai Paleido

Protestona

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT!

Du Padaro Prisieka

Diktatorius Peron
Isztremtas

BUENOS AIRES, ARGEN- 
TINA. — Diktatorius, neva- 
Prezidentas Juan Peron yra 
iszmestas isz valdžios ir dabar 
neszasi kiek tik jo kojos iszka-

BUENOS AIRES, ARGEN- 
TINA. — Juan Peron, kuris 
per beveik deszimts metu su 
geležine ranka ir su kruvinu 
kardu valde Argentinos krasz
ta dabar pats randasi tremti
nys. Kai sukilėliai jau artinosi 
prie sostines, ir kai Laivyno di
džiausi kariszki laivai inplau-
ke in sostines uosta; buvęs ga- sa. 
lingas Diktatorius Juan Peron, i O likusieji žmones dabar ima 
per lietu ir ūkanas paspruko tartis apie taika. Jie kreipiasi 
isz sostines ir rado saugia vie- in sukilėlius'kad jie dabar liau 
ta ant vieno Paraguay laivo, tusi ir padėtu savo ginklus ir 
Jam buvo in laika praneszta sestusi prie taikos ir susitari- 
kad sukilėliai rengiasi ji sua- mo stalo. Bet sukilėliai, kuriu 
resztuoti.

Per kelias kruvinos revoliu
cijos dienas Peron stengiesi ninkai, sako kad dar per anksti 
dar atsilaikyti, bet kai Armija taip daryti ir ginklus padėti, 
ir Laivynas ji apleido, jis pa-; Jie sako kad darbininku parti-

pirmenybėje randasi beveik vi
si Armijos ir Laivyno virszi-

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles visai nepasiti
ki ant Sovietu, nors jie da
bar gerinasi. Jis sako kad 
Sovieati gerinasi tik tol, kol 
jie matys kad jie gali ka nors 
pelnyti ar gauti. Bet Prezi- 
denas Eisenhoweris tikrai ti
ki kad Sovietai dabar jau 
yra geros szirdies žmones.

mate kad jau jam niekai.
Argentinos kraszto žmones, 

iszgirde kad tas j u kankinto- tikisi kad jie iszsilaikys ir dar 
jas jau nuo savo sosto nuvers gali stengtis pasiprieszinti ir 

pradėjo savo vada Peron sugražinti.
Laivynas, sustabdęs Para

guajos laiva ant kurio isztrem
tas Diktatorius dabar yra pa

ja, kuriuos nariai buvo vadina
mi “Be Marszkiniu” dar vis

tas, triukszmingai
draskyti jo ir jo mirusios žmo 

! nos paveikslus ir statulas.
Sukilėliai buvo pareikalavę

kad tas Peron butu jiems gra- sislcpes, davė savo žodi ArgZn- 
zintas, bet Yuraguay kraszto tin0 žmonemSi „ ypatingai tai 
valdžia nesutiko. Ir taip iszro- darbininku “Be Marszkiniu” 
do kad jam pasiseks pasprukti, partijai, kad visi Argentinos 

Dabar Gales Pasilsėti Bet kad ,1S sav0 kaili ir iszsi- kariszki laivai tupi prie uosto

NORĖJO PASILSĖTI

gelbes, jau visa jo valdžia, vi- jr yra pasirenge visa Buenos

TĖVAS NUSIŽUDĖ t *’'
DETROIT, MICH. — Susi

rūpinės ir nervuotas tėvas, ku- i 
ris savo žmonai buvo pasakęs:1 
“Turi szitaip būti,” nuszove 
dvi savo gražės dukteres su 
medžiokles karabinu ir paskui 
pats save nusiszove.

Polieijantai sako kad pen-i 
kios deszimts vieno meto am
žiaus Lawrence E. Womack, isz 
Detroit nusižudė savo namu
skiepe, kai jis pirmiau nuszove 
savo dvi dukteris, dvideszimts 
metu amžiaus Carol, sekretor- 
ka, ir septyniolikos metu am-

Robert M. Parrish, (po 
kaire) Federal Trade komi
sijos sekretorius, duoda isz- 
tikimybes prisieka Sigurd 
Andersonui (po deszine), 
kuris yra buvęs South Dako
ta valstijos Gubernatoriumi,

ir dabar yra szitos Federal 
Trade komisijos narys. Vi
duryje stovi John W. Gwy- 
nne, kuris buvo in szita ko
misija paskirtas 1953 metais 
ir dabar tapo tos komisijos 
pirmininku.

sos jo staeziai beprotiszkos 
svajones iszgaravo. Jam jau 
nėra kelio atgal!

Nors jam pasisekė pasprukti 
nuo savo žmonių ir pasiekti Pa- 
raffuajos laiva, bet Argentine įYtatoriu ^eronYuvo paTie“ 
kariszki laivai pasivijo ta Pa
raguajos laiva ir dabar reika
lauja kad tas buvęs Diktatorius i
Peron butu jiems sugražintas/ Diktatoriu{ Peron ”......

Argentinos Armijos Minis- 
teris, kuris nesutiko su Armi- 

to XX jam jos vadais stoti priesz Diktato-
penkios deszimts ’p^inklC U. S. oOIltlS.: riu Peron, Generolas Franklin

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LOS ANGELES, CALIF. -
Darbininkas kuris stengiesi ap
vogti banka ant penkios de
szimts tukstaneziu doleriu, už 
tai kad jis norėjo “pasilsėti” 
dabar pasilsi kalėjime.

Polieijantai sako kad ketu
rios deszimts metu amžiaus 
fabriko darbininkas Francis
McMullan inejo in viena ban- kad jie galetu pajmti in tei„ , 
ka, pagrūmojo su mažu ryszu- ma 
liu savo rankoje in bankieriu
Craig Edwards ir jam pasakė:

“Asz noriu ;
tukstaneziu,* o jeigu negausiu 
tai asz visa szita banka in pra
garą susprogdinsiu su 

į spregstanezia bomba.”
Bankierius nuėjo su

! prie bankos pinigu iždo;
jis priėjo prie duriu jis duris į 

, greitai užtrenkė ir parstūmė ta
neva-vagi. Tame ryszalyje jo
kios s'progstanczios bombos ne-

HONG KONG, KINIJA. — 
Komunistiszka Kinija paleido 
Amerikieti Protestona misijo- 
nieriu, kuniguži, kuris sako 
kad jis pasirasze ant palszyvo 
raszto, kad buk jis yra buvęs 
Amerikos sznipas, szpiegas. Jis 
sako kad jis ta prisipažinimą 
vėliau paneigė ir pasakė kad 
jis tai buvo padaręs tik po prie
varta ir per kankinimus.

I I
Kunigužis Levi A. Lovegren

isz Seattle, Washington buvo 
septintas nekarininkas, neka-’j 
reivis Amerikietis, kuri Komu-' 
nistai Kiniecziai yra dabar pa
leidę isz nelaisvės. ' --- -L—a------ —- „„

Kiniecziai Komunistai dabar bebuvo
po viena ar po du Amerikiecziu ............................
paleidžia isz nelaisvės. Jie taip j siairzkino: “’
tikisi kad jie gales derintis del dirbti ir tuti biedrn,m. Asz isz-| 
vietos in Tautu Sanjunga pri- rokavau kad 
parodindami kad jie belaisvius C2aau penkios 

’ savo valia dabar paleidžia.
Kunigužis sako kad tie Ko- cziau pasilsėti.” Polieijantai ir 

munistai dare ypatingas pa- teisėjas sako kad jis gaus ilga 
stangas ji paleisti ant jo gim- laika pasilsėti, kalėjime.

