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Prezidento Pagelbininkas Pargryszta Isz Europos

Generolas Wilton E. Per
sons, (po kaire) Prezidento 
patarėjas ir pagelbininkas, 
ir Generolas Maxwell Taylor 
Amerikos Sztabo virszinin- 
kas, Vaszingtone pasisveiki-

Isz Amerikos
PRANCŪZAI
APLEIDŽIA TAUTU

SANJUNGA

Premierius Paiszauke 
Visus Delegatus Namo

UNITED NATIONS, N. Y. - 
Prancūzijos valdžia baisiai in- 
pykus ant Tautu Sanjungos už 
mibalsavima kaslink Sz taures 
Afrikos Algeria, parsiszauke 
visus savo delegatus ir bent 
laikinai pasitraukė isz Tautu 
Sanjungos.

Devyni atstovai sykiu su Už
sienio Ministeriu, Pinay isz- 
skrido isz New York in Pary
žių.

Tuojaus buvo suszauktas ta
rybos mitingas nutarti ar Pran
cūzijai dabar reiketu visiszkai 
visus santykius nutraukti su1 
Tautu Sanjunga ar ne. Bet ta 
taryba, per dvi valandas svars- 
czius ta klausima nepriėjo prie 
jokios iszeities, ir nutraukė sa
vo mitinga del dvideszimts ke- 
turiu valandų.

Premierius Faure suszauke 
kita mitinga ant rytojaus, po 
pirmininko Prezidento Rene 
Coty pirmenybe.

Visa delegacija buvo par- 
szaukta namo per telefoną 
skersai inares. Ta insakyma 
gryszti namo iszdave pats Pre- 
mieras Pinay.

Herve Alphand, naujas 
Prancūzijos delegatas ežia, 
teipgi rengiasi gryszti in Pary
žių, pasitarti kas dabar reikes 
daryti.

Kai Tautu Sanjunga per bal
savimus, kuriuose penki dele
gatai nesutiko dalyvauti, nu
tarė kad Algeria kraszto klau
simas turi būti Tautu Sanjun- 
goje iszkeltas, tai Prancūzai 
pasitraukė, sakydami kad ežia 

na su Sherman Adams, Pre
zidento pagelbininku ir Ge
nerolu Alfred Gruenther, 
(po deszine). Adams buvo 
iszvažiaves in Europa per
žiūrėti Europos tvirtoves ir

vidaus reikalas ir kad Tautu 
Sanjunga neturi jokios teises 
kisztis.

Arabu ir Azijos delegatai sa
ke ir sako kad ežia turi būti 
Tautu Sanjungos klausimas ir 
jie ta klausima iszkele.

Amerika, Anglija ir Prancū
zija nesutiko su Arabais ir sa
ke kad ežia ne Tautu Sanjun
gos reikalas. Rusija su savo pa- 
dupezninkais su savo paverg
tais krasztais stojo su Arabais 
ir reikalavo kad szitas klausi
mas butu iszkeltas.

Czia gresia pavojus visai 
Tautu San jungai jeigu Pran
cūzija pasitrauks, nes pasiro
dys kad Rusija ta Sanjunga 
valdo ir kad kitos tautos netu
ri jokio balso.

Sovietai kaip tik to ir norė
jo, kaip tik ta ir renge, kad su
skaldžius vakaru krasztus.

Prancūzijos Premieras, už
klaustas: Ar jis dabar pareika-’ 
lauš kad Tautu Sanjunga dar 
geriau apsvarstytu ta klausi
ma? Atsake kad Prancūzija 
niekados nėra praszius kad ki
ti del jos nusileistu, ir dabar 
nepraszys, bet kad Prancūzai 
negali sutikti su tokiu nusista
tymu, ir jie dabar visai pasi
traukia isz tos Sanjungos.

Amerikos delegatai in ta 
Sanjunga sako kad jie netiki 
kad Prancūzija visiszkai pasi- j 
trauks isz Sanjungos. Jie sako 
kad Prancūzai czia tik norėjo 
parodinti kaip Prancūzai jau-i 
cziasi ir kaip jie žiuri in Tautu \ 
Sanjungos kvailiszkus nutari-' 
mus.

Bet kiti kitaip žiuri ir pra- 
naszauja kad jeigu Prancūzija Į 

j dabar pasitrauks, tai galimaį 
tikėtis kad ir daug kitu krasz- 
tu pasitrauks, kai tik iszkils 
kuris klausimas kuris nėra 
jiems palankus.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!!
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armijas. Biski vėliau Adams 
ir Generolas Persons padavė 
savo raportą Vice-Preziden- 
tui Richard Nixon.

Protestuoja;
Protestuoja Žmog

žudžiai Iszlaisvinti

Tukstancziai žmonių susi
rinko kai Ponia Mamie 
Bradley tenai atvažiavo in 
New York miestą isz Chica- 
gos. Jos sūnūs buvo užmusz- 
tas ir tie žulikai, vaikžudžiai 
buvo teismo iszlaisvinti, in 
Mississippi valstija.

Jos sūnūs, keturiolikos 
metu amžiaus Emmett Louis 
Till buvo nužudintas, kai jis 
buvo atvažiavęs in Mississip
pi valstija pas savo dede in 
sveezius. Visa “Jury” buvo 
sudaryta isz baltu žmonių 
kurie neapkenezia j u odų j u ir 
už tai tie žmogžudžiai, žuli
kai buvo iszteistinti ir pa
leisti.

Jau beveik laikas tuos dy
kaduonius, mažai kam ver
tus baltuosius žmones musu 
pietinėse valstijose pamokin
ti ir jiems priminti kad jie 
yra dalis tos Amerikos, kur 
vieszpatauja laisve, nepri
klausomybe ir lygybe.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

PREZIDENTAS
PAILSĖS

Negali Miegoti; Dakta
rai Vėl Suszaukti

DENVER, COLORADO. — 
Visi Daktarai buvo vėl su- 
szaukti isztirti kas su Prezi
dentu Dwight Eisenhoweriu, 
kad jis jaueziasi silpnesnis ir 
kad jis negali miegoti.

Daktarai sako kad tai nėra 
nieko pavojinga, bet visgi visi 
jie pasiliko arti Prez. Eisenho- 
werio, laukdami pamatyti kaip 
jo liga dabar eis.

Keli laikraszcziai dabar yra 
sudarė vaju del Eisenhowerio 
pasveikimo ir renka linkėjimus 
ir pinigus del jo sveikatos.

Republikonu Partijos vadai 
dabar jau vieszai sako kad jie 
yra gerokai susirupine, nes jie 
jauezia kad Prezidentas Eisen- 

j howeris, kad ir pasveiks, jau 
nestos in kitus del Prezidento

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SUKILIMAS
BOSTONO KALĖJIME

Beveik Visi Kaliniai
Numalszinti

BOSTON, MASS. — Spieg
dami ir szukaudami belaisviai, 
kaliniai in Suffolk County
House of Correction stengiesi. tarie turejo jo žmonos Jievutes 
atsilaikyti priesz apie pusantro Varda ant j u iszkaita. Užklau- 
sz.’mto policijantu ir ugniage- se ar jį tai jo žmonai Maria 
siu per daugiau kaip dvi valan- Eva Duarte de Peron nepavy

tas. 'dėjo, ji atsake, “visai ne, nes
Apie pustreczio szimto kali- jjs tik mane mylėjo.” 

niu sukilo priesz savo sargus ir Užklausta isz kur ji 
pradėjo kalėjimo langus daužy- j tris szimtus. tukstaneziu 
ti ir krieslus ir stalus laužyti, pinigu, ji atsake kad jos
Jie per kuri laika atsilaikė jaį buvo davės, nors jos tėvas
priesz policijantus ir ugniage- yra biednas ir buvo to Dikta-
sius kurie su szaltu vandeniu toriaus Peron užlaikomas, 
stengiesi juos numalszinti. į Jos motina laikrasztinin-

Ugniagesiai pirmiausiai pa- karns paaiszkino kad ji nieko 
leido vandeni ant tu kaliniu, blogo nemate kad jos duktė bu- 
paskui policijantai paleido asz- vo užsidėjus su Diktatoriumi 
aru bombas, kurios nėra pavo- Peron, nes 
jingos, bet kurios baisiai ėda 
akis taip kad po keliu minueziu 
nieko negalima matyti per asz-

jis mano dukrelei 
buvo labai geras, ir mums daug 
dovanu davė.”

