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Policijantas prižiūri, kai 
ligonines atstovai nesza in 
anabulansa trisdeszimts tri
jų metu amžiaus Raymond 
Rebjohnį kuris buvo sužeis
tas greitame laivelyje, kai jo 
laivelis susimusze su kitu to-

X.'

Isz Amerikos
SUSIPESZE

APIE BEISBOLE

Draugas, Dranga 
Perdure

HOBOKEN, N. J. — Brook
lyn Dodger beisbolininku rate
lio rėmėjas karsztai susiginczi- 
no ir susipesze su savo draugu 
ir bendradarbiu kaslink kuris 
beisbolininku ratelis yra geres
nis.

Hoboken policijantai sako 
kad trisdeszimts devynių metu 
amžiaus H. B. Jackson, isz to 
karszczio ir piktumo iszsitrau- 
ke peili ir subadė apie kakla ir 
sprandą savo drauga, dvide
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Fred Laboo, už tai kad jis szi- 
dino isz jo kad jis remia viena 
isz tu beisboles rateliu, per 
rungtynes.

Policijantai sako kad jiedu1 
buvo ka tik pavalgė restauran- 
te kai jiedu buvo užbaigė savo 
daria in Super Sagless Spring 
kompanija. Tada tie ginczai 
del beisboles iszkilo.

DVI MOTERYS
ISZGELBETOS

Buvo Paklydusios 
Laukuose

PORTLAND, OREGON. — 
Dvi moterys, silpnios nuo var
go ir bado, buvo surastos Co
lumbia upes slėnyje, kur jos 
buvo dingusios keletą dienu at
gal.

Greito Laivelio Auka

kiu greitu laiveliu in El Cer
ritos Channel, in Long Is
land Beach, California. Poli
cijos dar nesužinota mote- 
riszke buvo su juo kai ne
laime atsitiko. Szitas to ma
žo ir greito laivelio vairuoto-

Ahidvi moteriszkes, penkios 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Ponia Avera Ferguson ir jos 
drauge, septynios deszimts 
penkių metu amžiaus Ponia 
Bernice Sharkey sako kad jos 
nebuvo paklydusios, kad jos 
visa ta laika žinojo kur jos ran
dasi, bet negalėjo vieszkelio pa 
siekti.

Jos dingo ana sanvaite. Ju 
šzeimynos policijai pranesze 
kai jos nesugryžo isz Larch 
kalnu, kur jos buvo iszvažiavu- 
sios ant raidos.

Ana Sereda ju automobilius 
buvo surastas inklimpes purvy
ne. Kai galutinai policijantai 
jas surado, jos dar buvo gerai 
ir gražiai apsiredusios, kaip jos 
buvo pasirengusios ant to rai- 
do.

Jos pirm visa ko kito prasze 
vandenio. Jos sake kad jos bu
vo visas szeszias dienas be van
denio ir visa sanvaite be mais
to.

Jos, isz džiaugsmo verkszlen- 
damos kad jos buvo iszgelbe- 
tos isz tu miszku,/ paaiszkino 
kad kai ju automobilius inklim- 
po in ta purvyną, jos stengiesi 
pesczios eiti prie vieszkelio, bet 
tada jos kaip tenai paklydo, ir 
kai jie priėjo prie vieszke
lio, rado kad dvideszimts pėdu 
status kalnas gumszo tarp j u ir 
to vieszkelio. Jos sako kad jos 
girdėjo kaip automobiliai pra
važiavo, bet jos negalėjo pa
gelbės prisiszaukti. Jos sake 
kad didžiausia joms kanczia 
buvo kad jos girdėjo kaip van
duo tekejo anapus to kalno, ir 
jos, isztroszkusios negalėjo 
prie to vandenio prieiti.

Ju laime kad visa ta sanvai
te buvo gražu, nelijo ir buvo 
pusėtinai szilta.

Platinkit “Saule” 

jas trauke su savimi viena 
žmogų ant vandens pacziuo- 
zu kai nelaime atsitiko. Jo 
laivas, per ta greitumą ar 
smarkuma iszszoko stacziai 
isz vandens ant kranto.

□ o o

DU ŽUVO AUTOMO
BILI AUS NELAIMĖJE I

LAKEWOOD, N. J. — Du 
Philadelphiecziai užsimusze, 
apie puse po penkių po pietų 
ant vieszkelio, netoli nuo Ma
nahawkin, New Jersey.

Ant sykio buvo užmuszta ke
turios deszimts trijų metu Po
nia Marie Matuszewskiene ir 
septynios deszimts dvieju me
tu Antanas Matuszewskis, isz 
Philadelphijos.

Jiedu važiavo automobilyje 
su užmusztos žmonos vyru, ku
ris vairavo. Ju automobilius 
susimusze su kitu automobiliu, 
kuri vairavo keturios deszimts 
metu amžiaus Wilfred Robin
son. Nei jis nei jo draugai jo 
automolilyje nebuvo sužeisti.

Bet Matuszewskio automo
bilius, atsimuszes in ta automo
biliu nuvažiavo nuo vieszkelio 
ir sudužo in medi.

PACZTORIUS
PASIMIRĖ

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts trijų metu 
amžiaus Walter L. Goho, isz 
Wesgate Hills, Philadelphijos 
apylinkėje, pasimirė kai jis 
paskutine skyle golfo losze in 

į Cobbs Creek Golf Course, apie 
septinta valanda vakare.

Jo žmona paszauke to parko 
sargus, policijantus, kurie pa
szauke ligonines daktarus ir 
slauges. Bet dakatrai paskelbė 
kad jis jau buvo mires ant gol
fo lauko nuo szirdies ligos. Jis 
buvo nuvesztas in Misericordia 
ligonine, bet jau buvo mires 
pirm negu ta ligonine pasiekė. 
Jis pacztoriaus darba ėjo in 
paczta ant trisdeszimtos uly- 
czios.

SOVIETAI 
PALEIDŽIA 9,626

VOKIECZIU

749 Belaisviai Sulaikyti 
Intarti Už Didesnius

Prasikaltimus
■

MASKVA, RUSIJA. — So
vietu Rusija paskelbė kad ji 
dabar paleidžia 9,G26 Vokie
cziu belaisviu kareiviu. Rusijos 
taryba paskelbė kad 8,887 tu 
Vokiecziu dabar bus tuojaus 
paleisti, bet kad 749 kitu tokiu 
belaisviu yra sulaikyta už di- 
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VIESULĄ ‘JANET’ 
ISZGARAVO

Paliko Pusketvirto 
Szimto Lavonu

MEXICO CITY. — Viesulą 
užvardinta “Janet” apleido 
Mexico City, bet pirm negu ji 
iszkeliavo in tolimas juras, ji 
paliko pusketvirto szimto la
vonu.

Tai buvo sziu metu deszimta 
viesulą, kuri tiek daug iszka- 
dos padare ir tiek žmonių isz- 
žude.

Szita viesulą isztiko miestus 
ir miestelius prie kranto per 
keturis szimtus myliu ir baisiai 
daug iszkados padare.

Tampico miestas buvo nu- 
kentejes nuo trijų kitu tokiu 
viesulu pirm negu szita viesu
lą ji isztiko.

Apart vargo ir bado, buvo 
didesnis pavojus isz vandeno, 
nes visas vanduo buvo užtru- 
cintas ir žmones negalėjo nei 
stiklą vandenio gauti gerti.; 
Daug žmonių susirgo nuo to 
vandenio.

DAKTARO ŽMONA 
' SUŽEISTA

TRENTON, N. J. — Garsaus 
daktaro, chirurgo žmona buvo 
suvažinėta ir sužeista, kai ji 
buvo suvažinėta automobiliaus, 
kuri vairavo keturios deszimts 
penkių mteu amžiaus John J. 
Farrell, kuris turi augszta ir 
svarbia vieta New Jersey vals
tijoje.

Suvažinėta ir sužeista mote- 
riszke yra penkios deszimts 
metu amžiaus Ponia Sadie 
Zimskind, žmona Daktaro Jos
hua N. Zimskind nuo State uly.

Ji buvo nuveszta in Mercer 
ligonine, kur . daktarai sako 
kad jai viena koja yra nulausz- 
ta ir jos veidas labai sužeistas.