: tadienio, kada jis susilaukė 
i szeszios deszimts septynių me- 
’ tu amžiaus. ■■

szita

juo 
kai

Vėliau jis policijantams pa-’ 
______ : “Man insipyko

jeigu asz ture- 
deszlmts tuks- 

taneziu doleriu, tai asz gale- 
Policijantai ir

gaule ” turi tiek agen 
i tu kiek skaitytoju, nes kožnas 

Jo žmona, teipgi misijonier-1 yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu

ką jo lauke prie rubežiaus. Ir 
ji ta paezia diena apvaikszczio- 
jo savo szeszios deszimts penk-
ta gimtadienio diena. Linksma del iszdavystes.

j porele su savo duktere Mild
red linksmai praleido ta dvi-
guba szvente. *

Bandykite
taip padaryt, mieli skaitytojai,

Aires miestą bombarduoti, jei
gu tik kuris tos partijos narys 
prasiszoks.

Paraguajos Ambasadorius, 
Juan Chavez sykiu su buvusiu

kes ta Paraguajos laiva, ir pas
kui suugryžo in Argentinos 

s uosta del maisto ir kitu daigtu

Nauja Mada

ir moterys pamarese ateinan-Szitas naujos mados mau
czia vasara rengsis. Iszrododinimo siutas buvo pirma sy-

ki parodintas in Los Ange kad ir skrybėlaitė ilga-kotis
o “Saule” bus jusu didžiausiu les miestą. Gražuole Jo Anne cigaretas bus reikalingi su
laikraszcziu. Acziu! Aehle parodo kaip merginos szitu siutu del maudinimo.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
kk Gubernatorių Avėrel Harri
man. Jis sako kad jis galėtu 
greicziau rinkimus laimėti ne
gu Adlai Stevensonas.

Sovietai prisiipažinsta kad ju 
kraszto Premjeras Bulganinas 
dabar laibai serga, szirdies liga.

i■ • •
Per visus tuos pasikalbę j i- 

mus tarp Amerikos ir Rusijos 
ir tarp Pietų Vokietijos Kan- 
celiarijaus ir Sovietu paaiszke- 
jo kad Sovietai dabar turi 
daug daugiau geresniu ginklu 
del pasaulinio karo negu Ame
rika, Anglija ir Prancūzija sy
kiu.

Jie sako kad S t.even sonas bu
vo sumusztas pirmiau, ir kad 
dabar reikia kita kandidata. pa
statyti.

Tie Pietiniu Valstijų Senato
riai remia. Averell Harriman už 
tai kad jis yrabagoezius ir gali 
daug pinigu padėti del ateinan- 
cziu rinkimu.

Dar nieko vieszai nėra, sako
ma, bet Vaszingtono taryba de
rinasi ir tariasi ar butu galima 
siunsti Sovietams musu mais
to ir kitu daigtu kuriu mes per 
daug dabar turime.

1 • •
Eina gandai kad Tautu San- 

junga pasiims armijas numal- 
szinti Egipto ir Izraelio armi
jas in Gaza kraszta, nes ežia 
iszrodo kad Komunistai abi 
partija kursto.

Singapore miestas dabar 
randasi pavojuje. Anglai var
giai gales ta miestą pasilaiky
ti. Ir ežia Komunistu darbas 
priesz Anglijos kraszta.

—————— e a >

Komunistai Prancūzijoje 
nauja tvarka veda. Jie dabar 
laukia kol Prancūzijos valdžia 
pašinus dauguma savo armijos 
in Afrika. Tada Komunistai 
sukels revoliucija p a c z i o j e 
Prancūzijoje.

Kiti remia Kefauver isz Ten
nessee priesz. Stevensona ir 
Harrimona, sakydami kad kai 
•Californijos valstija, ji priims 
ir pripažins, tai visi Demokra
tai ji rems.

Harrimonas sako kad jeigu 
jis nebus Demokratu išbrink
tas kaipo kandidatais del Pre
zidento, jis visomis galiomis 
rems Stevensona. Isz Stevenso- 
no tokio iszsireiszkimo dar ne
girdėt.

Republikonams dabar tik ru
pi gauti gana Senatorių ir Kon
gresmenu, kad ju butu virsze- 
nybe Kongrese.

Redakcija aplaike post-karte 
net isz AVecoma Beach, Califoi^ 
nia, nuo pons. St. ir Marg. Mi- 
dhelsonus, ir Dr. ir Mrs. Kapoc- 
ky. Szirdingai Acziui! (Thanks 
for the delicious seafood.) ~

Pypkes Durnai
Tada, pasirodys daug straiku 

Prancūzijoje, kurias . . sukels 
Komunistai. Graži Mergužyte

Visos straikos Vakaru Vo
kietijos uostuose yra Komunis
tu prirengtos. 

■' 11 • • . "
Jau dabar tikrai žinoma kad 

Sovietu Rusija, turi eroplanus 
kurie yra greitesni už Ameri
kos greieziausius eroplanus. 
Dėt klausimas yra kiek tokiu 
eroplanu jie dabar turi? Mes 
galime tūkstanti tokiu eropla
nu pagaminti in sanvaite, kiek 
jie gali pagaminti in visus me
tus.

Ak tai graži mergužyte, 
Kaip kvietkeles vidurys!
Ak tai saldžios jos lupikes, 
Kaip saldinis obuolys.
Kad asz joses nematau,
Niekur dėtis neinmanau,
Nei man valgis, nei man 

gėrimas,
Kaip ligonis sirgt turiu.

Dauguma Demokratu remia 
Senato vada Lyndon B. John
son, kuris teigia kad Eisenho- 
weris yra, tikrumoje, be parti
jos, ir kad ji remia dauguma. 
Demokratu.

Iszrodo kad dauguma Demo
kratu prisipažinsta kad jie ne
gali sumuszti Prez. Eisenhowe- 
ri, bet kad jiems labiau rupi 
savo miesto ar savo valstijos 
rinkimai ir kad jie visai ne
paiso kaip rinkimai iszeis del 
valdžios prezidento.

■ • • 1
Bet Butleris ir Truman as nė

ra be draugu Senate ir Kongre
se. Szitie ju draugai yra pasi
ryžę stoti priešz Eisenhoweri.

Dabar iszrodo kad Demokra
tai sudarys kokiai sutarti su 
Eisenhoweriu, kad jie ji rems 
jeigu jis priesz juos nestos in 
vietinius rinkinius.

Kai kurie Demokratai nėra 
patenkinti kad Adlai Steven- 
sonas vėl stos in rinkimus kai
po Demokratu kandidatas.

• • 1
Dauguma Senatoriui isz pie

niniu valstijų remia New Yor-
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“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.
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pARVAŽIAVO isz Amerikos
Žvirbliene. Ta žinia žaibo 

greitumu apibėgo, visa Paply- 
niii kaima, ir daugiau apie nie
ką nei vienas Paplyniszkis ta 
diena nekalbėjo, kaip tik apie 
Žvirbliene.