Policijantai dar toliau daži- 
aras. nojo kad Peron buvo visus isz

Policijantai kelis sykius tu namu iszvares, kur jo sugu- 
stengiesi didžius vartus uždą-! l°ve Nelly gyveno ir paskui ki- I 
ryti, bet $uvo atmuszti su ak- tas savo meilužes, jaunas mer- 
menimis ir lazdomis tu kaliniu.

Kai szita straipsneli mes bai- 
gmee raszyti tie kaliniai dar 
nebuvo pasidavė, bet isz visko 
matyti kad jie ne ilgai gales 
iszsilaikyti.

Buntas ir sukilimas iszkilo 
kai vienas kalinys buvo dvieju 
sargu sužeistas kai jis nepa
klausė tu sargu. Tas kalinys 
buvo nuvęsztas in ligonine ir 
tie du sargai savo praszalinti, 
kol bus galima visas tasklausi- 
mas gerai isztirti kas czia kal
tas.

Dauguma tu kaliniu yra ka
lėjime už tik mažus prasikalti
mus, bet dabar po szito sukili
mo visu ju laikas kalėjime bus 
pailgintas, kai kuriems net ir 
padvigubintas.

DIKTATORIAUS
PERON MEILUŽE

. 4

Tėvai Nieko Blogo In 
Tai Nemate - Jis Jai 

Dovanu Dave

BUENOS AIRES, ARGEN- 
TINA. — Juoda-ake, szeszioli- 
kos metu buvusi Daktatoriaus 
Peron sugulove, Nelly Rivas, 
laikrasztininkams pasakė kad 
ji nepaisė kad Diktatorius Pe- 
rcn buvo gana senas būti jos tė
vuku, bet “Jis mane mylėjo.”

Bet policijantai dažinojo kad 
tas Peron, buvęs Argentinos 
Diktatorius turėjo keletą tuzi
nu kitu tokiu “szirdies Drau
giu” sugulovių, ir kad jis vi
soms jom buvo parūpinęs tin
kamus ir patogius kambarius, 
kur jis galėjo kad tik jis norė
jo jas aplankyti. Tik revoliuci
ja suardė visus jo tuos meiles 
veikimus.

Jaunoji Nelly Rivas, besi- 
kraipydarna ir besidarkydama 
savo tėvu namuose, laikraszti
ninkams pasigyrė kad ji buvo 
susitikus su Diktatoriumi Pe
ron 1953 metais, kai ji baigė 
mokslus. Jis jai ir kitoms mer
gaitėms tada buvo padovanojęs 
po penkis szimtus “pesos” 
(apie keturios deszimts penkis 
dolerius).

Ji sako kad ji paskui jo pa- 
prasze žemeziugu, karolėlių ir 
žiedu ir jis jai daug ju davė,

gavo 
pesu, 
tėvas

gailės buvo apgyvendinęs tuo
se paežiuose namuose. Daugu
ma tu mergaieziu yra tokio 
amžiaus kaip musu High 
School mergaites.

KAREIVIAMS
KELIONE PIGESNE

NEW YORK, N. Y. — Pan 
American World Airlines pra- 
nesze kad kareiviams kelione 
skersai Atlanto mares yra at
piginta. Kareiviai turės mokėti 
tik keturios deszimta nuoszimti 
už tokia kelione, tarp Ameri
kos ir Europos. Ta sumažinta 
mokestis prasidės Lapkriczio 
pirma diena.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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RELIGIJŲ BUVIMĄ
SOV. SANJUNGOJ

Tasa

Savo esmeje vad. Marksiz- 
mas-Leninizmas yra ne kas ki
ta, kaip religija su savo kultu, 
kunigais, dogmomis ir taip to- 
liaus. Ji t'k viena pripažinsta- 
ma ir leidžiama, kaipo vienin
teliai teisinga Sovietu imperi
joj valstybine religija. Bolsze
vikai, be to, labai gerai žino, 
kad norint iszplesti savo hege
monija nepakanka racionali- 
niais gineziais, protingai veik
ti žmogaus sąmone, bet prie 
savo doktrinos prirtaukiant, 
reikia nuolatines, kasdienines 
praktikos. Liberalines demo
kratijos krasztuosc ryszi tarp 
valstybes ir individo sustiprin
ti retkareziais ruosziamos isz- 
kilmes su paradais ir pana., ne
gali patenkinti totalitarines 
valstybes. Sovietai griebiasi 
papildomu priemonių: dažni 
mitingai, invairos ‘ ‘ politgrą- 
matos” pamokos ir taip to- 
liaus. Ryszium su tuo indomus 
yra Sovietu nepaprastas uolu
mas, kuriuo jie skatina visose 
inmonese, kolūkiuose ir kt., or
ganizuoti “garsinius laikrasz- 
cziu skaitymus”. Tai daroma 
ne todėl, kad Lietuvoj butu, 
daug beraszcziu, ar todėl, kad 
pakelti susidomėjimą Komu
nistine spauda (nesant kitokios 
lektūros, piliecziai priversti 
skaityti Komunistinius laik- 
raszczius), o todėl, kad szis 
“garsinis skaitymas” Leniniz
mo religijoj yra pamaldų pa
kaitalas, kuriuo metu visi ko
lektyviai gali dar syki pagar
binti “visagalinczia, iszmin- 
tinga partija.” Jeigu prisimin
sime, kad tokie “partijos pa- 
szlovinimai” dažniausiai atlie
kami “Raudonajame kampely
je”, gausime pilna religiniu ap-

Bagocziai In Wall Street Susopinę

Kai tik pasklido žinios 
kad Prezidentas Eisenhowe- 
ris buvo susirgęs szirdies li
ga tai visi kurie perka ir 
parduoda stockus ir szierus, 
New York mieste baisiai su
sirūpino ir szierai nupuolė

Svajoja Apie Amerika

Trylikos metu amžiaus 
Emma Barry, in Hong Kong, 
Kinija, laukia kol Rauduo- 
nasis Kryžius jai parūpins 
kelione in Amerika. Su savo 
motina, Ponia Tamara Bar
ry, Baltgudžia szokike, ji 
yra paleista Kiniecziu Ko
munistu ir už keliu dienu va
žiuos in San Francisco, Ca
lifornia. Ji sako kad ji nori 
pamatyti muving pikezierius 
apie kuriuos ji yra daug gir
dėjusi.

eigų surogatą.
Taigi visas Bolszeviku szvel- 

numas priesz tikineziuosius 
yra ne kas kita, kaip tos pa- 
czios vakariecziams siūlomos 
“taikos” koegzistencijos lie
kanas” ir tikineziuosius yra ne 
tinkami politiniai neisztikimais 
Bolszevikai tikisi pasiekti ge
resniu pasekmu, negu asztria 
kova, sukelianezia užsispyrima 
ir antagonizma. Tai pagaliau 
parodo ir tai, kad santykiai su 
teistinėmis religijomis yra vi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ant tiek kad Wall Street iž
das nukrito keletą milijonu 
doleriu per keletą valandų. 
Bet dabar visi tie szierai pa
kilo nuo vieno doleriu ligi 
deszimts doleriu, ir viskas 
iszrodo tvarkoj.
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Kas Girdėt SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

“Welfare” ižde dabar randasi 
$882,423,781.00 Ateinancziais 
metais tas iždas 
$1,000,000,000.00.

Nesidyvinkite jeigu bet ku
ria diena dabar Prezidentas Ei- 
senhoweris paskelbs kad jau
niems tėvams nereikes stoti in 
vaiska, nes dabar rodos randa
si gana neženotu ar bevaiko 
kurie bus ar jau yra imami in 
vaiska.

Amerikos Sekretorius keti
na važiuoti in Vakaru Vokieti
ja kad ir tik del keliu dienu, 
pirm negu Užsienio Ministeriu 
konferencija prasidės Ženevo
je, ateinanti menesi. Jis nori su 
Adenaueriu pasiszneketi, nes 
jam rupi ka ir kaip Adenaueris 
dabar mislina parvažiavęs isz 
Sovietu Rusijos.