Policijantai sako kad valsti- F jos darbininkas John J. Farrell 
Į vairavo savo automobiliu apie 
deszimts minucziu priesz septy
nias, ir pasuko in Willow uly- 
czia in kaire. Jo automobilius 
del kokios ten priežasties pa- 
szoko ant paimento ir primusze 
Ponia Zimskind prie vieno 
sztoro lango.

LAIKRASZTIS
ISZLAISVINTAS

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Kai diktatorius Pe- 
ron buvo nuo savo sosto nu
verstas ir kai jo valdžia buvo 
panaikinta, sukilėliu valdžia 
paskelbė spaudos laisve.

Bet tie spaudos laisves pa
skelbimo žodžiai, iszrodo yra 
tuszti ir niekam neverti.

Kai sukilėliu nauja valdžia 
paskelbė spaudos laisves atga
vima, naujas prezidentas Edu
ardo Lonardi davė žinoti, kad 
“La Prensa” padėtis pasiliks 
kaip ir buvo. Reiszkia didžiau
sias ir intakingiausias ir drą
siausias Argentinos laikrasztis 
pasilieka uždarytas, isztrem- 
tas.

“La Prensa” laikrasztis bu
vo pavogtas nuo jo savininko ir 
redaktoriaus Alberto Gainza 
Paz, 1951 metuose ir pavestas 
Perono padupczninkams.

Kaip dabar žmonių valdžia, 
kuri giriasi kad ji yra demo- 
kratiszka gali pasiaiszkinti, 
kai ji iszmesto Diktatoriaus 
Perono pėdomis žengia, suvar
žydama, , ir panaikindama 
spaudos laisve?

Redaktorius Daktaras Gain
za Paz dabar yra laikinai apsi
gyvenęs Amerikoje. Jis sako 
kad jis nesiskubins gryszti in 
savo kraszta Argentina, nes jis 
dar nėra tikras kad szita nauja 
valdžia bus kiek geresne už Pe
rono valdžia.

AMERIKIECZIAI AP-! 
LEIDŽIA AUSTRIJA

Važiuoja Iii Italija
BRENNERO, ITALIJA. — 

Amerikos kareiviai ima apleis
ti Austrijos kraszta, sulyg su
tarties ir dabar važiuoja in 
Italija, paremti Italijos val
džia priesz Komunistus.

Sutartis buvo sudaryta ketu- 
riu didžiųjų vieszpatyscziu Ge- ■ 
gūžio menesyje, kai buvo susi-; 
tarta visu kitu krasztu armijos 
isztraukti isz Austrijos.

Armijos inžinieriai ir kiti 
ankseziau iszvažiavo in Italija 
ar atgal in Amerika.

Dabar, musu kareiviai Itali
joje yra pirmutiniai nuo Spa
lio menesio, 1947 metu, kai asz- 
tuonios desz mts asztunta mu
su divizija isz tenai buvo pasi
traukus. Dabar Amerikiecziai 
kareiviai randasi in Leghorn ir 
Naples. I

Apie penki tukstaneziai
Amerikos kareiviu dabar ran
dasi Italijoje. Pirmutiniai mu
su kareiviai isz Austrijos va
žiavo stacziai in Vincenza, apie 

j pusantro szimto myliu nuo Ita
lijos sostines.

Sovietams baisiai nepatinka 
kad musu kareiviai dabar va
žiuoja in Italija. Jie sako kad 
Amerikiecziai kareiviai dabar 
turėtu važiuoti sau namo ir pa
likti Europos kraszta ramybe- 

|je.

Už Geležines Uždangos
RELIGIJŲ BUVIMĄ

SOV. SANJUNGOJ
Eolszevikai in savo taikingos 

buvinimos inžeidima injunge 
visas priemones kad j u veidas 
atrodytu sanjaustiszkinis. Vie
na isz sziu priemonių tenka lai
kyti ir paskutiniuoju laiku Bol- 
szeviku pastangas pavaizduoti 
pasauliui savo pasikeitusia lai
kysena religijos atžvilgiu: Kar- 
dinlas Mindszenty isz kalėjimo 
paleidimas, pažadas ta pati pa
daryti su Wyszinskiu, Evange
liku dvasininku isz Sov. San- 
jungos viesznage Londone ir 
panaszai. Kraszto viduryje vie 
nok visi szie linijos pakeitimai 
vargai ar yra pastebimi. Bol- 
szevizmas su savo tariminiu 
materializmu, arba teisingiau 
pasakius, Leninizmu-Staliniz- 
mu liko tokia pat “vienintele 
tikroji” religija, kaip ji buvo 
ir priesz Stalino mirti. Sztai 
“Tiesos” vedamasis “Gerinti 
moksline ateistine propagan
da.” Jame sakoma: “Partija,* 
kuri remiasi vienintele teisin
ga pasaulėžiūra, Marksizmu- 
Leninizmu negali abejingai 
neutraliai žiūrėti in religija, 
kaipo ideologija, neturinczia 
nieko bendro su mokslu”. Esą, i

Sukilimo Auka Argentinoje

Kariszkos akademijos stu
dento, Cejas lavonas yra ežia 
nuimamas nito “Cervantes” 
kariszko laivo, kai tas laivas 
priplaukė in Montivedeo 
uosta, Uruguay kraszte. Jis 
žuvo per bombardavima ant 
Plate upes, kur sukilėliai bu
vo paleidę daug sprogstan- 
cziu bombų. Keli laivo juri
ninkai buvo užmuszti ir daug 
kitu buvo sužeista kai viena 
bomba pataikė stacziai in ta 

reikia daugiau dėmesio skirti 
mokslinei ateistinei propagan
dai ir taip toliaus. Nebutu vai
singa kartoti viso isz 19 szimt- 
meczio paimto Bolszevikinio 
žargono. Senai tokios sanvokos 
kaip pasaulėžiūra ar religija ir 
mokslas yra iszluksztentos, isz- 
skirtos ir Bolszeviku painioji- 
masis jose nėra indomus. Szio- 
je vietoje norėjome iszkelti tik 
du naujus antireligines propa
gandos iszveizdus:a—religiniu 
insitikinimu tam tikra “paken 
tima”, b—reikalavima antire
ligine propaganda vesti auksz- 
tesniu “idėjiniu ir moksliniu 
lygiu”.

Minėtame “Tiesos” vedama
jame sakoma: “Butu kvaila 
laikyti tuos tarybinius pilie- 
czius politiniai abejotinais, del 
ju religiniu insitikinimu”. Tai 
esanti praeities liekana, kuri 
neturėdama “szaknu naujame 
visuomeniniame gyvenime” 
palengva isznykstanti. Ar toks 
pakentimas tikincziuju atžvil
giu pasisakymas reiszkia kad 
Sov. Sanjungoj, o ypacz Lietu
voj, religiniai insitikinimai yra 
tik “praeities liekanos”, in ku 
rias ne verte kreipti dėmesio? 
Vargu. Juo labiau, kad ežia.pat 
reikalaujama moksline ateisti
ne propaganda pakelti in tin-
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laiva, Dvideszimts viena lai
vas ar gal dar ir daugiau rė
mė sukilėlius ir inplauke in 
Buenos Aires uosta, kai bu
vęs Prezidentas ir diktato
rius Peron pasitraukė isz 
valdžios ir paspruko ant vie
no kariszko Uraguajos laivo. 
Eina gandai kad buvęs dik
tatorius, Prezidentas Juan 
Peron su savimi iszsiveže 
daugiau kaip devynis szim
tus milijonus doleriu.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Dabar, kai visi daugiau užsi

dirba, tai daugiau ir vaiku 
gimsta. Vėliausios žinios pra- 
nesza kad Amerikoje dabar 
naujas kūdikis gimsta, kas asz- 
tuonio® sekundos.

— “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!

Pypkes Durnai
Kad Asz Turecziau,...

Amerikietis dabar praleidžia 
apie vienuolikta nuoszimti sa- 
voineigu ant drabužiu sau, sa
vo žmonai ar savo szeimynai.