— Tai kokia ponia: su 
skrybėlė, su szilkine bliuska, su 
pirsztinaitemis iki paežiu, alkū
nių, kaip dvarponio duktė, ka 
isz Varszavos atvažiavusi dva
re vieisizį. Tai tik ta Amerika 
turtu ir laimes szalis, ten ne 
gyvenimas, bet rojus.

Taip kalbėjo skubiai in vidų 
iiibegusi raudona kaip žarija, 
ir skaisti kaip uoga Juozu 
Magdute. O- isz jos skaiseziai 
mėlynu akeliu buvo matyt, kad 
ji tuojau lėktų in ta laiminga 
szali, jei tik sparnelius turėtu 
bent tokius kaip garnys. ■

Dalei krosui ant suolelio sė
dėjo susiikuprinusi ir rOžancziu 
poteriaudama senele Ona.

Kita kart matyt butą auksz- 
tos ir diktos moteriszkes, o da
bar belike vien stambus kau
lai, apvilkti susitraukusia, ruk- 
szleta oda, giliai indubusios, 
pritemusios akys ir žili, veik 
balti laukai, o dantys ne vieno.

Ne perg-eriausiai jau senele 
ir girdėdavo, norint su ja susi- 
szneketi, tai reikėdavo' pusėti
nai paszukaut. Ir dabar senele 
Magdutes žodžiu gerai nenu
girdo tik isz jos linksmo cziau- 
szkejimo suprato, kad toji szue- 
ka apie ka nors ypatingai 
linksma. Del to rožaneziaus 
kalbėt pabaigus, atsikosėjusi 
užklausė:

— Magdute, apie ka tu, isz 
lauko pargryžusi, taip tratėjai, 
aisz ’bepoteriaudama gerai ne- 
nugirdaui?

— Apie ka? Kad apie Žvirb
liene, ka isz Amerikos gryžo7 O v

kaip didžiausia ponia. Visoje 
Paplynej tik a(pie ja viena visi 
ir szneka. Asz pati josi neina- 
cziau, nes nedrysau in vidų pas 
juos ineiti, bet priemenėje pas
tovėjau ri girdėjau jos baisa ir 
nuo jos rulbu užuodžiau Ameri
kon iszka kvapu, kaip isz ro
jaus.

— Gerai, vaikeli, kad tu 
man pasakei, eisiu ir asz pas ja 
pasiklausiu et alpie-savo Zuza- 
nele; gal ji ka nors apie ja ži
nos ir man papasakos.

— Taigi moeziute, eik, eik 
ir mums parėjus papasakosi, 
kaip ten žmones laimingai gy
vena, ir ne vargsta taip kaip 
mes Lietuvoj:

Senele skubotai apsisegė 
szviesiai žalia sijoną, užsigobė 
balta, skepetaite, ulžsisupO’ dide
le vilnone1 juodmarge skepeta, 
pasiėmė lazdele in ranka ir 
kriun ėdama. iszejo isz vidaus. 
Nulingavo link Žvirbliu sekly-

czios, isz kurios per langus 
muszdama szviete dideles lem
pos szviesa. Isz vidaus girdėjo
si garsas sznekaneziu sodie- 
cziu, susirinkusiu pamatyt ir 
pasveikint senei matyta savo 
k ai m i ūk a Ž v i rlb 1 i e n e.

Isz vidaus, pro Įauga, pama
te ateinaneziai senuke, Žvirb
liu piemenukas pribėgės atida
rė duris, o kaimynas Kodys pa
ėmęs už pažasties, prigelbejo 
senelei inlipt pr slenksti.

— Garbe Jėzui Kristui.
— Per amžių amžius.
— Vos vos, atkėblinau vai

keliai, jau tur but, teks kraus
tytis in szarku baižnyczia. Jau 
sveikatos ir jiegu ne biskio ne
turiu. Sukibo moters in senele 
ir pasodino užstalėje, paezioje 
kerteje.

Žvirbliene nors ir iszsipuo- 
szus, )<aip Amereikonka, paibu- 
cziavo senelei ranka, toks ten 
sodžiuje paprotys, o dar senele 
buvo biski gimine, nors ir labai 
tolima, dėvint® vanduo nuo ki
sieliaus.

. — Vaikeli, iszgirdau apie 
tavo parvažiavima atsiskubi
nau ir asz ar nesužinosiu ka 
apie savo Zuzanele. Jau treji 
metai, kaip nieko neraszo, kaip 
ten gyvena, kaip jai ten Viesz- 
pats padeda.

— Sveika tetele, sveika 
kaip žuvis ir turtinga: iszteke- 
jo už smuikininko, tiktai pa
klydo, ba iszsiižadejo katalikys
tes, pavirto in laisvamane, 'be
dieve ir juokiasi isz musu Szv. 
tikėjimo, net pamokslus bedie
viu susirinkimuose sako.

— O Jėzau! Suriko senele, 
ir taip užsikosėjo, kad ka tik 
neužduso.

— Ko mano žila galvele su
silaukė, kad mano kūdikėlis 
kad mano kraujas, mano Zuza
nele in bediievusi pavirto. Del 
to man nei laiszkelio neatrasze.

Senele apsiliejo graudžiomis 
aszaromis, visiems ''Susirinku
siems pasidarė graudu, nejau
ku ir koktu.

Ilgai nelaukus senele su vi
sais atsisveikino ir iszkeliavo 
namo. Bet ne namo ji ėjo. Ji 
ėjo už kaimo in pamiszke kur 
palie upeli, szale vieszkelio, 
stovėjo szventas kryžius, ker
pėms ir samanomis apaugės ir 
nuo senumo in viena szona pa
krypės.

Atsiklaupė senele ant keliu 
apsikabino kryžiaus medi, ir 
meldėsi, ka.rsztai meldėsi už 
savo Zuzanele. Jos aszaros, 
kaip "perlai byrėjo per jos se
nus, raukszletus skruostus ir 
po kryžium ant sauso smiltyne- 
lio krito.

Užkilo audra su perkūnija 
žaibai akis plikino, visas su
tvėrimas drebėjo, visoks gyvis 
kur galėjo slėpėsi. Viena sene
le nuo kryžiaus nesitraukė. 
Meldes ir meldeis, jos aszaros 
kaip perlai per Skruostus rie
dėjo, o lietus vis lijo ir lijo.

*♦* *♦* *•*

Buvo Nedėlios rytmetys. 
Magdute, anksti ryta skubino
si in bažnyczia iszpažinties, ir 
skubėdama basa; mat biski ly
no,jo, perdribus upeli, takeliu, 
pagiriu trauke linkui vieszke
lio. Jau buvo bepraeinanti pro 
kryžių, staiga suszuko: O 
Vieszpatie ! Ir atgal kelis žings
nius atszoko.

Abiem rankom apkabinusi 
kryžih ir galva žemyn nulenku
si klūpojo senele Ona.

Magdute atsikvoszejus. per
sižegnojo, priėjo artyn, ir pa
mate kad senele .sustingus, ne
gyva!

----- .G ALAS

SVIETAS DVASIU
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

kada Sztuitgarde anūkams, 
ir Stazburge stiliui pasirodė.