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

Pinigai reikia siusti su-* 
užsakymu:

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

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

Anglijos dipliomatai ir tie 
kurie seka kitu krasztu reika
lus, sako kad jie visai netiki 
kad Sovietai dabar paleis isz 
armijos 640,000 kareiviu. So
vietai gal tiek kareiviu paskirs 
in valdžios farmas, kur jie ne 
tik ūkio dailba dirbs, bet tuo 
paežiu sykiu ir karo musztra 
eis.

¥ 
¥ 
¥ 
¥

MIRUSIO
AUTOMOBILIUS

Sovietais. Bet ir jis pasimokins 
kaip kiti pasimokino, kad su 
Sovietais, Komunistais negali
ma derintis.

Sužeidė Žmogų

In Lake Geneva, Wisconsin, 
isz sarmatos paraudės policijos 
virszininkas, Melvin Swance 
prisipažino kad vagis pasivogė 
szirnta szeszios deszimts dole
riu isz miesto tarybos kamariu 
kurie randasi tik penkios de
szimts pėdu nuo policijos ofisu.

In Hamamatsu, Japonijoje, 
batikos kliarka buvo suaresz- 
tuota kai ji pamėtė savo darba 
ir paliko trumpa raszteli ban- 
kos prezidentui. Ponia* Toshie 
Suzuki Szitoki raszteli buvo 
palikus: “Asz pasiėmiau viena 
milijoną yenu, ($2,778), bet 
man tiek nereikia, tai asz sztai 
sugražinu du szimtu tukstan- 
cziu yenu.”

Republikonams dabar jau 
ima rūpėti farmeriu balsai, vo
lai per ateinanczius rinkimus. 
Farmeriui ineigos mažėja.- Far- 
meriai nusiskundžia kad, nors 
visokis maistas yra baisiai pa- 
branges, bet. jie gauna labai 
mažai už savo ukiu vaisius.

Dar per anksti džiaugtis kai 
skaitome kad Sovietai dabar 
szysojasi ir draugsizka. ranka 
isztiesia ir net kviecziasi 'pas 
save in sveczius. Ne viskas jau

Japonai galėtu Ponui Ade
naueriui pasakyti — taip pat 
ir Amerikiecziai ko galima ti
kėtis isz tokiu derybų su Ko
munistais, kurie 'žmones, gy
vastis siulina.

Japonai paragavo tokiu de
rybų Gruodžio menesyje, 1952 
metais. Komunistiszka Kinija 
pranesze kad ji turi tik trisde- 
szirnts tukstaneziu Japonu1 ne
laisvėje. Ateinancziais metais 
dvideszimts szeszi tukstaneziai 
tu Japonu buvo sugražinta. 
Reiszkia, pasiliko tik keturi 
tukstaneziai. Bet kur czia tau! 
Komunistai Kiniecziai atsilan
kydami in Japonija pranesza 
kad dar daugiau kaip aisztuoni 
tukstaneziai Japonu randasi ju 
nelaisvėje. Dabar Komunistai 
vėl nori ulžvesti kitas derybas.

Kiniecziai pranesza Ameri- 
kiecziams kad paskutinis Ame
rikietis už keliu dienu bus pa
leistas isz nelaisvės. Visai ne
botu dyvai, kad reikalui prise- 
jus, tie Kiniecziai staiga suras
tu dar keletą szimtu ar tuks
taneziu musu kareiviu ju ne
laisvėje.

No.102—■ Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio isžimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. >

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- < 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
•Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute;

’ Du Brolius. 60 puslapiu, 20e.
No.128—Dvi isztorijos: Val- 

dimieras; Bedali; 44 pus., 20c !
No.132—Trys istorijos: Apie 

Anglorius isz Valcncziojs, Ko- i 
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 
pusiapiu, 20c.

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

No.145—Apie 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.

.onas gailėjosi labai Kazimiero 
‘bet pasakė, jog algos daugiaus < 
duoti negali. Teip ir iszejo jie i 
nuo savo greadejo jieszkoti 
laimes. Ar jiems kas ir galvas 
apsuko s Alga, rods gavo biski < 
didesne, bet kas isz to? Ten bu
vo kaip prie tėvu, o czia kiek- • 
vienas veizi tik, kur ka iszrau- 
ti. Nesiseka niekas: dar dvieju 
metu hera, kaip iszejo, o jau 
karve padveso, sūnūs mirė, o 
dabar Barbele marinama. Die
ve, mislijo sau Kazimieriene, 
kad butumem neeje, sveika ji 
gal tebebūtu. Iszejus mums isz 
Smilgių, nulindo visi vaikai, 
vis tik szneka ir klausia kada 
pargryszime atgal.

Aszaros užžibejo Kazimie
rienės akyse, nustojo verpti, 
isztryne uosi ir priėjo prie Bar
belės lovos.

C) Barbele, per dvi sanvaites 
gulenti, kaip lenta, nei žodžio 
nepratardama, pamaezius da
bar motina prie .saves, eme 
■szneketi: Prasidžiugo Kazimie
riene, kibirksztele vilties užsi
degė jos szirdyje.

— Barbele, ar ne geriau tau 
bent biski ? Ar skauda dar gal
vele? Gal iszgersi pienelio vy- 
rinto?

Bet Barbele papurtino galva 
ir lyg atspėdama motinos mis- 
lis pasakė:
. — Mafuszele! Geriau mums 
buvo Smilgiuose! Delko mes 
iszejome isz- ten! Ten visados ( 
sveika buvau, bėgiojau teip 
linksniai su ponaieziais; pane
les tokios geros buvo. Teip no- 
recziau pagryžti atgal, teip no- 
recziau! Bet jau nebepamatysiu 
Smilgių, niekados nebepama
tysiu:. Kaip numirsiu gryžkit 
atgal, matuszele! Gryžkit! Czia 
negera, czia dar ir Johasele nu
mirs.

•Sznekejo ir sznekejo be pa
liovos, neveizėdama, ar kas jos 
klauso, ar ne, tarsi pati sau 
apipasakodama mislis savo. 
Parėjo vaikai isz bulbynu, pas
kui pargry'žo ir tėvas; visi ste
bėjosi, klausės.

— Tetuszeli, tetuszel! Va
dino Barbele: veizek, aniuolelis 
nusileido nuo auugszto ir atsi
stojo ant lovos galo! Szit, szit, 
veizek! Koks gražus! Baltai 
apsivilkės ir sparnelius turi 
baltus. Ar matai tetuszel ?

Ir rode tėvui su rankele vie
ta, kur stovi aniuolelis. Bet nei 
tėvas, nei motina nieko nema
tydami, veizėjo nusistebeje - ir 
sake:

— Ka szneki, Barbele! Nie
ko nematome, nieko nėra lovos 
gale!

Užsirūstino Barbele, tarsi 
supyko, kad jos teip nesupran
ta.

— Ak, kokios pas jusu ir 
akis, kad teip nematote nieko! 
Nesalkysiu, nerodysiu jau dau
giaus, ka (pamatysiu! Pasiver
tė sau ant sienos ir jau visa va- 
kara nejsztare nei žodžio.

— BUS DAUGIAU —

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No J58—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del 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 Mai
liaus ; 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; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navyniai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

BALTRUVIENE

Kam perkame laikraszczius? 
Gal ne vienas pasakys 

Kad tai nava.tnas klausimas. 
Perkame laikraszti del

to, 
Idant dažinoti visokiu 

naujienų, 
Kas dedasi ant svieto.

Bet ar darome taip, 
Kaip sakome ?