Anglijos Karo Sztaba.s savo 
karininkams davė patarima: 
“Visa tiesa pasakykite Ameri
kos laikrasztininkams, nesi jie 
vistiek viską dažinos.” Net ir 
Anglijos valdžia invertina 
Amerikos laikraszt in inkus, ku
rie nepaiso nei turto nei luomo, 
bet skelbia tiesa kaip jie ja ma
to ar supranta. Gal vien tik 
Amerikoje randasi tokia laisva 
ir teisinga spauda, kurios net 
ir bagocziausi ponai bijosi ir su 
ja skaito.

Visai ne dyvai kad Kataliku 
Bažnyczia uždraudžia savo na
rėms in tokias szlykszczias ir 
durnas gražuoliu rungtynes 
dalyvauti.

na mokslus apie keturios de- 
szimts milijonu Amerikiecziu. 
Reiszkia kad vienas isz keturiu 
Amerikiecziu eina in bet kokia 
mokykla.

Mokslo Komisijonierius, Sa
muel M. Brownell sako kad 
ežia tik pradžia mokslo ir mo
kyklų bedu. Jis sako kad 1965 
metuose mes1 savo mokyklose 
turėsime apie penkios deszimts 
du milijonus. O tada mokytoju 
bus dar mažiau.

Nors “Saule” daugiausiai 
rūpinosi Lietuviais mainieriais 
bet per visus tuos metus, ji at
vaizdavo Amerikos Lietuviu 
gyvenimą, varga ir prasimuszi- 
ma. O dabar musu raszytojai, 
neva mokslincziai, praeities ži
novai nemato miszko per me
džius.

Bepiga buvo leisti laikrasz- 
czius Lietuvoje, kur pati val
džia juos reme. Bet, ežia Ame
rikoje, ne vien tik valdžia, bet 
ir patys Lietuviai savo laik- 
raszcziu neremia.

Ame r i k o s Ambasadorius 
Maskvoje, Charles E. Bohlen 
perspėja musu valdžia kaslink 
visu tu Amerikiecziu kurie da
bar važiuoja ar ketina važiuo
ti in Rusija. Jis sako kad nors 
Rusija dabar insiliedžia kelei
vius, sveczius, bet dauguma 
vietų ir miestu yra vis visiems 
uždrausta.

O visos tos bėdos pareina isz 
tai kad mokytoju algos yra to
kios prastos. Mokytoja ar mo
kytojas turėtu gauti alga lygia 
su Daktaru, Advokatu ar ku
riuo kitu prof esi jonalu. O kaip 
dalykai dabar stovi, t ai mokyk
los džianatorius, grindų szla- 
vejas gauna daugiau negu pro
fesorius. Ir 'bemoksle mergina, 
moteriszke fabrike uždirba 
daugiau negu mokytoja.

Prie visa to dar prisideda ir 
szio s gadynes tėvai. Tėvai yra 
ne mažiau kalti ulž mokytoju 
stoka. Kai dabar valdžia yra 
uždraudus mokytojams vaikus 
mokykloje nubausti, tai vaikai 
visai nepaiso savo mokytoju. Ir 
tėvai baisu lemia šukele jeigu 
mokytoja tik ranka uždeda ant 
ju Dievo duoto aniuoliuiko, ku
ris mokykloje yra gyvas bįesu- 
kas.

• • •
Mokytojos ir mokytojai nu

siskundžia kad jiems rankos 
įsurisztos, kad jie staeziai ne
gali vaikus tinkamai mokinti 
per tėvu, valdžios ir klebonu 
insikiszima. Mokytojai turi 
tiek daug raportu iszraszyti, 
tiek daug visokiu niekniekiu 
i.nkiszti in mokslo dienos laika, 
kad visiszkai nelieka laiko tik
ram mokslui.

Kad asz turecziau savo sena 
teveli,

Pasikurdycziau auksztam 
kalne dvareli, 

Insidecziau veidrolinius 
langelius.

Ir pažiurecziau kur ar mano 
barnelis.

O are, are pakalnėje 
pūdymėli.

Neszkis sesele brolycziui 
pusryteli,

Vienoj rankelėj brolycziui 
pusryteli,

Antroj rankelėj szesznycziu 
abriuseli

Kad tu nuneszi brolycziui 
pusryteli,

Ganyk sesele brolio 
szeimynus jautelius,

O man beganant brolio 
szemus jautelius;

O ir atjojo trys jauni 
bernelei.

Dave laikyt man juodbėrius 
žirgelius;

Asz greitai begau pas 
broleli.

“Gerai padarei sesužele,
Kad tu nelaikei bėrus 

žirgelius.
Butu numovė aukso 

žiedeli,
Butu nupjovė gelsvas 

kaseles.
Isz aukso žiedo pentinelius 
Isz gelsvu kasu 

szabrakelius.

Amerikoje trumpa, trūksta 
apie-141,300 mokytoju del mu
su mokyklų.

Skaitant pradines mokyklas 
High Schools, kolegijas ir uni
versitetus, tai sziais metais ei-

' 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.

Dabar beveik visos kolegijos 
o ypatingai universitetai visai 
nepaiso mokslo laipsniu, bet 
reikalauja kvotimu pirm negu 
priima mokini in savo augsz- 
tesnius skyrius. Kolegijų pro
fesoriai nusiskundžia kad mo
kiniai, užbaigė dvylika metu 
mokslo, nemoka nei paprasta 
laiszkeli paraszyti.

' • • 1

Mokyklose mokytojai dabar 
turi po prievarta vaikus mo
kinti kaip sizokti, dainuoti, fut
bole loszti, bovintis, plaukti, 
automobilius vairoti. Abecelei 

I 

jau vietos nebeliko!

Czia ir vėl tėvu kalte. Beveik 
visi žino futboles loszikus in- 
vairiose kolegijose, bet vienas 
isz keliu tuikstancziu galėtu pa
sakyti kurios kolegijos mokslo 
direktoriaus va rd a.

“Notre Daime” universiteto 
futbolistai po visa 'svietą pa
garsėję; bet kas žino to Uni
versiteto vedeja, to Universi
teto nors vienai profesorių?

Futboles mokintojas gauna 
tris sykius daugiau algos negu 
mokineziausias profesirius.

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais ji

160 Puslapiu ;[
8 col. ilgio, 5% col. ploczio S 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu Įi 
planatu ir visokiu burtu, 'i 
Knyga in minksztos po- ]! 
pietos virszeliuose. :: :: '!

Pinigai reikia siusti su Į i 
užsakymu:

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

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

Skaitykit “Saule”

PER TAMSYBES IN 
:: SZVIESA ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

tai! Žinai gerai kas tai ženkli
na but teip staigai atstatytu 
nuo darbo, turėdamas kuopa 
vaiku, isz kuriu jauniausias 
yra sunkiai sergantys! Kaip-gi 
žmogus gali sau pasijieszkot 
darba, žiemos laike?*

— Ach, tiejei fabrikantai, 
garbintojai auksino dievaiezio! 
Paszauke rud-bazrdis. Ar jo
sios apeina kas stosis su varg- 
szais, kurie prisidirba sunkiai 
idant prisidirba juju kiszenius! 
Ir asz turiu su juom pasikalbėt, 
su tuom jaunu mandrelu be 
szirclies! Prisiartink prie ma
nes, areziau, o pasakysiu tau 
ka tokio, isz ko velniszkai nusi
džiaugsi !

Prisiartinia vienas prie kito 
kalbėjo szirdingai apie valan
da laiko.

— Na ar nori, ar nenori? 
Užklausė ant galo rud-barzdis.

Filipas dirstelėjo ant jo. Ne, 
tai negalimas daigtas, atsake.

— Del ko ne? Jau ir teip 
tave atstatė 'nud fabriko, no
rint nieko pikio nepadarai. Ar 
tu žinai, jog pati tavo ir vaikai 
kentės bada, o tu nuo duriu 
lig duriu jieszkosi darbo, o vi
sur tave atstatys su niekuom? 
O ar gali kenst kada, tavo vai
kai praszys tavęs duonos, o tu 
jiems nieko negalėsi duot, ha 
pats nieko neturėsi?

Filipas tylėjo nuleidęs galva. 
Nes viską sunaikint, viską su
degint, tai baisus daigtas!

— Del locnininko fabriko 
teip, nes del tavęs ne! Ar teip 
apsileisi, neatsimokedamas už 
pa p i 1 d y ta sk r au da.