Smertis Persakyta Per 
Numirusi Prieteli

Ponas Bradili daktarais pil
nas talentu jaunas vyras, iszke
liavo isz Wurtemburgo, savo 
tėvynės in Amerika. Pasiszven- 
te mokslui liežuviu matemati- 
kai: pagal pasaka prietehi, ne- 
tikėjo in jokias dvasias. Pasku
tinėje savo laiszkoje pas gimi
nes likuses AVurtembergijo, ra- 
sze:

— “Turėjau navai na sap
ną, jog priesz devynis metus 
numirusia Wentemibergijo ma
no prietelis Elvertas, pasirodė 
man sapne ir pasakė jog asz 
n e t r u ku s n ūm i r si u.

Jau buvau ji užniirszes ir jo 
paveikslas vela stojo man in 
akis.”

Ir tai buvo paskutinis laidz- 
kas Bardilaus in tėvynė; netru
kus numirė.

Persakyta Smertis Jenerolo 
Malczevskio

Tėvas Antanas Malszevskio 
autoras Marios, buvo pirmiau- 
se Jenerolu Lenku vaiske, o po 
tuom Ruskaim vaiske, nes titu- 
lavu jenerolu.

Jonas Alalczevskis buvo la
bai turtingu, nes per visokius
nuopuolius likosi tiktai ant vie
no mažo dvarelio. Tasai tai 
persakė savo sunerti. Užprasze 
savo prietelius ant piet; kada 
pribuvo tare in juosius links
mai, jog žino isz tikro jog 
sziandien ant penktos valandos 
po piet numirs. Juokėsi visi isz 
jo pranaszaivimo; jisai vienok 
laikėsi prie savo, ir tarė ant 
galo, jog nori su jais atsisvei
kint be gailesczio. Apsirėdė in 
jeneroliszika mandiera po piet, 
nuėjo in savo pakaju, atsigulė 
ant sofkos ir numirė kaip pa
sakė.

Inkandimas Levo Sapne
Vienam žmogui Podvoje sap

navosi, jog jam inkando in ran
ka didelis levas murmurinis, 
gulintis prie aĮŽnyczios Szv. 
Justinos. Juokėsi isz to sapno, 
o kada ant rytojaus ėjo pro ta- 
ji Ieva, prisiartino prie levo, 
indejo ranka in gerkle ir tarė 
juokdamasis: Žiūrėkite in taji 
murmurini Ieva, kuris mane 
per sapna inkando. Toje valan
doje pajuto dideli skaudejima 
ir skubei ranka isztrauke ap
žiurėjo žaiduli ir persikanojo 
su baime, jog turklis- sėdėjo pa
sislėpęs gerkleje levo, ir tas tai 
uždavė mirtinia. žaiduli. Tuo- 
jaus ėmėsi prie visokiu spasabu 
gelbejmio, nes visos storones 
daktaru ne pagelbėjimo, po ko
kiam tai laikui isz to turėjo 
numirt.

--------GALAS------ -

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.

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

No J 02—■ Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- 
tnas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 11'9 
puslapiu, 20c.

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
ao. 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; Ro7 
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c. '_____

N0.158™Apie . Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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., 20o.

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

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

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

180]/2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu., 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. 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. 35o.

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 Seraphisžkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

frVr3 Užsisakant knygas is» 
szio 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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

Svietas Dvasiu
(Tasa)

Viena ryta danesze tarnai 
Otvinovskui, jog kokis tai Žy
das atvede labai puiku arkli 
an t / par d a v ini o. O t v i n o v s k i s 
iszejo su savo tarnais, apžiūrėt 
Divinosi; jog buvo panašaus in 
ta arkli kuris dingo ana meta. 
Žydas kuris arkli atvede, turė
jo dali veido uždengta juodu 
lapu jog negalima 'buvo įprisi- 
žiuret. Ilgai numislino Otvi
novskis ir apžvelginejo arkli, 
nes ant galo paregėjo ant kak
tos arklio balta brukszneli, o- 
kurio jo- dingusis arklys- netu
rėjo užsigeidė pirkt arkli. Suti
ko tuojau s, arkli n u ved e in 
arklinyczia o Žydas paemes pi
nigus, ko greieziause atsitolino.♦

Ant rytojaus vakare Otvi
novskis liepe pabalnot nupirk
ta arkli, kad iszmegint. Oras 
buvo puikus, menulis pilnai 
szviete. O arklis smagiai ėjo ir 
teip patiko jojikui, jog prailgi
no spaezieriu. Jau 'buvo gana 
atsitolinęs,’o vela ketino eka.no- 
mui paliept ka ryto veikt. Do
vanai stengėsi užsukt arkli, nes 
tasai kaip geležinis ėjo savo 
keliu. Ir tai Otvinovskis likos 
nunesztas in miesteli padėta 
puse mylios nuo jo dvaro kur 
gyveno patys Žydam Nes ir 
miestelyje arklo negalėjo su
stabdyt.

Otvinovskiui kailis pradėjo 
drėbėt nuo baimes, o czia ark
lys trauke tuszcziom. 'Czia pa
regėjo degėsius Žydiszko na
mo, kuri pats liepe užkuri, o 
gyventojai to namo turėjo isz 
bado numirt, vela jojo pro gru- 
vesius suardytos Žydu mald- 
viete-s, o tai vis isz jo paliepi
mo. Otvinovskiui plaukai ant 
galvos stojo, ha nežinojo kas su 
juom stosis. Tuom laik arklys 
eina kaip žaibas, o jojentis ne-

II^A - B - CELAvSS
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arba pradžia -1 
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64 pus. Did. 5x7 col. <j 
Dabar Po 25c. ;! 

Saule Publishing Co., >

Mahanoy City, Pa., U.S.A. >
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Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

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

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

turi tiek pajiegu sulaikyt. Pra
dėjo szaukti page! bos, nes nie
kas jo balso negirdejo.

Otvinovskiui-parėjo ant mis-

Kaip kauluota mirtis 
Pradeda žiūrėt žmogui 

in akis, 
Tada szaukesi prie Dievo.

Taip ir su nekurais 
bedievais, 

Kurie yra nevosi laibai 
drąsus, 

Ir tankiai užsipylė makaule, 
Mėgsta pliovoti ant Dievo 

kurio nepažysta.
Nesenei vienas tokis

atausizelis, 
Kada pradėjo griaudet ir 

žai'buot, 
Tai nuo treczio augszto 
Tropais nusirito žemyn, 

Ir vos sprando sau 
nenusisuko, 

Mat, pabijojo perkūno.
Kitam fabrike dideliam 

mieste,
Tūlas bedievis nusilaužė 

kojas, 
Tai prasze paszaukt kunigą, 
Ir prie liūdinto ju iszpažino 

savo kaltes.
Isztikro navatnas daigias, 
Kad arsziausi bedievei be 

, kunigo nemirszta.
Tokiu bedieviu būti 

neulžsimoka,
Veluk jauezium ar arkliu 

vadintis,
Ne kaip bedieviu.

* * *
Nekurie žmones labai 

kikina,
Kad# turi mokėti nuo
Savo uždarbo inkom 

taksas.
Bet kiek yra tokiu 

žmonių,
Kurie su mielu noru
Mokėtu savo inkom 

taksas,
Jeigu turėtu nuo ko 

mokėti.
* * *

Daugelis 'žmonių skundžiasi 
ant trumpos pomietes, 

Bet niekas įiesiskund'žia 
ant trumpo proto.