Pirkti laikraszti vien tik 
del to,

Idant perskaitymui 
keliu straipsniu, 

s Atidėti ji in szali, 
Arba invynioti koki 

daigia in ji, 
Arba nusineszti jame 
Užkandi in fabriką., 

Tai tas yra per mažai.
Juk jeigu perkame koki 

dalyka, 
lazduodami ant jo • 

keliolika centu, 
Tai turime žinoti už ka 

iszleidome,
Ir ai- gavome už savo 

Pinigus ju pilna verte.
Kas nedirbo prie 

laikraszczio,
Tasai nežino ir neturi 

m aži a u šio suprat i m o, 
Kiek tai reikia pajiegu, 

vargo ir pinigo, 
Idant iszduoti laikraszti, 

Ir u'žganadint skaitytojus.
Laikrasztis tai gyvenimo 

knyga, 
Isz kurios tankiai šėmiam 

visas žinias,

CAMDEN, N. J. — Draive- 
rys, kuris gal buvo taksu rin
kėjas, pasimirė savo automobi
lyje, kai jo automobilius, be jo
kio suvaldymo pervažiavo sze- 
szias automobiliams važiuoti 
eiles in Camden Plaza ir paskui 
susimusze su stovineziu auto
mobiliu.

Tas bestovintis automobilius 
buvo taip sutrenktas kad jis 
apvirto ir savo draiveri sužei
dė. Nelaime atsitiko apie asz- 
tunta valanda vakare.

Mires draiverys turėjo su sa
vimi taksu rinkėjo žvaigžde, ir 
ženklą. Jis buvo keturios de
szimts dvieju metu amžiaus 
Peter F. Murdock, isz Philadel
phia, Pa.

Pesczias žmogus, kuris ėjo 
prie savo automobiliaus ir ku
ris buvo sužeistas yra penkios 
deszimts trijų metu amžiaus 
Louis Stein, isz Camden, N. J. 
Jis buvo nuvesztas in Cooper 
ligonine. Policijantai sako kad 
jis to trenksmo buvo numestas 
apie deszimts pėdu.

Czia gal butu buvus dar di
desne nelaime jei ne tilto poli- 
cijantas, penkios deszimts vie
no amžiaus William B. Peter
son, isz Haddon Heights, N .J., 
kuris, pamatęs kas czia darosi, 
visus kitus automobilius su
stabdė.

Murdock lauke užsimokėti 
savo duokle už tilta, kai staiga 
jis susmuko prie savo automo
biliaus rato, ir automobilius 
paszoko pirmyn, nukirsdamas 
kelis stulpelius ir žema tvora.

Camden miesto policijos 
daktaras sako kad ant jo lavo
no nebuvo jokiu žaizdų, omi- 
rusio szeimyna sako kad jis 
niekados nebuvo pasiskundęs 
kad jis turi szirdies liga. Poli
cijos Daktarai dabar stengiasi 
isztirti nuo ko jis pasimirė.

Į

Kitokios Knygos

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

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

180%—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 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

i Pukius apraszymas. 20c.
No.202—Novena, Stebuklin

go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-ateities.

Teminkime Amerikonus, 
Kožnas isz ju skaito 

laikraszti.
Laikrasztis jiems tai kaip 

Kasdienine duona be
Kurios jie negali apsieiti. 
Laikrasztis pasiliks musu 

geriausiu draugu, 
Be kurio negalėsime 

apsieiti, 
Laisvam laike nuo darbo, 

Pasiliks jis musu geriausiu 
gyvenimo draugu!

Skaitykime tokius 
laikraszczius, 

Kokius suprantame, 
Kurie neveda mus in 

paklydima, 
Arba sumaiszo protą. 
Skaitykime lik toki, 

Kuris yra mums 
f

leidžiamas,
O ne del ypatiszko labo, 
Pelno ir iszverimo tulžies, 

ant kitu, 
Nes toki laikraszcziai

Neatnesza žmogui jokios 
naudos.

Prancūzijos slapta policija 
yra 'beveik susekus apie pen
kiolikai isztremtu Amerikie- 

kurie slaptai isz 
Amerikos parsitraukė daug 
ginklu ir paskui juos parduoda. 
Afrikoje.

.LOHUC JCILl

taip tvarkoj, ne viskas jau teip cziu> Italijoje, 1
gerai.

Visai ne naujiena, kad Ko
munistai mainikauja žmonėmis 
nes jiems atskiras žmogus, ar 
jis butu Amerikietis ar Kniskis, 
visai nieko nereiszkia. Jie da
bar gauna beveik ka tik jie no
ri isz kitu kraszut, paleisdami 
keletą to kraszto žmonių isz ne
laisvės. Vokietijos kanceliari- 
jus dabar taip mainikauja su

Didžiausia szito iždo dalis ei
na del mainieriu pensijų.

Mainieriu unijos labdarybės

Pypkes Durnai
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.

I ' ■

Priesz Szliuba, Ir Po 
Szliubui

O tu mano meilute,
Mano saulute ir žvaigždute,
Mano gyvasti, mano aniuoleli,
Mano žiedeli, mano kūdikėli, 
Mano laime, mano žemcziugele 
Mano viskas, mano saldutėlė!

O tu mano kankytoja,
Mano gyvasties užtrucintoja, 
Tu mane visa suedei, 
Ant amžių prapuldei.
O tu boba isz peklos, 
Neatstoji nei valkatos, 
Uždaryk savo snuki prakeikta 
Duok man ramybe szventa. 
Gana jau man dakanki, 
Per diena gužute laki, 
Nelaimingas asz ant visados, 
Nuo savo bobos prakeiktos.

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas pfisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia gera^ejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

’ps, Pirkie U. S. Bonus!

KATALOGAS 
KNYGŲ

Kaip Užsisakyti Knygas:

SKAITYKIT

BARBELE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

darbininkus, ir eme didžiuo- 
ties: ir alga jiems per maža, ir 
troba negera, ir darbo perdaug.

NOW***
eis ALL

^Pirkie U. S. Bonus!

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

užsisakykite knygas is* 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

HfigP 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.

HSr5 Nepamirszkite dadeh 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Ordcriai
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. A.

ir Pini-

tik ant



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
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.

Per 
Tamsybes 
In Szviesa

(Tasa)

Poni fabriko pasiliko viena 
grinczelyje darbininko. Apėmė 
ja, baime, kurie negalėjo in ga
lėt. Kas bus kada Filipas su- 
gryž ir užtiks ja prie savo ser- 
ganczio kūdikio, paczia fabri
kanto, kuris be mielaszirdystes 
iszmete vargsza isz fabriko. Ar 
Filipas neatsimokes jai už tai. 
Kvapas sustojo krutinėję ant 
tos misles, jog ir szauksmas ant 
pagelbos prisiduotu ant niek, 
ba niekas josios szauksnio ne- 
iszgirstu!

Tame kūdikis p r a virk o. 
Sylpnas jo balselis dure in szir- 
di turtingos ponios, teip jog už- 
mirszo apie baime, o tik mate 
priesz save iszbalusi veideli 
serganczio kūdikio. Teip tai 
pravirko ir josios kūdikis 
priesz smerti, kada atsiskyrė 
su s'ziuom svietu. Jeigu dabar 
kūdikis numirtu prie josios, ka 
turi pradėt!

In valandėlė arbata jau bu
vo gatava. Paėmė atsargai kū
diki ant keliu ir inpyle truputi 
arbatos in lupeles. Suszilde 
tuom kart palukes ir skepeta 
ir apsuko kūdiki in jais. Pati 
nežinodama ka daro, pradėjo 
spaust kūdikėli prie krūties 
kaip rodos savo locna.

Filipas tuom kart sėdėjo kar- 
cziamoje ir isztusztinejo stikle
li po stikleliui. Kuom daugiau 
gerdavo, tuom szviesiau mate 
savo verksminga padėjimą ir 
tuom daugiau didinasi neapy
kanta prieszais locnininka fab
riko. Tegul dingsta, kas tai ji 
apeina jisai teip-gi ne klausė 
ka pradės vargingas darbinin
kas netekes darbo, kaip stengs 
iszmaityt savo szeimynele!

Atėjo paženklinta valanda. 
Filipas pasikėlė, o gavės ant 
szviežio oro suvis apsvaigo, nes 
tuojaus susipratęs, užsmaukė 
kepure ant akiu, pasuko in szo- 
na fabriko. Da valandėlė, o po 
tam tegul buna kas nors, nes 
fabrikantas pasiliks ubagu.