Filipas nieko neatsake. Nes 
staigai paszoko. O kaip tu mis
tini ta padaryt? Užklausė ant 
galo.

— Budas labai lengvas. Pa
lauksime da ezionais valandėlė, 
po tam insilaužysime in fabri
ką, sumusziine kasa, paimsime 
kas joje randasi, uždegsime 
fabriku ir bėgsime.' Ha-ha-ha, 
o tai bus linksma; ugnele! Ar 
nori eiti su manim ir iszmaitint 
savo szeimynele, ar nori kenst 
bada ant visados? Iszsirink!

Užėjo ilgas tylėjimas. Ilgai 
mistino Filipas, nes ant galo at
sake “tinku”.

Rud-barzdis nusijuokė pek- 
liszkai ir atsikėlė nuo kėdės. 
Einu dabar parengt reikalin
gas dalykas. Pasilik ezionais 
da valandėlė, po tam ateik prie 
fabriko, lauksiu ant tavęs. Ha, 
ha, hai, bus tai linksmybe, ka
da ugnis sulygins musu rokun- 
das skupaus fabrikantu! Ha, 
ha, ha!

Kadai abudu vyrai dare pek- 
liszkus veikimus prie stiklelio, 
Filipiene sėdėjo ir veike prie 
serganezio kūdikio. Nuo laiko 
kada tėvas iszejo kūdikiui pa
sidarė arsziau. Jo krutinę pa- 
sikelinejo ir nupuolinejo grei
tai, intraukdamas orą, galvele 
buvo karszta. Kūdikis turi nu
mirt da szi vakarai O tėvas, 
ach, kur tėvas ?

Sztai kas tokis pabarszkino 
in durys. Praszau, isztare ty
kiai motore, duris atsidarė ir 
inejo aukszta puikaus veido 
motore. Tai jauna pati pono 
fabrikanto. Pati darbininko su
drėbėjo.

— Tegul Filipiene nepyks
ta jog teip volai ateinu. Jau ke
tinau neateit, nes sanžine man 
uedave atilsio kada iszgirdau 
jog jusu kūdikis serga. Atneszu 
jums szita del pasidrUtinimo, 
ir pastate ant stalo pilna gurbą 
maisto. Kas tai mažulelui? Pa
rodykite man ta vargszeli.

Filipiene nežinojo ka turi at
sakyt. Nežinodama ka daro, 
priėjo prie vyges, o pakėlus 
serganti kūdiki atnesze ponai.

— Daug gale poni pati ma
to, isztare verksmingu 'balsu 
rodydama kūdiki, ne gerai, bai
siai negerai!

Pone 'priėjus areziau, prisi- 
žiuirinejo temingai kudikui. 
Tuojaus pažino jog del mažiu
lei io jau pagellbos nėra, nes ne
norėjo motinai atimt paskuti- 
nios vilties. Teip pat ir josios 
kūdikis iszrode pereita meta, 
kadai atsiskyrė su sziuom svie
tu. Žinojo pati kiek nukente, 
atsiskirdama su savo mylimu 
kūdikėliu ir jaute skausmu 
vargingos F i 1 i p i e n e s.

— Buikie linksma Filipiene, 
Dievas permainis tavo kenteji- 
ma ant gilukio.

— O mylima poni, kokia 
pone gera! Pone turi szirdi del 
vargingu žmonių, kaip asz at
simokėsiu už tai, jog inžengai 
in ihusu grinczele! Asz niekai- 
dos negalėsiu užmirszt pone už 
laja geradejysta!

— NekaLbekie apie tai ma
no Filipiene, pertrauke jai po
ne, dirstelėdama vela ant ser
ganezio kūdikio, ant kurio re
gėjimo net szirdis jai plyszo. 
Ar turėjote gydintoju?,

—. Neturėjome, neturiu ka 
nusiunst pas gydintoju, o ant 
galo pas vargszus, kurie ne- 
sztant yra mokėt, no vienas isz 
czionaitiniu gydintoju neateis! 
Maniszkio nesiranda namie, o 
asz negaliu palikt serganti kū
diki viena!

— O kur tavo vyras? Netu
rite duonos? Kaip tai? Juk ta
vo vyras yra toks doras darbi-, 
ninkas!

Vargsze negalėjo susilaikyt 
ilgaus. Šit verksniu mėtėsi ant 
keliu priesz ponia ir apsakė jai 
apie viską, kas buvo do prie- 
žaste atstatymo vyro isz fabri
ko.

Pone vos susilaikė n u o 
verksnio, pakele klupuojanczia 
Nesirūpink, tarė, asz užtarysiu 
už Fili pa, idant vela butu pri
imtas in darba. Dabar begkie 
ka greicziaiise ir atveskie dak
tarą. Asz paliksiu ezionais pas 
kūdiki, o apie užmokesti' nesi
rūpink, jau asz apie tai pasirū
pinsiu.

— Kokia, ponia gera, teip 
gera, jog asz to visko nedrystu 
priimt-. Gal Florukui geriau 
bus kada duosiu pora szauksz- 
tuku arbatos.

— Nes eikie praszau tavęs, 
eik! Neprivalai vilkyt ne va
landėlės! Jau asz duosiu kudi- 
kiuui arbatos, žinau kaip su 
tuom apsieit. Skubinkie, ha gal 
ant to guli gyvastis tavo kūdi
kio!

— Na. tai einu vardan Die
vo, tegul Dievas szimtaropai 
poniai užmoka. Peržegnojo kū
diki, paibucziavo ant karsztu 
hipeliu, o pagriebus suuplyszu- 
sia> skepeta iszbego laukan.

— 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.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 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) 
talpinasi 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; J uokingi szposelei;

Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras 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.l3d—Apie Ir land a; 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 Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie «Įpna 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, 35o.

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. 20o.

STATEMENT of the ownership, ma
nagement, circulation, etc., required 
by the Act of Congress of August 24, 
1912 and March 3, 1933 and July 2, 
1946, of the Saule (The Sun), pub
lished semi-weekly at Mahanoy City, 
Pa., as of October 1, 1955.
Editor, V.L.Boczkowski, 336 W. Ma
hanoy Ave., Mahanoy City, Pa., Busi
ness Manager, V. L. Boczkowski, 336 
W. Mahanoy Ave., Mahanoy City, Pa.^ 
Publisher, Saule Publishing Co., That 
the owners are: V.L.Boczkowski, 336 
W.Mahanoy Ave.,Mahanoy City, Pa., 
and S.Boczkowski, 338 W. Mahanoy 
Ave..Mahanoy City, Pa. Known mort
gages,^holding 1 per cent or more of 
total amount of bonds, mortgages, or 
other securities: None. Average num
bers of copies of each issue of this 
publication, sold or distributed, thru 
the mails 6r otherwise, to paid sub
scribers during the twelve - months 
preceding the date of this statement: 
six thousand, four hundred, six
teen. V. L. Boczkowski, Editor-Bu
siness Mgr. Sworn to and subscribed 
before me this 1-st day of October, 
1955. Grace Hendricks, N. P. My 
Commission expires Mar. 2, 1957.

No.158—A pi© Kapitoną# 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautaa 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, ŽvaigŽ 
des ir Kitus Dangiszkus Kil
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 P«k 
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

No.l78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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.