SKAITYKIT 
OT“SAULE”^

les jog tai sziandien yra Žydu 
szvente atsiminimas už numi
rusius prosenius ir tėvus.

Kaip gavosi in užmiesti ark
lys da smarkiau pradėjo- bėgt. 
Cz-ion negali apraszyt 'baimes 
Otvinovskio,. kaip iszgirdo jbg 
rodos kokis staugimas dasieke 
jo aiises ir da labiau nusigando 
kad likos nunesztu ant Žyd'isz- 
ku kapiniu, kur baltavo akme
niniai an t g raibiai. Arklys per- 
szoko per tvora, jojiką numėto 
su smarkumu nuo saves o pats 
pakilo 'su vėjais baisiai staigda- 
mas.

Kaip tiktai Otvinovskis atsi- 
geivelevo, atsisėdo, nes baisiai 
drebėjo, ba pasijuto sedineziu 
gilio duobelėje, szale Žydiszko 
lavono, kuri nužudė, norėjo at
sikeli, nes negalėjo 'ba kokia 
galy.be laike ji kaip prirakinta. 
Szalltos rankos laike ji ulž ran
ku kaip žniples ir kas kartas 
trauke prie saves drueziau. Ot
vinovskis spyrėsi nes lavonas 
glaudė prie saves, o žemes 
duobes isz visu krasztu -hirejo 
ant ju.. Nelaimingas pakele akis 
kaip beprotis ir paregėjo kelis 
Žydus stovinezius, apie duobe 
ir berenezius žemesi su murmė
jimu. Stengėsi ant ju rėkt, pa- 
styres liežuvis negalėjo. Tuom 
liaik lavonas kas kartas dru
eziau ji spaudže glėbyje, o czia 
žemes įpuola teip jog. vos gali 
kvėpuot.

Prispaustas paskutinyibė at
siminė sau taji Dieva, kuri se
nei jau: buvo užmirszes, pa- 
szauke:

— O Szvencziause Pana 
Motina Iszganytojiaus, gelbek 
mane ir tai isztartas, su didele 
nebegale padare ant sdves 
ženklą kryžiaus.

Toje valandoje lavonas ji pa
love spaudės ir iszgirdo Otvi
novskis atsitraukenezius 'žings
ninis nuo duobes kurioje gulėjo. 
Žemeš nustojo byrėt, pradėjo 
krutet ir irtis in virsziu, jog 
vos su dideliu vargu slenge isz- 
eit isz duobes, puolė kaip negy
vas be žado, ilgai gulėjo.

Jau saule buvo užtekėjus, 
kada atsipeikėjo apsidairė ap
linkui. Lavonas gulėjo ir tiktai 
jo rankos kiszojo isz po žemes. 
Otvinovskis atsitraukė nuo tos 
baisios vietos ir leidosi namon 
kaip szuvis.

Ta paežiai diena parsikvietė 
kunigą ir ilgai su juom buvo 
užsidaręs pakajuje. Ka jiedu 
kalbėjo su savim apie tai nie
kas nežino, Otvinovskis po isz- 
ejimui kunigo užsidarė save 
pakajelyje, net vakare paszau- 
ke savo tania idant ji nurėdy
tu, girdėjo taniai kaip per visa 
nakti vaitojo ir verke. Ant ry
tojaus rado ji negy va.

Po. smert rado suraszyta pa
tikima, ant kurio buvo pasira- 
szia trys Judintojai. Kada per
skaitė, dasižinojo, jog tris da
les savo turtu užrasze del Žydų 
liepiniu, idant pastatytu koply- 
o ketvirta del bažnyczios su pa- 
czia ant. garbes Motinos Dievo. 
Ir sziandien gruvese tos randa
si Sandomierio redy'bo. Da ne 
labai senei buvo matytas senas 
paveikslas ant kurio buvo at- 
maliavotas žmogus iszeinantis 
isz duobes ant kurio veido rado 
si didele laime. Taji paveiksią 
davė padaryt tas pats kunigas

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

isz paliepimo Otvinovskio ku
ris iszklause iszpažinti ir turė
jo po apaezia toki parasza:
Apreikszta įSmertis Per Supila.

Mete 1790 likos pajpildinta 
žudinsta Amsterdame. Žmogus 
paeinantis isz miesto Locle, isz 
amato ziegorninkas, likos ras
tas kanale su surisztom ran-

kom ir kojom. Iszeme ji isz 
vandenio da pusgyvi, nes in 
pora valandų numirė. Terp jo 
popieru rado laiszka raszyta
tai s žodžais:

“Turėjau taje nakti baisu 
saipna, sapnavau, jog dui žmo
nis užklupo ant manes, suriszo 
ir in vandeni inmete. Jau tai 
trecziu kartu ta pati sapnuoju, 
laike penkių sanvaicziu. Viesz- 
patie! GeTbek mane”.

Ir,da, rado laiszkeli, idant 
duotu žinia mano tėvams in 
miestą Locle, idant žinotu kas 
su jo sūnum atsitiko. 

t

Brumo Von der Harten-Faust
, Užgimė Kolenijo apie 1035 
meta, Teologiszka mokslą atli
ko Rheims’e. Ten inženge in 
dvasiszka stoną. Ant vyskupi
nio sosto buvo tada Manasesas 
žmogus paleistuvingo gyveni
mo, kuris už 'pinigus aplaike 
vyskupys'ta, idant kirpt ir par- 
davineit aveles, ne del to idant 
darbszaut apie ju iszganima. 
Jaunas daktaras pasirodė tame 
tarnu dieviszkui ir apgintojo 
aveliu ir peike vyskupą ant 
kožno žingsnio. Apskundė Bru- 
nonos vyskupą priesz dievisz- 
ka valdžia ulž paleistuvy sta. Il
gai traukėsi teismas, o Bruno
nas per dvides'zimts metu ken
tė isz szalies vyskupo paleistu
vio persekiojimą: nes laikėsi

Let us show you the

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! 
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iki galui; latras vyskupas likos 
nukorotu. Žmonis ir dvasiszke- 
je, norėjo Brunoną apszaukt 
vyskupu ant vietos paleistuvio, 
nes tasai nenorėjo tosios gar
bes ir praszalino in Paryžių.

Czionai buvo baisius atsitiki
mas, kurio Bruno buvo Judin
toju, kada jau turėjo penkios 
deszimt® metu senumo. O kad 
buvo god uis mokslo, kuri isz- 
guldinejo garsingas, vardu 
Reimundas, o kuris viena die
na apsirgęs, numirė. Mokinto
jai jo iszkele puiikes szermenys 
o vienas isz ju sake, bažnyczio- 
je pamokslą prie grabo stovė
damas, kuris in padanges isz- 
kelineje dora gyvenimą numi
rusio. Tame atsidaro antvožas- 
nuo grabo, sėda nebaszninkas 
ir kalba: “Negirk manes! Jau 
esmių nuteistas teisingai ir es
mių prakeiktas ant amžių. Po 
tuom vela gula in graba ir ant
vožas užsidaro.

Visi, kurie tiktai buvo baž- 
nyczioje baisiai persigando ir 

po tuom kalbėjo: “Jeigu taisai 
likos prakeiktu, kuris jokio pa
piktinimo žmoniems nedavė, 
tai ko mes galime tikėtis?”