Ant kelio kone suvis iszsipa
gildavo o iszmintis pradėjo po 
valei sugry žinot. Atsiminė sau 
apie serganti kūdiki, kuri ap
leido kone ketures valandas 
priesz tai. Kas su juom atsiti
ko? Gal numirė in ta laika! Bu
vo jau teip silpnas kada iszeiti- 
nejo isz grinczios. Kaip-gi ken- 
czia jojo pati, o jisai valkioja
si naktimi, ir nori papildyt žu- 
dinsta! O. jeigu kūdikis jau ne
gyvas! O Dieve mano, tik ne 
tai! Duok man pareget mano 
mylima Floruka <la gyva!

Sugryžo ir eitie neejo, nes 

bego prie savo grinczeles. Ka 
ji apeitinejo tada duotas pri
žadėjimas rudbarzdžiui, jisai 
nori pareget savo mylima ser
ganti kūdiki, o tada....

Sztai stojo priesz grinczelo. 
Langai buvo apszviesti. Szirdis 
plaka jojo, krutinėję, kaip kū
jis. Dirstelėjo per langeli grin
czios. Kas tai ? Ten sėdi pati 
turtingo fabrikanto ir spaudže 
prie krūties joj kūdiki! Apėmė 
ji neiszpasakytas graudumas. 
Priesz valanda paklausė pa
gundos 'piktos dvases, drauge 
su piktu žmogum norėjo padegi 
fabriką ir apvogt fabrikanta, o 
sztai jojo pati sėdi grinczioje 
ir sergsti jo serganti kūdiki! 
Svaigulis apėmė jo galva. Ai
tai tik ne sepnas? Dirstelėjo 
vela. Ant tikrųjų sėdi pone su 
kūdikiu ant ranku, pati turtin
go fabrikanto priesz kuria tiek 
žmonių žeminasi, randasi jojo 
vargingoje grinczeleje! Nega
lėjo sau to isizreikszt. Uždengė 
sau veidą delnais, o pasiremda
mas prie sienos, sudejavo granl 
dingai:

— Jėzau, Marija, Juoza
pai! Nubėgo kaip szuvis.

Bego kaiip padūkęs in szali 
fabriko, idant perszkadyt isz- 
pildyt baisaus mierius rudbarz- 
džio. Mielaszirdingais apsieji
mais paczios fabrikanto, *atne- 
sze pergalejima jojo sziidyje 
priesz iszpildima pastanavyto 
kersizto prieszais fabrikanta.

Bėga kiek tik pajiegu turėjo 
in paženklinta vieta kur jau 
lauke ant jo rudbarzdis.

— Na tai jau ir atėjai, pa- 
szauke tykiai. Del ko davai 
man ant saves teip ilgai laukt? 
Kaip dabar nenusiduos tai bus 
tavo kalte.

— Tu savo veikimu neisz- 
pildinsi! Suriko Filipas, eikie 
namon tuojaus, 'ba padarysiu 
gvolta!

— Kaip tai? Kas? Ar tai 
dabar nori iszsižadet ir mane 
iszduot ? Tu niekszai, užmirszai 
jau, ka man prižadėjai? Ar da- 
laikysi savo prižadėjimai, arba! 
Pagriebė Filiipa už gerkles.

Prasidėjo galėjimas, o Fili
pas pradėjo rėkt:

— Nepavelinsiu ant to! 
Leisk man tu pagunda, namie 
turiu serganti kūdiki, o guodo- 
tina pone ji sergsti leisk mane 
tuojaus ir atstok nuo savo pek- 
liszko noro ba kitaip ryto vis
ką ponui pasakysiu.

— O tu pasiutęs szuo! Su
riko rudbarzdis, tame karte už- 
žibejo peilis, o Filipas krito 
ant žemes sudejavęs. Teip, turi 
už savo, tu velniszkas iszdavi- 
ke, atsiminsi sau, dabar pats 
duosiu sau rodą, o dabar nesi- 
biosiu tavęs!

Da karta dure gulinti su pei
lu. Teip tai, dabar turėsi gana!

Ir dingo po niuru fabriko.
1

Vos rudbarzdis apleido savo1 
auka, prisiartino szeszelis ko

kios tai moteres. Prie ausu jo
sios daejo dejavimas. Prisiar
tino prie tosios vietos pasilen
kė prie gulinczio ir tame pa
ežiam laike paszoko, rodos per
kūnu trenkta.

— DelDievo szvento tai ma
no vyras! Filipai, kas tau? Bu
vo tai Filipiene sugryžtanti ar
timiausiu keliu nuo daktaro. 
Filipai, Filipai! Paszauke per- 
sigandus.

— Rudbarzdis dure mane 
su peilu, isztare tyku balsu 
atidaręs akis, Filipas, dure ma
ne, peilu, o dabar nori uždegt 
fabriką. Greitai suszauk žmo
nis!

Motere tuojaus suprato vis
ką. Užmirszdama apie serganti 
kūdiki, nubėgo prie artimiau
sios grinczeles darbininko pa
dare gvolta. Tuojaus subėgo isz 
visu grinczelu kone visi darbi
ninkai.

— Gelbėkit mano vyra! 
Gelbėkite fabrikai Rudbarzdis 
nuėjo padegt fabriką ir dure su 
peilu Filipa!

In penkes miliutas po tam vi
si darbininkai buvo subege, 
vieni nubėgo prie fabriko, o ki
ti užsiėmė Filipu, padare ant 
greito guoli ir nuneszfe Filiipa in 
jo grinczia. Vargsze ėjo. paskui 
pažeista vyra su verksmu.

Pati fabrikanto ne mažai 
persigando kada žmonis inne- 
sze pažeista Filipa. Paguodota 
poni, fabrikas, dega! Pasizau- 
ke n t kart keli darbiu inkai ant 
lauko. Szviesus stulpas pasiro
dė ant dangaus. Viena perskira 
fabriko jau pradėjo degt.

Poni pabalo kaip drobule, 
rodos jog nupuls nuo kėdės, 
nes susilaikė.

Filipiene su riksmu puolė 
prie vyges kūdikio, žiūrėdama 
in pageltonavusi veideli isz ku
rio jau paskutinis kvapas isz- 
eitinejo.

— Eikie pas Dieva myli
mas kūdiki, kalbėjo pone pa
silenkus ant mirsztanczio Flo- 
riono. Eikie pas Dieva, ir mels
kis už tavo vargingus tėvelius. 
O pasiveikyk mano sūneli nuo 
manes! Po tam,nebėgo prie de- 
ganczio fabriko.

Vos kūdikis numirė, inejo 
daktaras. Žaidulis Filipo buvo 
sunkus, ne smertelnas. Dakta
ras apžiurėjo ji, prisakė ka rei
kė daryt su ligoniu ir iszejo.

Darbininkas norėjo dabar 
pareget savo kūdiki. Atnesze ji 
jam pati. Vienas dirstelėjimas 
ant negyvo kūdikio, pervere 
jo szirdi sakusmu. Negalėjo 
kalbėt, nes kas dėjosi jojo szir- 
dyje, to niekas negalėjo iszpa- 
saky't. lupuole po tam in sunku 
miego.

Ant rytojaus, pati fabrikan
to vėl perženge slenksti var
gingo darbininko. Filipas jau
tėsi truputi geriau. Pone priėjo 
prie jo su žodžiais palinksmini
mo. Krutinę nabagėlio pakylo 
rodos norėjo gyntis, isztraukes 
rankas szauke:

— O ne, tegul dangale po
ne neprisiartina prie manės, ne 
esmių vertas tuju geradejys- 
cziu ka man pone padarai. No
rėjau drauge su ruclbarzdžiu 
padegt fabriką, nes Dievas ma
ne atrado. Dabar mano kūdikis 
negyvas, o pati, o vargsze, o 
tegul pone atsikreipė nuo m'a- 
nes! Pone nežinai, kiek pikto 
norėjau del tavęs padaryt. No
rėjau padegt fabriką su rud- 
barzdžiu ir paimt visus pini
gus. Nes Dievas nedaleido prie 
to! Teip dabar pone viską ži
nai, o kaip nori, tai gali pasa<- 
kyt vyrui! Priimsiu noringai 
užtarnauta bausme, padariau 

paczia nelaiminga, kūdikis ne
gyvas, o asz, o, tegul pone da
ro su manim, ka nori, esmių 
dingas, ant amžių dingės! O, 
jeigu ne tieje nelaimingi val
kelei, kaip-gi noringai numir- 
cziau!