Np.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eus,takijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

No.202—Novena, 'Stebuklin
go Medali ko Dievo Motino# 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

SQF5 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„ 
Malianoy City, Pa., - U. S. A



‘ ‘SAULE’ ’

Velniszkas Tiltas
Tris mylios nuo Kauno (Lie

tuvoj) važuojamt aug-siztyn pa
lei Nemuną, guli miestelis 
Rnmsziszkiai. Miestelis teip 
kaip ir kožnas sau miestelis 
tiktai Nemunas tekantis žeinu- 
moja navatnai ties ta ja vieta 
atsiženklina, tai tuom jog- sker
sai yra. eile akmenų prikrauta 
rodos kad priesz amžius kas to- 
kis norėjo isz ju padaryti kele
li per Nemuną ir dideli dvara 
ka kitoje szalyje Nemuno sto
vi Kauno Gubernija. Vanduo 
toja. vietoja verda ir tyszka 
augsztyn su dideliu oszimu net 
rodos staugė. O nelaimingos 
vytinse ar b eri ink o s jeigu ne
mokantis stovi prie rudelio ir 
nepataiko pataikyti per spra
ga. Tada kada užeina ant ak
menų, vanduo pagriebė in savo 
sūkurius ir suteszkina vali i in 
skelaudras I

Tai del to Lietuviai tuosius 
akmenius per Nemuną vadina 
velniui tiltu ir net persižegnoje, 
kada praeitinėje po ta vieta, o 
pasakoje siziteip apie ta. tilta:

—' Senovės gadynėje bet 
jau labai senei, tame mūrytame 
dvare, ka Kaimo puseje stovi, 
gyveno garsus tame laike po
nas pakamarys Borysieviczius. 
Tas pohas turėjo duktere ste
bėtinos grožybes, Maryte, o 
apie kurie žmonyS tolimoja ap
linkinėje dyvus pasakojo! Po
nas Boriseviczius buvo links
mas žmogus. Pas ji nuo ryto li
gi vėlybai naktai kas diena 
bankietai atsipvovinejo. Pato- 
ga Maryte pati sveczius vieszi- 
no ir in kožna' szaipesi, teip 
kaip del jaunos iszpuola. O tu
rėjo juodas akeles kaip aniuo- 
les.

Ant tu-gi akeliu mergeles 
daugelis žiurėjo, o szirdyse de
gi kaip ugnis.

Isz tarpo sveczin vienas atsi- 
ženklinejo, niekam no patins
tamas, juodai apsirėdęs su na- 
vatnai pasiutais raibais, lyg isz 
Vokiszko. Sakosi jog paeina 
nuo Krokąvo jog isz augszto 
gimimo paeinąs, tai pakamarys 
Boriseviczius džiaugėsi isz to
kio sveczio, o ve buvo labai lus- 
taunas ir szvelnus apsieimuo- 
sia. Nes kiti svecziai gana krei
vai žiurėjo ant to sveczio na- 
vatno, jog ant Misziu neeitine- 
jo in dvarinia koplyczia, o prie 
Marytes karsztai eminejo ir 
kas karta labinus.

Ant galo viena diena tas ne 
vos didelis ponelis nuo Kroku
vos iszpažino savo didele mei
le del Marytes. Mergina, apkai
to o jis'baisiu balsu pasakė sta- 
cziai tai nebagai jog ne yra 
žmogum, tiktai velniu in žmo
gų pasivertęs! Maryte ant kart 
susimaisze paskui nusigando, 
ant pagalios insidrasinus dirs
telėjo ant jo ir tarė:

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

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

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

— Asz tekėsiu už tamistaus 
jeigu, per naktį viena, tilta nuo 
dvaro in Rumsziszkius isz ak-
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Liūdni laikai užėjo 
ant svieto, 

Kad sutikimo niekur 
nesiranda.

Visur apinauda; visur 
Apgvysta, graftas niekas 

prisotytas,
Kožnas pleszia, kožnas 
Norėtu kuodą ogiausia 

Turėtu; svietiszko
smagumo.

Sklypai neprisotyti, 
Užpuldinėja ant silpnesniu 

Ir tai susitarė su talka;
Visi godus garbes, 

O vis su praliejimui kraujo 
biedniokeliu,

Įr ju gyvaseziu.
Visur nesupratimai tarp 

draugyseziu,
Tarp biznierių ir 

y p at i sz k os neapykantos. 
Tai mat vaisai dideles 

civilizacijos, 
Ten daugiausia vagiu, latru 

Ne d o r ei i u, p i k t ad a r i u,
Girtuokliu ir taip 

toliaus.
Juk ežion Amerikoj turime 

Ūžt ek t i n ai t ai prasi m in u si u 
“Kas tai asz,”

Nevos darbuojasi del labo
• Lietuvystes.

Toki szpieliai tarp 
t am šimeliu, 

Iszsiduoda labai mokintais, 
Bet tarp apszvietu žmonių, 

Netinka jie nei arkliu 
pilvuoti.

* * *
Pikta motore yra arszesne 

už pekliszka velnią.
Velnias kankina tik 

x piktus,
O tokia motere kankina 

ne tik pikta, 
Bet ir gera žmogų.

* * *
Tankiai atsitinka tarp 

vedusiu poru, 
Kad jie peszasi vien 

tik del to, 
Idant neužmirszti apie 
sakramenta moterystes.

Platinkit “Saule”

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

meniu per Nemuną padarysi.
O Maryte mylėjo kita jauni

kaiti'Stasiu, kaimyną ka Sa
mčiuose gyveno. Tada nusiun
tė pas ji, viską apsakė ir pra- 
sze pagelbės.

Atbėgo suutemus Stasys pas 
Nemuną ir mato, kaip velnias 
velka akmeniu ir meto in Ne
muną ant pasakytos vietos.

Mėtėsi Stasius skubai in van
deni ir pradėjo gadyti velnio 
darba: Velnias net putoje isz 
piktumo: ka afnesza akmeni ir 
padeda ant vietos. Stasius vis 
nustūmė. Pradejo-gi nesziot 
mil'žiniszkos didybes akmenius 
ir mest ant dugno Nemuno. Tų
jų dideliu akmeniu jau Stasius 
negalėjo pastumt. Isz nusimini
mo nustvėrė sau už galvos ir 
stovėjo kaip nudiegtas žiūrėda
mas kaip velnias jau konia bai
gia savo darba.

Sztai jau velnias atnesza bai
sios didybes paskutini akmeni! 
Sudrėbėjo Stasys ir sztai, gai
dys tris kartus užgiedojo! Vel
nias užstauge baisiai, susirau
kė, trenke in ’žeme ant kranto 
akmeni ir perpykęs teip dru- 
cziai reže in akmeni su delnu, 
jog net ženklas ant akmens pa
siliko.

Ir sziandien nuo szio Nemu
nas per tarpus akmenius, o prie 
kraszto guli da tasai miližinisz- 
kas akmuo, su ženklu velnisz- 
kos rankos.

--------GALAS------ -  »

Per 
Tamsybes 
In Szviesa

'pE'NAIS toli, paskutiniuose 
grinczelese gyveno patys 

darbininkai, ligosią giltose sto
vi tiejei nameliai prie fabriko. 
Retai kada užeina in juos ko
kia. turtingesne ypata, ba ir ko 
iii tonais eitu? Nesiranda tonais 
nieko akyvo del .pamatymo, o 
nuo apipliszusiu ir apleistu vai
ku begiojaneziu po ulyczias, 
kožnas atkreipineje akis. O 
fabrikas? Juk fabrikas ir nėra 
akyvu del regėjimo nei vieta 
apsilinksminimo.

Apraszymas musu prasideda 
tykam vakare .Gruodžio mene
si, priesz Kalėdas. Szvilpyne 
fabriko duoda žinot, jog jau 
kas dieninis darbas fabrike pa
sibaigė. Isz vartų fabriko pila- 
si darbininkai. Vieni giedoję, 
kiti szvilpe ir juokėsi, o kiti 
eina namon su nulenktum gal
vom nuliūdę. Didesne dalis ju 
eina in darbininkiszkas grin- 
czeles, o tik mažas būrelis ei
na keliu in miestą.

Jau kone visi apleido fabri
ką, kad sztai da iszeina vienas 
darbininkas su užsmaugta ke
pure ant akiu. Eina ftamaželi. 
rodos nenorėdamas sueit su ki- 
tais. Prie vienos mažos grin- 
czeles sustojo.

Pati triusesi grinezelyje; 
kvepsnis vyralo davėsi jaust po 
grin ežele. Prie stalo sėdi kele
tą vaikuciziu o kožnats isz juju 
laiko szaukszta ir lauke su ne
kantrumu ant ateina.nczio tėvo 
ir zupes'. Vienas isz ju guli vy- 
geje sergantis.

Ant galo davėsi girdėt sun
kus žingsniai prisiartinanezio 
tėvo. Nes nepasisveikino su pa- 
czia ir valkčiais, kaip tai kita
dos darydavo. Mete savo kepu
re ant lovos ir kaip sulauktas 
puolė ant artimiausios kėdės.

MAHANOY CITY. PA.
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your invitations and 
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created by /

Naturally, the/re important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don i 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."