Ir pasitaisė žmonis, o buvo 
tai didele nauda isz to stebuk
lo. Nes ypatingai kunigus isz- 
gazd.ino, o terp kuriu ir Bruną, 
kuris po t uom kalbino visus ant 
darymo paikutos, kad tiktai ne
patekt in pekla.

Tada surinkęs pulkeli kuni
gu, nusidavė in kalnus alpi
nius, apskrityje Delfinato. Ta
je vieta pramynė Kartuzyje 
(Chartreujse); nuo to likos ta
sai zokoninkas tokiu vardu 
pramintais1. Priėmė regula Szv. 
Benedikto; nes da nekuriuose 
dalykuose apsunkino. Meto 
1101 Brunas numirė ir likos 
paskirtai in skaitlį Szventuju.

Pasikorelis

Vienais tikras ir doras žmo
gelis, kuris turėjo kromeli Pa
ryžiuje, kaip tiktai sulaukdavo 
Nedėlios, ulždarinedavo savo 
kromeli ir eidavo in upe Sek va
lia meszkerot. Nes viena diena 
sėdėdamas ant upes kranto isz
girdo baisa szaukenti in ji, ro
dos isz vandenio: “Anzelmai 
pasikark, ‘pasikark, mano myli
mas pasikark!’.’

Pradėjo dairytis apie save, 
nematydamas nieko, pagriebė 
vela už mesžkeres, nes vėla isz- 

b 1

girdo: 11 Ariželmai, pasikark! 
Isz nekantres pradėjo jieszkot 
krūmuose, mislydamas, kokis 
szmeitorius ji nairavoje, o nera
dęs, pradėjo baisėtis, ba tai ne 
žmogaus, nes velnio buvo bai
sa s.

Paėmė meszkere, užsidunk- 
sojas gryžo namon, ir paregėjo 
ant vieno medžio kalbanti žmo
gų, akys iszverte isz duobiu 
žiurėjo in Anželma. Jau to bu
vo žmogeliui per daug; bego 
namon kiek turėjo pajiegu ir 
viską paežiai apsakė. Girdėda
ma apie tai, varginga motore 
mistino, jog pats staigiai apsir
go, nusidavė pas daiktara, o ka
da, sugryžo su. daktaru, rado sa
vo pati kabinti ant vinies.

Pasirodimas Tėvuko

Ponas Hubschmann’as auk- 
soris Sztutgarde turėjo tęva 
Voigi and ’e jo brolis gy veno 
Sztrazburge. Pasitaikė viena 
ryta, vos szvintant, jog vaikai 
Hubschmann’o paązauke drau
ge: “Tėvukas, Tėvukas atke- 
lavo! Tuom džiaugsmingu riks
mu pabudino tęva, kuris apsi
dairė, nes savo tėvo nepąrege- 
jo. Kada vaiku paklau.se, kur 
yra tėvukas? Atsake jog tėvu
kas ka tik dabar praėjo pro 
juosius, nes nežino kur dingo. 
Po keliu dienu aplaike Hu,sb- 
sclimann ’as laiszka nuo savo 
brolio, kuris danesza jog labai 
rūpinosi apie tęva kuris ggl jau 
negyvas ba danesze jog dieno
je, to ipaczio kada vaikams 
Hubsichmanno pasirodė, tai ka
da jisai ėjo in savo varstotinia, 
rado savo tęva kuri vos spėjo 
pasveikint isznyko; per tai da- 
siprato jog turėjo numirt in 
asztunta valanda daejo in Voi- 
giland žinia pas llubsclimaima 
jog jo Ievas numirė. Pabaigė ji
sai gyvastį lygei toje dienoje,

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Jau Nekarta,...

Priminėm musu skaityto
jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po tris centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą, ’ ’ ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo, f

SAPNORIUS
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8 col. ilgio, 5% col. plocrio ' j 
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ateitoje stosis. Su priedu ; • 
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Žinios Vietines
— Žinios pramesezta, buk 

Sesute vienuole Monika, pir
miau buvus, panele Mare Ben- 
dinskiute isz Mahanojaus, pasi
mirė pareitai Sereda, deszimta 
valanda in Szv. Kazimiero vie
nuolyno je, Chicago, Ill. Velio
ne gimus Mahanojuje 1907 me
tuose. Instojo įprie vienuoliu 
1920m. Paliko dvi seserys: po
nia Jieva Kirtikliene, isz Ta
maqua ir Agnieszka Novaliene, 
Camden, N. J., taipgi tris bro
lius: Juozą, Tamaqua; Joną, 
Philadelphia ir Aleksandra, 
Rochester, N. Y. Laidotuves in
vyko Panedelyje, Czikagoje.

— William Mellon, nuo 212 
W. Spruice uly., kuris užlaiko 
garadžiu del pataisinimo auto
mobiliu ant W. Market uly., nu
mirė pareita Sereda in Dan
ville ligon'bute. Velionis nesvei- 
kavo per koki tai laika ir gydė
si tame ligon'bute nuo Rugsėjo 
8-ta diena. Gimė Austrijoje, at
vyko in Pittston, Pa., o apie ke
turios deszimts metu atgal ap
sigyveno Mahanojuje. Paliko 
duktere Mare namie; dvi sese
rys: Mare Krolick ir Ona Oczv- 
cz, Frackville; pus-broli John 
Tynio, Frackville, taipgi keletą 
brolienių ir seserieniu. Laido
tuvės invyko Panedelyje, su 
aipiegomis in Szv. Juozapo baž- 
nyežioje devinta valanda, ir pa
laidotas in parapijos kapinėse, 
pines.

— Seredoj pripuola Szv. 
Vaclovo, o Tautiszka Vardine: 
Visgirde. Ir ta diena: 1946 m., 
Graikijos Karalius Jurgis An
trasis sugry'žo in savo kraszta 
ir uižeme sostą; 1924 m., Ame- 
rikiecziu lakūnai apskrido, ap
lėkė aplink visa pasauli ir ke
lione baigė Seattle mieste; 1939 
m., Naciu-Sovietų sutartis su
daryta.’ Jie pasidalino visa 
Lenkija; 1379 m., Lietuviai su
sitaikė su Vokiecziais ties Nar
va; 1914 m., Vidurinėje Lenki
joje, Rusai pere jo per Vokie
tijos rubežiu, linkui Poseno, 
bet Vokiecziai juos ežia sulaikė 
ir sustabdė.

— Ketverge pripuola Szv. 
Mykolo Arkangelio, o Tautisz
ka Vardine: Vilkaitis. Ir ta die
na: 1911 m., Italu-Turku karas 
prasidėjo; 1530 m., Lietuvoje 
apskelbta instatymai.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jeronimo, o Tautiszka Vardi
ne: Bytaute. Taipgi ta diena: 
1938 m., Muenoheno sutartis, 

, kai jCzekoslovakijos Sudeten 
žemes 'buvo pavestos Vokie- 
oziams. Anglijos Ministeris, 
Neville Chamberlin, pargryž- 
damas isz tos konferencijos, sa
vo žmonėms pasakė: “Asz par- 
neszu jums taika musu lai
kams”. (Szitokis iszsireiszki- 
mas gal jo buvo paimtas isz 
Anglijos Maldaknyges, kur 
randasi szitokis iszsireiszki- 
mas: “Duok mums Vieszpatie, 
taika musu laikoms.”) Nors 
beveik visi baisiai pasmerkė 
Anglijos Miništeri Chamberlin 
už jo toki Vokiecziams, Na
ciams nusileidimą, bet turime

atsiminti kad musu Prez. F. D. 
Roose veltas labai ji ragina, 
jam patarė ir ji net grasino, 
kad jis taip turi padaryti. Kai 
Prancūzijos Ministeris Dala- 
dier pargryžo isz tos konferen
cijos Prancūzai gėlės, ro'žes 
barstė jam po kojų. Chamberlin 
ir Daladier 'baisiai suklydo, bet 
jie nebuvo vieni. Dauguma 
Amerikiecziu panasziai tada 
mistino; 1559 m., Lietuviai pa
dare sutarti su Kryžeiviais ei
ti in kara priesz Rusus.