Pone dirstelėjo ant jo susi
graudinus ir meilingai prakal
bėjo :

— Ne esi pražuvęs, ba už 
savo kalte gana atpakutavojai 
Filipai, Dievas tave apsaugojo 
o ir mus, ba fabrikas apsaugo
tas tik truputi apdegė. Priža
dėk czionais ant savo mirusio 
kūdikio, jog vela Ibusi gerum 
žmogum ir szalinsiesi nuo vi
sokiu pagundų; kurios tave ga
lėtu atves't prie prapulties! 
Kaip pasveiksi tai aplaikysi 
vela užsiėmimą.

Aszaros nubirejo ant veido 
serganczio o susigraudinęs gi- 
lais žodžiais ponios tarė:

— Dangale poni yra tik
ras aniuolas, kuri Dievas pri
siuntė mums isz dangaus idant 
mane atvesi ant doraus kelio. 
Ant lavono mano kūdikio pri
slegiu, jog iszpildysiu viską 
kas tik yra mano valeje, idant 
pikta pataisyt ir isz visos szir- 
dies praszau ponios atleidimo 
už visas piktybes, kurias norė
jau jum iszpildyt.

Poni padavė jam ranka ant 
ženklo sutikimo. Atsiduok ant 
valios Dievo, o Jisai viskuom 
geriause kieravos!

In kėlės valandas po tuom, 
locnininkas' fabriko sėdėjo prie 
lovos savo paczios, kuri laike 
sumiszimo pereitos nakties, už- 
siszale laibai. Ka tik buvo jam 
apsukus atsitikima ir prasze 
idant, užsiimtu vargszais.

— Szirdinga isz tavęs mo
tere. Ne tik atvedei varginga 
daibininka ant gero kelio, nes 
ir mane teip-gi. Nuo szios die
nos noriu būtie ne tik ponu sa-

it forecasts your family’s future!

'our future dependent on a dot? Fantas
tic—but true. And here’s why. Say you 
want to help your child through college. 
First thing you look for is this dot —your 
savings dot. Suppose you find it between 
22 and 75—like this:

That spells “no college.” It also spells no 
money saved for family emergencies, re
tirement, vacations—anything.

would be better.

And would be great.

That’s why we say the more you can pile 
up on the left side of your savings dot, the 
brighter your family’s future. And the 
quickest, easiest way to do it is the Pay
roll Savings Plan.

IT’S AUTOMATIC! 
IT PAYS YOU MONEY!

Once you sign for Payroll Savings at 
your company’s pay office, the rest is done 
for you. Each payday the amount you 
signed for is saved out of your pay before 
you get it—automatically. And as it’s 
saved—your money’s invested for you. 
You’re constantly acquiring U. S. Series 
E Savings Bonds—investments that make 
your money really grow.

Sign for just $7.50 a week and in five 
years you’ll have $2,053! In 9 years, 8 
months, you’ll have $4,277! And at full 
maturity (19 years, 8 months), you’ll be 
worth $10,313!

DON’T DELAY-START TODAY!

Why not. sign up for Payroll Savings 
right away? Or if you’re self-employed, 
start investing regularly in U. S. Savings 
Bonds where you bank.

Safe as America — Buy U. S. Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising CrrvnaU
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vo darbininku, nes ir ju. priete- 
liu. Kada tik Filipas pasveiks, 
priimsiu ji vela in fabriką, o 
laike jojo ligos, ne užmirsziu 
apie ji ir jo szeimynele, ba po 
teisybei jisai vienas mane ap- 
sergejo nuo nelaimes. Rudbarz
dis jau randasi kalėjime nes Fi 
lipui atleidžiu isz visos szir- 
dies jo įprasikaltima ir tegul 
jam Dievas atleidžia.

Pati mistino apie baisės va
landas praleistas grinczioje 
daibinihko. Dievas pasirodė 
del mus mielaszirdingu, tarė 
dabar tykiai, o aszaros byrėjo 
ant josios veido. Vyras buiczia- 
vo akis josios su meile. Kas tai 
vela, tare nusiszypsojas, dabar 
aszaros? Juk žinai, jog tave la
bai myliu. Matau jog del tavo 
mielaszirdystes Dievas atkrei
pė nuo mus nelaime, del to no
riu ateitoje tau atlygyt ir teip- 
gi būti mielaszirdingu.

Locnininkas fabriko dalaike

Important
dot

duota žodi. Nuo tos baisios die
nos yra prietelum savo darbi
ninku nes Filypas yra myli
miausiu del jo. Darbininkai 
tcipgi myli ji, ir už ji szoktu in 
ugni.

Iszejo isz pagundos laimin
gai. Geide nuo jo idant iszduo- 
tu slaptybe ne kuriu iszdirbi- 
mu, nes n orinis buvo dideliam 
varge, bet sleptybes ne iszdave 
atstume prižadejima didelio 
isznagradimo. Prikalbbinejo ji 
ant atkerszinimo, prie sukrovi- 
mo turto vagysta, atrnete ir 
viską ir locna sveikata atsimo
kėjo apgynime fabriko. Dabar 
jisai kitaip žiuri ant gyvenimo. 
Fabrikantais darba kitaip ant 
jo temina ir nenaikina savo 
darbininku, nes buna del ju 
tikru tėvu.

----- .G ALAS----- -

Barbele
Pirmi Inspudžiai

J^UPLOVUS indus po pietų ir 
n u valo jus stata, atsisėdo

Kazimieriene prie kalvarato ir 
eme verpti. Vyras ir vaikai isz
ejo bulbes rinkti; pasiliko tro
boje tik mažas kūdikis lopszy- 
je ir dvylikos metu Barbele. 
Paliko ji dėlto, jog sztai jau 
antra sanvaite kaip sunkiai su
sirgo ir kas diena jai blogiau ir 
blogiau. Trobos kerczioj, guli 
sau lovelei, užmerkus akeles, 
nebszneika nieko, nesijudin. 
Kartais tik, iszreto, silpnu bal
seliu paszauks matuszes ir ger
ti papraszys.

Sveika ir smagi buvo ji vi
suomet mergele. Ne ji kosėda
vo, ne kirminais žuvo; raudona 
kaip rožike, linksmai per kiau
ras dienas bėgiojo. Ir sztai per-

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos 1 
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.
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nai rudeni, nuėjo ji kartu su 
matusze iii kamara ir kas žino, 
kur teip inlinko, jog motina 
nopamacziuls užrakino ja tenai. 
Barbele, palikus viena ir nega
lėdama iszeiti, szauke ir verke, 
bet nieks jos negirdejo; ant ga
lo, po kokiu keturiu valandų, 
iszgirdo, nuėjo adaryti kamara 
ir rado mergele vos gyva nuo 
szalczio ir szauksmo. Ar jai ten 
vejas ubpute, ar kits kas; tik ta 
paczia nakti suparalizavojo jai 
visa puse kūno. Tėvai nuveže 
ja prie daktaro, kuris teip pa-’ 
maczyjo, jog už menesio galėjo 
ji jau pavaikszczioti, o už tri- , 
ju,’ bėgiojo. Nebuvo jau teip 
sveika, kaip pirmiau, bet vis-gi 
negailėjo ir ne guodes. Atėjo 
vėl ruduo; Barbelei eme galva 
skaudėti ir atsigulė.