Check the perfect
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SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
Vaikai stojo nuo stalo -ir ap- 
siaubinejo ji, jisai su piktumui 
juos atstume. v

Pati atnesze aut stalo gar
džiai pagaminta zupe ir nuliū
dus žiurėjo ant veido vyro. Ta
sai da daugiau nuleido galva.

— Kas tau, teveli? Užklau
sė pati. Juk gal neapsirgsi da
bar kada musu mažas Florukas 
teip serga?-

Vyras dirstelėjo ant josios sui 
stiklinėm akimi. Žodžiai josios 
pataikė ji in szirdi. Paszoko 
nuo kėdės ir suspaudė kumsz- 
tes. Iszmete mane! Sudejavo su 
skausmu.

— Dieve mielaszirdingas! 
Sukliko motere ir vos negriuvo 
ant grindų; turėjo laikytis sta- I
lo idant nepult. Ant riksmo mo
tinos, persigandę vaikai atszo- 
ko, o su szauksztais rankose 
žiurėjo iszsižioja in tęva ir mo
tina.

— Iszmete tave! Sudejavo 
vela pati; del ko? Kaip tai atsi
tiko? Tai negalimas daigias!

— Viskas yra galima, atsa
ke vyras, o akys žibėjo jam 
kaip žverio. Viskas prapuolė, 
viskas!
' — Juk tu niekuom neprasi
kaltai, Edipai, ypacz dabar ka
da musu Florukas pavojingai 
serga ir labai reikalauja pagel- 
bos? O Dieve, kas dabar atsi
tiks su musu mylimu kūdikiu?

Darbininkas dirstelėjo ant 

viges, kurioje kūdikis mėtėsi 
ant visu szaliu rodos karsztije. 
Asz tu.recziau prasikalst? Rė
kė. Kaip gali tai mislint, apie 
mane!

— Ne pyk Fili pa i, apmal- 
szinejo ji pati, klausinėjau tik. 
Juk kas tokio turėjo atsitikt!

—. Gal ir atsitiko, nes tai ne 
mano kalte! Atsake darbinin
kas, o tas ponas, tai jaunas Ilo
na s !

— Apsima.lszyk Filipai ir 
valgyk zupe. Jeigu niekuom 
neprasikaltai tai vėla viskas 
bus gerai. Asz eisu praszyt už 
tave darbo in fabriką.

— Teip zupe, juokėsi dar
bininkas; vargingas daibinin- 
kas turi būti užganadintas zu
pe, o galingiausias ponas fabri
kantas valgo kepsnius ir gere 
vyną! Už ta trupinėli maisto 
žmogus turi tiek prisidirbt ant 
smert!

— Dieve mano, ka dabar 
pradesime? Dejavo motere už 
lauždama rankas.

— Ar žinai ka Onuk,'tare 
vyras, pasilengdama prie au
sies, duok valgyt vaikams ir 
paguldyk gult, o po tam pasa
kysiu tau apie viską.

Isz bada vaikai užmirszo 
apie baime. Valgė tykiai su 
aszaromis akyse, kada motina 
parenginejo del'ju guoli. Dabar 
pasimelskyte mylimi vaikeliai 
ir eikite gult, paliepė motina.

Vaikai paklausė su baime.
Motina paguldžius vaikelius 

sėdo szale vyro, o jisai pradėjo 
apsakinet: Žinai jog priesz po- 
ra sanvaieziu atgalias, inve- 
dem in fabriką nauja būda, per 
kurio pagelba galime iszdirbti 
kanoploniausia audima, kaip 
vortinkli. Žinai teipgi jog da- 
žiuretojas iszrinko mane pir
mutini prie dabbo. Nuo tada 
pradėjo kabintis prie manes 
kokis tai agentas ir prižadėjo 
man dideli skaitlu pinigu jei
gu jam iszduosiu slapty'be mu
su naujo iszradimo. Ne norėjau 
ant jo praszymo tikt, nes jisai 
nuolatos prie manes kibo. Ilgai 
svarstausi, kol mus Florukas 
neapsirgo. Mano Dieve, tu ži
nai geriausia, kiek suvalgo 
daktarsa ir aptieka! Praszau 
pono keletą rubliu padidinimo 
mokesiczio ant kuriuo užsipel
niau, atsake man. Atėjo man 
tada mislis nelaiminga, pinigai 
mane instume in pagunda ir,..

— Ir i s z d a v a i slaptybe 
agentui?

— Ne tas, nes mane suėmė 
kaip su juom apie tai kalbėjau. 
Dąugiau jau pati žinai.

— Nes Filipai! Asz apie tai 
mažai suprantu, nes ta, ka no
rėjai padaryt yra negalimu 
daigiu.

Negerai, o ar potias klau
sė ar tai gerai, ar ne, kada asz 
turiu mirsztanti kūdiki po pa- 

stogia ir kenežiu bada?
—- Filipai, Filipai! Esi ant 

biaiiro kelo! Kaip galėjai ka 
tokio padaryt, juk tai iszdavys- 
te Judosziaus!

— Esi ir pasiliksi aklu su
tvėrimu! Jeigu ponas butu ge
ru žmogum tai pasakytu: Te 
tau Filipai pora rubliu del ser- 
ganezio kūdikio, idant neturė
tum vargo ir nepapildintum 
pikto: o viskas butu gerai. Nes 
jisai tiktai mistino apie savo 
kiszeniu, o tu. vargsze mislyk 
apie save kaip gali! Atsimokė
siu asz jam už tai, paminės ji
sai mane kol gyvas bus.

— Filipai del meiles Dievo, 
ne daryk nieko pikto! Žodžiai 
apmirė jai ant lupu. Vyras ne- 
temino ant jos; dirstelėjo ant 
serganezio kūdikio ir greitai 
iszejo. Vargsze motere puolė 
ant keliu priesz vyge sergan
ezio ir su verksmu pakėlus ran
kas in dangųpaszauke:

— Mielaszirdingas Dieve, 
ne daleisk idant mano vyras 
papildytu niekadeyste nes su
teik idant butu viskas gerai. 
Jėzau mielausias tu matai ma
no varginga susirgusi kūdiki, 
susimilk ant musu, nusiunsk 
ant mano vyro pakaju ir sura
minimą.

Filipas perbėgo kėlės uly
czias vedanezias in miestą ir 
užėjo in kareziama. Dūmai ap- 
siaubinejo kareziamoje ypatas 
kurip pa.vydalai iszrode ne ant 
geriausiu žmonių.

Vienam kampelyje sėdėjo 
rud-barzdis, pasirėmęs ant ran
ku ir 'žiūrėdamas priesz save 
ant pusiau isztusztintos bon- 
kos. Prie jo priėjo Filipas ir 
sėdo szale. Rudbarzdis pakele 
galva idant pr^sižiuret savo 
draugus. ;

— Tai tu. Filipai, pristum- 
damas czierkele arielkos, ger- 
kie prietelau, ant rupestelio ge
ra arielka. Juk rupesezio turė
jai sziandien in vales. Tavo se
noji turėjo iszverst akis kada 
iszgirdo kad tave iszvare isz 
fabriko!'

Ant Filipo veido pasirodė 
piktumas, nekalbėk man apie

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

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 
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žiriios ateina isz 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.
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Žinios Vietines Sieniniai Kalendoriai 1956m.
— Spalis — October.
— Pareita. Sereda apie 6-ta 

valanda vakare in Pottsville li
gon'bute pasimirė Aįary (Peel) 
Maciejuniene, nuo 534 W. Cen
tre uly., kuri gydėsi tame li- 
gonbute tik viena sau vaite. Gi
mė mieste. Paliko savo vyra 
Juozą A., du sunu: Juozą ir Jo
ną taipgi duktere Kristina, 
visi namie. Keturios seserys: 
Florence, pati Juozo Zaborskio, 
Juiozafina, pati Joseph Hyland, 
Margareta ir Rože, visi isz 
miesto; penkis brolius: Juozą, 
Mykolą, Elmer. Joną ir Jurgi, 
isz miesto. Taipgi keletą bro
lienių ir seserieniu. Laidotuves 
invyko Subatos ryta, su Szv. 
Misziomis in Szv. Juozapo baž- 
nyczioje ir palaidota in parapi
jos kapinėse.