— Sukatoj pripuola pirma 
diena Spalio-October. Szis me- 
nesis paszvenstas del Szvento- 
jo Rožancziaus.

— Jonas Budro, kuris turi 
užsieimima. su Philadelphia 
Gear Works kompanija, lankė
si pas savo motinėlė, p. Mare 
Budro, ir prie tos progos atlan
kė “Saules” redakcija su rei
kalais. Aeziu už atsilankyma.

Piatinkit “Saule”

Shenandoah, Pa.—
J. Stepulaitisi isz Wm. Penu 
likos sužeistas in pirszta, laike 
darbo Locust Creek angliaka- 
syklose. Gydosi namie.

— Pareita Petnyczia, apie 
ketvirta valanda po piet pa
simirė senas miesto gyventojas 
Vincas Staselka, kuris gyveno 
pas savo seseriene, Veronika 
Arnibrulievicziene, 1029 W. 
Coal uly. Velionis nesveikavo 
per visa meta. Gimė Lietuvoje 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Buvo angliakasis, 
ir paskutini karta dirbo Pack
er Nr. 4 kasyklose. Paliko se- 
kanezius seserienes: Veronika 
Armbrulievicziene, Ona Krau
se ir V. Samkievicziene, isz 
miesto; taipgi seserienius: Jo
ną, Prana ir Juozą Metkievicz- 
iai isz miesto. Laidojo Utar- 
ninko ryta, isz Graboriaus V. 
Menkieviezio kcplyczios, 15 E. 
Cherry uly., su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje dėviu-

^Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!
/

£ver wish you could wave

goodbye to the

stay-at-homes on shore?

■^LOWERS in staterooms . . . champagne, confu- 
sion and telegrams! An exciting send-off for the 

vacation of your life! Everybody deserves at least 
one trip to far-off lands —to see exciting travel 
spots—to visit old friends and relatives—to make a 
lifetime of memories. Don’t you wish you were 
taking off? The shortest route between you in 
your armchair and you in a deck chair is via the 
Payroll Savings Plan.
Join the Payroll Savings Plan where you work'. 
Tell your company pay office how much you want 
to save each payday. They’ll save out that amount 
from your check before you have a chance to spend 
it. Then, when enough money accumulates in your 
account, they’ll buy you a U. S. Series E Savings 
Bond. That’s when your nest egg really starts 
growing. When held to maturity (9 years and 8 
months) each Series E Bond pays an average of 
3% per year, compounded semiannually. And now, 
with the automatic extension privilege it will go 
on paying that same fine interest for 1 o more years. 
That means a return of up to 80% more than you 
originally invested.
By investing regularly in U.S. Savings Bonds, you 
can easily get that long awaited ocean trip ... that 
down payment on a new home ... or other impor
tant savings goals. For example, save just $5.00 
every week through the Payroll Savings Plan. In 5 
short years you’ll have $1,367—enough to take you 
where you want to go.
Join the Payroll Savings Plan today! If you’re self-em
ployed, start investing regularly in United States Savings 
Bonds where you bank!
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ta valanda ir palaidotas 
Szv. Marijos kapinėse.

in

Pottsville, Pa.—
Lietuviu Moterų Kliu'bas 
Schuylkillo .pavieto laike savo 
Metini Tea ir Fashion Show 
Nedelioj, Rugsėjo 25-ta diena 
antra valanda ipo piet, in Nec- 
ho Allen svetainėje. Pirmin
inke buvo ponia Elzbieta La
zauskiene isz Minersvilles, o 
Vice-Pirmininke, ponia J. Gil
bert isz Pottsvilles.

isz

czioje. Galimas daigtas kad tai 
tas pats vaikutis. Policija da
bar stengiasi isztirti per dakta
rus ir per ta Mt. Zion ligonine.

DU LAKŪNAI ŽUVO

baustas ant dvieju szimtu do
leriu baudos ir ant vieno mene
sio in kalėjimą, už tai kad jis 
pasigėrės automobiliu vairavo.

Bethlehem valstijos polici- 
jantai sutiko dovanoti tam dy- 
pukui Mijocevic ta kalėjimo 
menesi, jeigu jis atiduos jiems 
savo draivinimo laisnius. Po- 
licijantai sako kad jis yra vi
siems pavojingas ant vieszke- 
liu.

Dypukas Mijocevic prisipa
žino kad jis kaltas. Policijantas 
Saržentas John Trembath pa
sakė teisėjui William G. Bart
hold, kad jis sustabdė Mijoce
vic, kai jis girtas nakezia vai
ravo automobiliu. Tai buvo 
Birželio dvideszimts asztunta 
diena. Bet teismas iki dabar 
lauke, kad tam dypukui duotu 
progos tiek pinigu susirinkti.

New York.—
Cziampijonas Rocky Marciano 
31 metu amžiaus, Italas, isz 
Brockton, Mass., uždavęs in 
žanda Archie Aloorb, juodukas 
38 metu amžiaus, isz San Die
go, California paguldė ji in de
vintam raunde. Kumsztynes
invyko pareita Seredos vaka- Viskas buvo gerai, kol ta vaka
ra 10:45 valanda, in Yankee ra priesz tai kada tas dypukas 

turėjo pasirodyti teisme, kai 
jis vėl buvo suimtas girtas ant 
vieszkelio kur jis isz vieno szo- 
no in kita lingavo su savo au
tomobiliu.

Stadium. 61,574 žmonių mate' 
kumsztynes. Ineigos isz viso: 
Nuo tikietu $948,117.95; Tele
vizijos $1,125,000; Radijo $35- 
000. Cziampijonas Marciano 
gavo $472,760.00, Moore gavo 
aipie $236,380. Žinios pranesza 
kad kitos Cziamipijonas kum- 
sztynes invyks Birželio mene- 
šio 1956m.

Gomez Palacio, Mexico.— 
Du trokai sui clinaimtu trenke 
in pasažierini traukino. Dina
mitas ekspliodavo, 65 žmonių 
1’1 - 4- i "1 V • •likos uzniuszti, 100 sužeisti. 
Nelaime atsitiko pareita Pet- 
nyczios1 vakara 10:15 valanda 
apie 250 myliu nuo Big Bend 
National Park, Texas.

SZUVA INKANDO
POLICIJANTUI

Szuva Pastipo, Polici
jantas Pasveiko

SOMERVILLE, N. J. —
Szuva, vardu “Prince” inkan- 
do policijantui Hugh Devlin in 
koja, ana diena. Szuva buvo nu 
vesztas in szunu ligonine, isz
tirti ar jis yra pasiutęs. O po
licijantas Devlin nuvažiavo in 
ligonine del paeziepinimu. Ant 
rytojaus tas szuva pastipo. O 
policijantas sveikas ir gyvas.