Verpdama Kazimieriene tan
kiai veizėjo in ligone ir kiek
viena syki atvercziant jai gal
va, aszaros žibėjo akyse. Grei
tai sukę jos rankos baltus plo
nus linelius, o galvoj mislis 
plauti plauke viena ant kitos, 
ne linksmos mislis! Vyras jos 
tarnavo už gaspadoriu Smil
giuose pas poną B., kurisai pa
ėmęs ji maža, iszaugino ir kaip 
sunu mylėjo. Ir Kazimieras tar
navo vieniai: kaip del saves 
dirbo ir veizėjo gaspadorystes. 
Gerai jiems ten labai buvo. Pa
neles isz dvaro visados bovyjo- 
si su ju dukrelėmis, mokė jas 
skaityti ir raszyti, dovenodavo 
drabužius ir žaislus. Tankiai 
ponaitis, atbėgės prie ju, per 
visa diena sėdėjo troboj, ir bo- 
vyosi su vaikais. O iszalkes 
kartu drožė putra ar bulbine. 
O kad Kazimieriene virdavo 
kleckus, tai jau isz vakaro Bar
bele su Stasele bego prie pane
liu užkviesti jas ant to numylė
to ju valgio. Gerai buvo Smil
giuose; galėjo rodos, ir amlžiu 
ten baigti, dekavodami Dievui. 
Bet žmogus visu nori daugiau, 
kur jo nėra. Teip ir Kazimierai: 
iszgirdo jie, jog kitur moka di
desne alga, gaspadprįai ne eina 
patis prie darbo, tik priveiza

(Tasa Ant 2 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Sieniniai Kalendoriai 1956m.
— Lietuviai isz (pirmo vor- 

do, 'balsuokite už William Smi
go, ant Konselmono. Balsuoto
jai privalo visa savo suszelpi- 
ma. išbrinkime ant Konsulmo- 
no, nes vra tinkamas ant tos 
urėdo. Smigo yra svetingu ir 
prietelingu žmogum, žinomas 
per daugelis žmonių musu 
mieste. Taigi, 'balsuokite už 
William Smigo, o jis jums pa
tarnaus visame laike jusu pa
reikalavimo, nes jis niekad ne- 
užmirszta savo prietelius! Rin 
kiniai pripuola Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) asztunta, 8 
diena. Taigi, sugražinkite Smi
go in C o u n c i 1. Szirdinga 
Acziu.

— Sulbatoj pripuola Szv. 
Brigidos, o Tautiszka Vardine: 
Daugis, atmaina menulio, Del- 
czia. Ir ta diena: 1912 m., Ka
ras Balkanuose prasidėjo. 
Priesz Turkus stojo Monteneg
ro, Bulgaria, Servija ir Graiki
ja; 1895 m., Korėjos kraszto 
karaliene 'buvo nužudyta savo 
palociuje, sostinėje, Seoul mies
te. Ji pirmiau buvo nudurta, 
paskui jos drabužiai buvo in 
aliejų pamirkinti ir ji buvo su
deginta. Japonijos Ministeris 
Korėjai buvo paszauktas namo 
in Tokyo, kur jis buvo pa
trauktas in teismą, bet jis iszsi- 
teisino; 1942 m., Valdžia užda
re visas aukso kasyklas, mai
nas, kad visi tie mainieriai ga
lėtu eiti in kariszkus darbus; 
1945 m., Prez. Harry Trumanas 
pasakė kad Amerika niekam 
nepasakys kaip mes gaminame 
atomines bombas; 1871 m., 
gaisras Chicagoje. 18,000 namu 
suidege, o $196,000,000 iszkados 
padaryta; Laisvo žodžio dienos 
szvente, kada apvaikszczioja- 
me ta laisve kad kiekvienas 
Amerikos pilietis gali kaip no
ri ne tik mislyti, bet ir iszsi- 
reikszti; 1838 m., gimė John 
Hay, buvo atsižymejas, kad jis 
tarnavo po trimis Prezidentais: 
Lincoln, McKinley ir Theodore 
Rooseveltu; 1903 m., Kiniecziu- 
Amerikiecziu prekybos sutar- 
tis sudarytas, atidarė duris mu
su prekybai Kinijoje.

— Gerai žinomas del mies
to gyventojams, Dantistas Wil
liam Haverkost, Sr., 86 metu 
amžiaus, nuo 225 E. Centre 
uly., kuris gydėsi in Good Sa
maritan ligonbute, Pottsvilleje, 
numirė Panedelyje, 1:38 valan
da popietu. Velionis nesveika- 
vo per ilga laika. Gimęs Ma- 
hanojuje, Rugsėjo 22 d., 1869 
metuose. Jo pati mirė 1951 ,ni- 
Velionis' buvo Luteronas. Pali
ko sunu Daktara William, isz 
miesto ir dvi seserys. Laidojo 
Ketverge.

— Utarninke po piet stai- 
gai susirgo savo ofise 5 W. 
Centre uly., gerai žinomas ad
vokatas Frank C. Gallegher, ir

Mahanoy City Lietuviai
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Balsuokite Už

Wm. Smigo
Ant Konselmono

Gabus - Sahžiningas - Jauslus 
, Bendradarbis!

Sugražinkite Smigo In Konsel 
Praszo Jusu Balso Ir Paramos! 
Rinkimai pripuola Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) 8-ta Diena.

Szirdingai Acziu ! ! !
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likos nuvesztas in Locust Mt. 
ligonbute del gydymo.

— Kita san vaite: Nedelioj 
pripuola devyniolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Dio
nizo, o Tautiszka Vardine: Kri- 
tis. Ir ta diena pripuola Atsar
gos nuo ugnies ir gaisro san- 
vaite ; 1948 metuose buvęs Ang
lijos Ministeris Winston Chur- 
chillis patarė ilgiau nebelaukti 
bet tuo jaus paskelbti kara 
priesz Sovietu Rusija, pirm ne
gu ji pasigamins tu atominiu, 
sprogstancziu bomlbu; 1920 m., 
Lenkai, po Zeligowskio vado
vyste pagrobė isz Lietuvos Vil
nių; 1944 m., Sovietu laikrasz- 
tis “Karas ir Darbininkai” 
puolėsi ant Vatikano, sakyda
mas, kad Kataliku Bažnyczia 
užtarė Faszistus ir darbuojasi 
palengvinti Vokiecziams ir isz- 
teisinti Vokietija; 1939 m., Vo- 
kiecziai pagavo Amerikos lai
vą “City of Flipt” ir ji nusive
žė in Rusija; 1945 m., Prancū
zas Pierre Lavai, 62 metu am
žiaus valdininkas, nuteistas 
mirties bausme, už iszdavima 
savo kraszto. Jis pasimirė už 
keliu dienu; 1934 m., Alexan
der Pirmasis isz Yugoslavijos, 
45 metu amžiaus, ir Prancūzu 
Užsienio Ministeris Barthou 
Croatu nužudyti in Marseilles 
miestą.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Vilio, Szv. Pranciszko, Borgia, 
o Tautiszka Vardine: Butauto. 
Taipgi ta diena: 1943 m., Ame- 
rikiecziai nuszove szimta ir du 
Naciu eroplanus virsz MuiceilS- 
ter ir Colsfeld; 1944 m., Raudo
noji Armija:, dalyvaujant in 
Lietuviu daliniams, “iszlaisvi- 
no” Palanga, Taurage, Trysz- 
kius, Varnius, Kurszenus, Vai
guva, Szaukenus, Stugiulsi ir 
daugeli kitu Tarybų Lietuvos 
miestu; 1845 m., Amerikos Lai
vyno Akademija insteigta in 
Annapolis miestą; 1923 m., pir
mąjį syki Amerikoje beisboles 
loszimas pasipelnijo net visa 
milijoną doleriu.

— Ponas Al bertas Alasti- 
kas isz Szenadoro, lankėsi 
mieste su reikalais ir prie tos 

■progos atlankė “Saules” Re
dakcija atnaujinti prenumera
ta už laikraszti del savo tėve
lio, p. Antano Alastiko, kuris 
yra musu skaitytojas per dau
gelis metu. Turime primyte 
kad ponas Alastikas nesenei tu
rėjo operacija ir sveiksta kas
diena. Męs visi vėliname ponui 
Alastikuii greito pasveikimo, o 
del sunui Albertui dėkojame už 
aitsilankyma.

— Utarninke pripuola Szv. 
Marijos Motinyste ir Szv. Zi
naida, o Tautiszka Vardine: 
Verpe. Ir ta diena: Mocziuicziu 
Diena, taipgi Pulasko Diena. 
1948 m., Mainieriai, norams, 
nenorams sutinka padvigubinti 
savo boso John L. Lewiso alga 
ligi $50,000 ant metu; 1839 m., 
pirmieji paveikslai nutraukti 
kad galima pažinti žmogų nuo 
nutraukto paveikslo.