— Du jauni vaikai isz Ma- 
hanojaus kurie apleido savo 
namus, likos suimti per polici
ja isz Arlington, Virginia, ir ži
nia praneszta in Taimakves po
licija. Ju vardai yra Robertas 
Analavage, 16 metu amžiaus, 
nuo W. South uly., ir James 
Deliburtis, 16 metu amžiaus 
nuo E. Mahanoy uly. Policija 
pranesze tėvams. .Gal tie iszdy- 
keliai bus patalpyti in pataisos 
namai.
• — Seredoj pripuola Szv. 
Placido, o Tautiszka Vardine: 
Palemono. Ir ta diena: 1848 m., 
Daktaras Edward L. Trudeau 
iszrado kaip gydyti džiovos li
ga. Jis pirma maža kūdiki in 
Saranac Lake, New York, pra
dėjo gydyti savo naujais iszra- 
dimais; 1853 m., Antioch kole
gija in Yellow Springs, Ohio, 
invede nauja ir revoliuciną 
tvarka. Szita kolegija buvo pir
mutine priimti kolegistes ir pa
samdyti moteri kaipo profesor- 
ka. Ji buvo Rebecca. Mann Pen
nell; 1942 m., Amerikos valdžia 
nustatė ir sutvarkė visu rau- 
dauninkui randas. Nevalo pa
kelti randa be pavelinimo isz 
valdžios; 1947 m., Prez. Harry 
Trumanas prasze Amerikiecziu 
pasninkauti Utaminkais ir 
Ketvergais, kad butu galima 
iszmaitinti badaujanczius Eu
ropoje; 1947 m., Maskva pra- 
nesza sutvėrimą naujo Kamiu- 
tano, kurio darbas yra priesz 
Amerika.

— Elzbieta Solloviene, nuo 
38 E. South uly., kuri gydosi in 
Pottsville ligon'bute per ketu
rios sanvaite, numirė Subatos 
ryta 3:20 valanda. Gimė Lie
tuvoje. Paliko savo vyra My
kolą; tris sūnūs: Alberta, na
mie; Vinca ir Antana, Camden, 
N. J., duktere A. Schipinkiene 
isz Weatherly. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos. Gra- 
borius Rėklaitis laidos.

— Seredoj Spalio (Oct.) 5- 
ta diena 1955 m., 6 valanda ry
te, iszvažiuos in Wilkes-Barre, 
Pa., sekanti vyrukai, kurie li
kos paszaukti del kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduodame 
vardus kurie apleis isz:

Mahanoy City: William H. 
Foster.

Ashland: Edward J. Mulroy, 
Jr.

Middleport: Charles J. Ste- 
fanek.

^Ringtown: Robert J. Dowd. 
Shenandoah: Michael J. Ko- 

sar, Jr.
Gilberton: Stephen C. Will

iams.
— Ketverge pripuola Szv. 

Brunono, o Tautiszka Vardine :

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
Po 400 arba 3 už $1.00

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

Kybele. Taipgi ta diena: 1683 
m., pirmutiniai Vokiecziai ap
sigyveno Amerikoje, netoli 
Philadelphijos, in German
town. William Penn jiems buvo 
pasiulines žemes ir laisve nuo 
tikybinio persekiojimo nauja
me Amerikos kraszte; 1939 m., 
Hitleris duoda visiems pasi
rinkti: Taika sulyg jo nusista
tymo ar karas ligi pažinties; 
1940 m., Kataliku Bažnycziu 
Popiežius Szventaš Tėvas Pi
jus Dvyliktasis kreipiasi in vi
sas moterys, praszydamas kad 
jos dorai ir tinkamai rengtųsi; 
1375 m., Didžiosios Lietuvos 
Kunigaiksztis Keistutis sunai
kino Kryžeiviu pili, Valeva.

— Petnyezioj pripuola Szv. 
Morko ir Panos Marijos Ro- 
žancavos, o Tautiszka Vardine: 
Berczius. Ir ta diena.: 1940 m , 
Naciai uužima Rumunija.

Port Carbon, Pa.—
Andrejus Juozas Basgilla, nuo 
79 Rose uly., pasimirė pareita 
Utarninka in Veteranu ligon
ini t e, Lebanon, Pa. Velionis gi
mė Lietuvoje. Buvo angliaka- 
sis. Buvęs veteranas, tarnavo 
Amerikos armijoje. Prigulėjo 
prie Amerikos Legiono Post 
371 isz Port Carbon. Jo pati 
Nellie Maigė mirė trys metai 
atgal. Paliko sekanczius po- 
vaikus: Charles Maigė, Mal
den, Mass., Margaret, pati Ar
thur Brooks, Freetown, Mass., 
Alfred Maigė, El Paso, Texas,, 
ir Edvardą J. Maigė isz miesto, 
taipgi szeszis anūkus ir viena 
pro-anuka. Laidotuves invyko 
Petnyczios ryta su apiegomis 
in Szv. Stepono bažnyežioje, 
devinta valanda ir palaidotas 
in Saldžiausios J. Szirdies pa
rapijos kapines in New Phila
delphia.

Girardville, Pa.—
Veronika Marcinkievicziene,

Jos vyras Petras mirė 1953 me
tuose. Paliko trys dukterys: 
J. Menteriene; V. Supranavicz- 
iene, Mahanoy City; W. Doro
site, Philadelphia ir sunu Pe
tra Shenandoah Heights. Lai- 
dojo Utarninko ryta su apiego
mis in Szv. Jurgio 'bažnyczioje 
9 valanda ir palaidota in para
pijos kapinėse.

nuo 363 W. Mahanoy uly., nu
mirė pareitą Sereda, 3:15 va
landa po piet in Ashland ligon- 
bute. Rugsėjo septyniolikta, 
diena nelaiminga moteriszke 
puldama tropais žemyn savo 
namuose likos pavojingai su
žeista nuo ko pasimirė. Velione 
po tėvais vadinosi Veronika 
Stack (Stacziokiute). Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Girard
ville 1908 metuose. Paliko savo 
vyra Vinca, duktė Margareta, 
slauge isz New York, ir broli 
Jurgi, mieste. Laidojo Subatos 
ryta su apiegomis in Szv. Vin
cento bažnyczioje devinta va
landa ir palaidota in parapijos 
kapinėse Frackvilleje. Grabe
lius A. J. Vilkiškas laidojo..

Velione buvo “Saules” skai
tytoja. —Amžina atilsi!

Shenandoah, Pa. — 
Ernestas W. Draugelis nuo 21 
N. Main uly., kuris nesveiko ja 
per koki tai laika, gydosi in 
Veteranu ligon'bute, Wilkes- 
Barre, Pa.

— Antoszia. Mikulievicziene 
(Mitchell), pasimirė pareita 
Petnyczios vaikara, szeszta va
landa pas savo žentą ir duktere 
Juozu Meterus, 138 Swatara 
uly., Shenandoah Heights. Ve
lione atvyko isz Lietuvos dau
gelis metu atgal. Po tėvais va
dinosi Antoszia Baranskiute.

WASHINGTON, D. C. —
Iszdu'otojai laikraszcziu “Wa
shington Post” ir “Times He
rald” pakele savo prekes, kai
nas ant laikraszezius kur iszei- 
na Nedaliomis po 15 centu, da- 

po 20 centu už viena nume-ba r 
ri.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet Vakaru Vokietija sako

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

PLATINKI!
O’"* ‘ S A U L E ”='S3!