GIRTAS DYPUKAS 
SUARESZTUOTAS

Pasigėrės Automobiliu 
Vairavo

BETHLEHEM, PA. — Tris- 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Yugoslavas, dypukas buvo nu-

Ant Pardavimo

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

I t

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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The V. S. Government does 
not pay for this advertising. 
The Treasury Department 
thanks, for their patriotic 
donation, the A^tvertising 
Council and_

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa-

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

ERIE, PA. — Du lakūnai, 
kurie prigulėjo prie sztabo ku
ris orą prižiūri ir pranaszauja, 
užsimusze kai vienas ju eropla- 
no inžinas užsidegė, kai tik tas 
C-45 eroplanas pakilo nuo že
mes. Eroplanas nukrito ir užsi
degė.

Jiedu buvo trisdeszimts vie
no meto amžiaus Kapitonas Ri
chard W. Lane, isz Wright- 
Patterson Base ir Leitenantas 
Robert H. Gingles, dvideszimts 
penkių metu amžiaus, isz Ash
land, Wisconsin.

Tie lakūnai, kaip paprastai 
skrido isz Dayton, Ohio in Erie 
kai nelaime atsitiko.

Kapitonas Lane ka tik buvo 
jau susiderinės nusipirkti nau
jus namus savo žmonai, pirm 
iszvažiuojant in French Morro- 
cco del keliu menesiu.

Leitenantas Gingles buvo ap- 
siženijes tik septyniolika dienu 
priesz tai.

Kapitono žmona tik menesi 
priesz tai buvo pagimdžius 
dvynukus.

PAVOGĖ DAKTARO
VAIKUTI

Vaikas Pavogtas 
Ligonines

Isz

SAN EROSISCO, CALIF.
— Daktaras Sanford Marcus, 
per laikraszczius ir per radi j a 
kreipiasi in tuos, kurie pavogė 
jo vaikuti, kad ji sugražintu. 
Jau daugiau kaip penki tuks- 
taneziai doleriu yra siulinima 
tiems kurie ta vaikuti sugra
žins.

Dvideszimts devynių metu 
amžiaus to vaikuczio motina 
baisiai susirupinus. Tik dvieju 
dienu kūdikis vaikutis Robert 
Marcus, svėrė tik szeszis sva
rus.

Daktaras sako kad jeigu jam 
tik vaikutis bus sugražintas 
sveikas, jis viską pamirsz ir nei 
neapskus tu kurie buvo taip 
padare.

Treczdalis visos San Fran
cisco policijos jieszko to vaiku
czio, tai reiszkia apie tūkstan
tis septyni szimtai policijantu. 
Jie jieszko geltuonplaukes 
moteriszkes, apie trisdeszimts 
penkių ar keturios deszimts 
metu amžiaus, nes ji buvo arti 
kūdikiu kambario tik kelios 
minutos pirm negu tas vaikutis 
dingo.

Apie penkios deszimts myliu 
nuo San Francisco miesto, in 
San Jose buvo surastas blanke- 
tas, panaszus in tuos kuriuos 
Mt. Zion ligonine vartuoja ma
žuliams.

Daktaras Louis B. Goldstein 
sako kad kūdikis Robert gimė 
silpnutėlis ir per lengvas, ir da
bar jis bijo kad tas vaikutis ne
gali būti tinkamai prižiuromas 
be daktaro ir ligonines intaisu.

In Atlantic City, New Jersey 
klebonijos gaspadine, Ponia 
Lillian Grannar, rado maža 
kūdikėli suvyniota in maisza 
Szvento Nicholajaus bažny-

Gar adžius, ant 710-712-East 
Railroad ulyczios, mieste, tu
rintis vietos del ipenkiu auto- 
mdbiliu, o ant virszaus gara- 
džio randasi du (apartments) 
kambariai del gyvenimo. Par
siduoda pigiai. Atsiszaukite 
ant adreso:

Mis. Margaret McNamara, 
111 E. Mahanoy Ave.
Mahanoy City, Pa. ' '

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. \

ARGENTINA TA
RIASI APIE TAIKĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

‘IONE’ VIESULĄ
PRASZVILPO

Pasuko In Gilias Mares
NORFOLK, VA. — “lone” 

viesulą, taip grasintis visa mu
su kraszto rytu kranta, staiga 
pasuko in gilias Atlanto mares. 
Kai mes szi straipsneli raszo- 
me, tai iszrodo kad visas pavo- 
jus nuo tos viesulos yra dabar 
dingės. Bet ta “lone” viesulą 
dar gresia, nes ji gali vėl in ki
ta puse pasisukti ir pas mus 
vėl sugryszti. Bet isz visko isz
rodo kad taip nebus.

Kai mes szitas žinutes raszo- 
me tai ta viesulą jau nuo Nor
folk miesto uosto ir vis toliau 
keliauja in mares.

Nors szita viesulą buvo di
desne ir stipresne už visas ki
tas per kelis metus, bet ji ma
žiau iszkados padare, viena del 
to kad žmones buvo isz anksto 
perspėti, o antra, kad ji tik 
trumpa laika praleido prie 
kranto ir aplanke tik kelias 
vietas. Bet kur ji pasirodė ten 
ji baisiai daug iszkados pada
re.

Vaszingtono, Philadelphijos 
ir visos Naujos Anglijos miese- 
tai buvo perspėti, ir tuose 
miestuose policija, daktarai, li
gonines ir Rauduonasis Kry
žius; visi buvo pasirenge ir lau 
ke tos viesulos.

Keliuose miestuose mokyk
los buvo uždarytos. Dideles 
kumsztynes tarp dvieju cziam- 
pijonu kumsztininku buvo ati
dėtos New York mieste.

Allentown mieste, Pennsyl- 
vanijoje, kur dabar yra veda
mas turgas, “Allentown Fair” 
ugniagesiai ir policijantai bu
vo pasirenge visa ta turga grei
tai uždaryti ir visas szviesas 
nukirsti, jeigu tik ta viesulą 
ežia pasirodintu.

Bet aeziu Dievui visu tu at
sargu nereikejo! Bet, kai vie
nas policijantas iszsireiszke: 
Geriau butu pasirengusiam del 
pavojaus kuris neinvyksta, ne
gu nebūti pasirengęs del to kas 
invyksta.

Lucero, kreipiesi in Uragiiajos 
Ambasados ofisus apsaugos. 
Jis isz ten iszleido viesza pra- 
szyma kad visi liautųsi karia
vę, kad sukilėliai derintųsi su 
juo del buvusio Diktatoriaus 
Peron.

Uraguajos Ambasada, kaip 
ir tas Paraguajos kariszkas lai
vas, yra neliecziamas, ir jokia 
Argentinos valdžia negali nei 
Diktatorių nei jo armijos Mi
nister! dabar paimti. '

GUODOTIM
SKAITYTOJAI!

Viskas taip pasziėliszkai 
brangsta, tavoras, popifera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai^ a't- 
sipraszydami aiszkina kad ji® 
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 ’ ’ redakči- 
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavom^ 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti! ”

'h , "

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 “Popieroš 
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 popieroš “Saulei.”

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