Remia Eisenhoweri

Californijos Gubernatorius 
Goodwin J. Knight ir Sena
torius William F. Knowland, 
isz Fresno, California, (po 
kaires) peržiūri szita vata 
kuri bus pasiunsta Preziden
tui Eisenhoweriui. Szita va
ta buvo pirmutine nuo ukiu

Californijoje. Central Valley 
Empire Associations farme- 
riai praszo kad szita vata bu
tu per licitacijas parduota ir 
kad pinigai butu pavartuo- 
jami del ateinaneziu rinkimu 
už Eisenhoweri.

o o □

nizmas” jau ar bent tuo tarpu, vo pastatęs szitas sanlygas 
nebemadoj) nėra taip lengva pirm negu jis sutiks užvesti, 
sziais laikais aiszkinti ir visus bet kokias derybas su Sovietu 
gyvenimo reiszkinius suvesti in Rusija, 
klasių kova. Sztai net ir atsa
komas Respublikinio Paskaitų kad Sovietai dar turi savo ka- 
Biuro lektorius, kaip “Tiesa” Įėjimuose tarp asztuonios de- 
raszo, bedestydamas Marksiz- j szimts ir szimta tukstaneziu 
ma-Leninizma iszaiszkino, kad j Vokiecziu. Bulganinas 
sąmone priklauso nuo žmogaus 
“buitino gyvenimo” Czia jau 
kvepia tiesiog butybiu. Pakeis
kime “buitini gyvenimą” in 
padėjimą ir gausime nebe munistu valdoma, sako kad tik 
Marksa, o Sartre. Vienok szis per jos pastangas szitie Vokie- 
epizcdelis vėl mums parodo ne į ežiai yra iszlaisvinami. Czia 
vien tik tai kad ir izoliotoje matyti dar daugiau 
nuo pasaulio Lietuvoje oficia
lusis Leninizmas nebepatenki- 
na protaujaneziu piliecziu, bet 
ir tai, su kokiu atsidėjimu te
bešokama, kad nebutu nukryp
ta nuo partiniu dogmų. Todėl 
kai kurie spėliojimai ir Bolsze- 
viku sąmoningos pastangos su
daryti inspudi, kad Sovietu im
perijos intakos sferoje leidžia
ma reiksztis invairioms religi
joms, neturi rimto pagrindo. 
Karalius su karalium retkar- 
cziais dar gali sugyventi, bet 
ne dievas su dievu. Sziandiena- 
gi Sov. Sanjungoj Marksizmas- 
Leninizmas nėra ne tik jokia 
“moksline” doktrina, bet ji 
nėra net paprasta pasaulėžiūra.

— TOL1AUS BUS —

karna lygi. Greicziau perszasi 
iszvada, kad “Bezbožninko” 
lekszti pasakojimai apie “kle 
bonu gaspadines” iszseko ir 
nedaro inspudžio. Kitaip iszsi- 
reiszkus, Bolszevikai insitikino 
kad norint vesto kova su religi 
ja, nepakanka administracinė
mis priemonėmis apribti ekle- 
zijos veikla ar ukiszkai apsun
kinti maldnamiu iszlaikyma.I 
Tikrasis tikėjimas yra puosc 
lejamas žmonių szirdyse ir jis 
nebūtinai turi reiksztis vieno
kiomis ar kitokiomis organiza
cines formomis. Todėl stengda 
miesi pakelti antireligines pro
pagandos “indejini, politini ir 
mokslini” lygi, Bolszevikai ti
kisi galesia pasiekti geresniu 
pasekmu, negu iki sziol. Vienok 
visa beda su tuo “moksliniu at 
eizmu”. Mat Marksizma-Leni- 
nizma (dabar tenkinamasi tik 
dvejopu pavadinimu: buvęs 
dar treczias žodelytis “Stali

SOVIETAI
PALEIDŽIA 9,626 

VOKIECZIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sako 
kad isz viso Sovietu nelaisvėje 
dabar randasi tik 9,626 Vokie- 
cziu belaisviu.

Dabar Rytu Vokietija, Ko-

Sovietu 
propagandos, parodinti kad 
Rytu Vokietija atstovauja vi
sus Vokieczius, o ne Vakaru 
Vokietija, kuria Amerika re
mia.

Czia iszrodo dar kitas gy- 
vaseziu, žmonių mainikavimas 
del politikos, kaip Komunistai 
daro su mumis Kinijoje.

DAINŲ SZVENTES

Komiteto Praneszimas

dėsnius priesz Rusija prasikal
timus. Sovietai sako kad szitie 
prasikaltėliai bus pavesti Vo
kietijos valdžiai, kad jie atsa-. 
kytu už ju prasikaltimus.

Vokietijos kanceliarijus bu-

Nr. 4
ir Kanados Lietuviu
Szventes Komitetas 

dainos konkursą vi-

JAV 
Dainų 
skelbia, 
siems Lietuviams kompozito
riams, gyvenantiems laisvaja
me pasaulyje. Konkursui yra 
nustatytos szios sanlygos:

1— Dainos tekstą Lietuviu 
gyvenimo aibataūtos likimo 
temai pasirenka pats kompozi
torius.

2— Daina privalo burti para
ižyta. keturiems balsams misz- 
riam chorui.

3— Rankrasztis turi būti pa
sirašytas slapyvardžiu ir ne 
kompozitoriaus ranka. Atski
rame voke turi būti indetas la

the boy on bike

The Treasury Department joins General 
Bradley in this salute. Thousands of 
newspaperboys are U. S Savings Bond 
investors. They have distributed over 40 
million pieces of Bond information and 
have helped sell several million dollars 
worth of Bonds.

Savings Bonds are one of the best invest
ments you can make. When held to ma

“Have you ever tried to manage a bike, a bag 
of papers and a barking dog in the rain or snow? 
That’s a big job. I tried it as a boy and J know. 

And that’s just part of the job of the boy who 
delivers the daily paper to your door.

“Besides bringing you the complete, un
censored news of the world, which is one of this 

country’s most essential services, your newspaper
boy is setting us an example in foresight and 

thrift. Many of these young Americans are 
i. planning ahead for college educations, in

dependent lives in business for themselves— 
by investing in U. S. Savings Bonds.

“So to the American newspaperboy 
on Newspaperboy Day—a merited salute 
and a much deserved

turity a Series E Bond pays an average 
of 3% per year, compounded semiannu
ally. With the automatic extension privi
lege. it will go on paying that interest for 
10 more years.

So take a tip from your newspaperboy 
and invest in Bonds. Join the Payroll 
Savings Plan where you work or invest 
regularly in Bonds where you bank.

Start investing today in U. S. Savings Bonds. 
Tomorrow you’ll be glad you did.

•

The V. S. Government does not pay tor this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

pelis su kompozitoriaus vardu, 
pavarde, tiksliu adresu ir kuri
nio pavadinimu.

4— Kūrinys su abiem vokais 
turi būti siunczianias šiuo ad
resu: JAV ir Kanados Lietuviu 
Dainų Szventes Komitetas, 
% Mr. J. Kreivėnas, 1602 48-th 
Ct., Cicero 50, Illinois. ,,

5— Konkuso terminas bai- 
giasi 1955 m., Gruodžio men., 
15 diena.

6— —Dainas invertins Dainų 
Szventes Komiteto jury komi
sija kuria sudaro szie muzikai : 
Aleksandras Kucziunas, jury 
komisijos pirmininkas; nariai: 
Alfonsas Mikulskis, Izidorius 
Vasyliūnas, Vytautas Marijo- 
sžiuis, Kazys Steponaviczius.

7— Geriausiai invertintos 
dainos kompozitoriui skiriamą, 
103 doleriu premija. Antrosios 
geriausiai invertintos dainos 
kompozitoriui skiriama 50 do
leriu. Abi premijos gali būti 
skiriamos ūiž dvi dainas ir t^rii 
paežiam kompozitoriui.

8— Daina, laimėjusi pirmąją 
premija, bus atliekama įhisz- 
raus jungtinio choro Dainų 
Szventes Metu.

9— Dainų Szventes Komite
tas su nepremijuotu dainų au
toriais. tarsis atskirai del ju 
iszleidimo.

* i
‘ Dainų Szventes Komitetas 

praszo visus Lietuvius kompo
zitorius, nesvarbu kur jie gy
ventu, gausiai dalyvauti szia- 
me dainos konkurse.
' —JAV ir Kanados Lietuviu 
Dainm Szventes Komitetas. • ' ■ ■ ► L ■ * r : > 1’ .. - ! • ,
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GUODOTINI :
SKAITYTOJAI!
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Viskas taip paszięliszkai 
brangsta, tavoras, popibra,.mą- 
szinos, ir darbininku ąlgospkąd 
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 skaitytojama 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti I ■ -p

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laiką 
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 skaitytoj ai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavoitie 
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 “Popieroė 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 

?■ .4 ' \ " •: .1’ 

galima laikraszcziams popie- 
ros nupirkti. Mes tokią foi^ld 
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! ■ •..