— Seredoj pripuola Ame
rikos Tautiszka szvente Kris- 
topo Kolumbo Diena. 1492 m., 
Kolumbas paisieke ir pamate

Amerikos žemes krauta. Apie 
antra valanda isz ryto pasigir
do anuotos trenksmas nuo ma
žo laivo Pinta, kad žemes buvo 
užmatinta. Tai buvo Bahama 
salų krantas. Jo szeimyna pa
reina isz Catalonia miesto.

New York. —
Seredoj popiet in Yankee Sta
dium invyko beisboles rungty; 
nes, Brooklyno Dodgers ratelis 
laimėjo Amerikos Cziampijona 
dėt 1955 m., nuo New York 
Yankees. 62,405 žmonių mate 
rungtynes. Isz septynių rung
tynių ineigos $2,337,515.34.

Washington, D. C. —
Mainieriu bosas John L. Lewi- 
sas, 75 metu anyžiaus, turi szir- 
dięs liga ir'gydosi in Vaszing- 
ton ligonbute.

25 METU VYRAS 
NUSIŽUDĖ

TELFORD, PA. — Dvide- 
szimts penkių metu amžiaus J. 
Dwight Moyer, sūnūs Ray
mond H. ir Helen Hendricks 
Moyer nuo 281 North Main uly- 
czios, Telford, Pa., buvo suras
tas negyvas savo automobilyje 
viena ryta.

Policijos Daktaras Bucks 
County Coroner Russell J. T. 
Ferris paskelbė kad tas jau
nuolis buvo nusižudęs, ir sake 
kad policijantai dabar stengia
si viskas apie jo mirti isztirti 
ir sužinoti.

Moyer dirbo in Lansdale 
Tube kompanijos fabriką ir 
buvo ligotas, susirgęs per pen
kias sanvaites. Jis buvo suras
tas savo automobilyje savo ga- 
radžiuje. Automobiliaus rak
tukai parode kad inžinas buvo 
atprovintas nors jau gazolino 
nebuvo automobiliaus Lanko
je.

Nors Moyer paprastame fab
rike buvo dirbės, jis buvo isz- 
ejes biznio mokslus in Lansdale 
Business Kolegija ir buvo na
rys Trinity Reformed Bažny- 
czios in Telford. Jis buvo Pre
zidentas J aunuju Sunday 
School toje bažnyczioje. Jis pa
liko savo tėvus ir dvi seseris.

DU LAKŪNAI
PALEISTI

Buvo Dinge Rytu 
Vokietijoje

WIESBADEN, VOK. — 
Ruskiai paleido du Amerikie- 
czius lakūnus, kuriu eroplanas 
buvo nukritęs in Komunistu 
valdoma Rytu Vokietija. Ju 
T-33 eroplanas buvo teipgi su
gražintas musu Lakunu Szta- 
bui.

Lakunu Sztabas pranesza, 
kad lakūnas Major Lois W. 
Cunningham, isz El Paso, Tex
as, ir Saržentas Warren P. Geb- 
ler, isz Jersey City, N. J., su- 
gryžo isz Rytu Vokietijos svei
ki ir linksmi. Komunistai juos 
palydėjo ligi Herleshausen

miesto, kur jie juos paleido.
Jiedu sako kad jiedu buvo 

paklydę, ir kai jau nebeteko 
gazolino jiedu nusileido* netoli 
nuo Eisenach miesto, Rytu Vo
kietijoje.

PREZIDENTAS 
PAILSĖS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Rinkimus.
Demokratai sako kad ju va

jus nėra nei biski nepakeistas 
del Prezidento Eisenhowerio 
susirgimo, bet jie sako kad da
bar visi Republikonai yra susi
rūpinę.

Buvęs Prezidentas Harry 
Trumanas sako kad jis už jo
kius pinigus dabar nestotu in 
jokius rinkimus; jis sako kad 
valstijų ir valdžios pirmenybes 
vietos turėtu eiti jaunesniems 
žmonėms.

Galimas daigtas kad mums 
nėra praneszama kaip tikrai 
svarbiai Prezidentas Eisenho- 
weris yra susirgęs. Bet isz jo 
paveikslu aiszkiai matyti kad 
jis per pastaruosius kelis me
tus yra daug daugiau pasenės 
ir susirupines, negu jis buvo 
pirm negu jis užėmė ta Prezi
dento vieta.

Jeigu Eisenhoweris nestos in 
rinkimus kaipo Republikonu 
kandidatas tai Republikonu 
partijoje bus tikras sumiszi- sai kitokie, negu Bolszevikai
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mas. Laikrasztininkai spėja 
kad kai Eisenhoweris bus pa
klaustas kuri kandidata pasta
tyti in jo vieta jis patars pa
skirti savo Vice-prezidenta 
Nixon. Bet apie tuzinas kitu 
Republikonu stos in ta kandi
datūra.

KAREIVIAMS
KELIONE PIGESNE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kareiviai dabar, keliaudami 
tarp New York ir Frankfurt, 
ten ir atgal susitaupins du 
szimtu trisdeszimts szeszis do
lerius, už kelione kuri dabar ki
tiems kasztuoja penkis szimtus 
devynios deszimts septynis do
lerius.

NASZLE UŽMUSZTA

Gryžo Isz Bažnyczios
DETROIT, MICH. — Naszle 

ir dvieju vaiku motina buvo 
užmuszta ir deszimts buvo su
žeista, kai automobilius in juos 
davė, kai jie ėjo isz bažnyczios.

Trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus Ponia Leona Schuster 
buvo ant vietos užmuszta. Tarp 
sužeistųjų yra jos keturiu me
tu dukrele, Leona Mariene.

To automobiliaus draiverys, 

penkios deszmits penkių metu 
amžiaus John Eder, policijai 
pasiaiszkino kad jis buvo atva- 
žiavse prie bažnyczios pasiim
ti savo septyniolikos metu duk
tė, Ingrid, kai del kokios prie
žasties jis savo automobiliaus 
nebegalėj o suvaldyti.

SENIAUSIAS
GENROLAS

BRESCIA, ITALIJA. —
Italijos seniausias gyvas Gene
rolas yra Luigi Mazzoldi, ku
ris ana diena apvaikszcziojo sa
vo szimtini gimtadieni. Jis su 
savo draugais kelis vyno stik
lus iszgere, tinkamai ta savo 
gimtadieni apvaikszczioti. Jis 
sako kad jis visai nei nežinojo 
ir jokio dėmesio nekreipe kad 
jis jau taip pasenės. Jis buvo 
dalyvavęs didžiausiuosia mu- 
sziuose per Pirmutini Kara, Al
piu kalnuose.

Per Pirmutini Passaulini ka
ra jis buvo komandorius Penk
to Alpiu Regimento, kai Italija 
isz pradžių kariavo priesz 
Amerikieczius.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

stengiasi atvaizduoti. Tai pra
vartu insidemeti pasaulio galy
bėms, nepaskutinioje vietoje ir 
Vatikanui, kurie daug tyro 
nuoszirdumo parode ir tebero- 
do tikincziuju padecziai Lenki
joje, Vengrijoje ar net Jugosla
vijoje, bet kurie skropulingai 
saugosi būti apkaltintais besi- 
kisza in Sov. Sanjungos “vi
daus reikalus”, jeigu reikia 
tarti atvira žodi apie padėti 
Lietuvoje. Sztai naujas pavyz
dys. Neseniai “krikszczionisz- 
koji” Ackermann-Bendruome- 
ne kartu su Vokiecziu Kataliku 
Studentu S-ga buvo surengusi 
tarptautine mokslu sanvaite, 
kurioje be Vokiecziu ir svecziu 
isz Holandijos, Belgijos, Ispa
nijos, Anglijos, dalyvavo taip 
pat Czeku, Lenku, Vengru ir 
Rusu atstovai emigracijoj. Te
ma sziu mokslu “Ekleziju pa
dėtis anapus geležines uždan
gos”. Skaitytuose referatuose 
buvo minimos visos krikszczio- 
niszkos eklezijos, buvo kalba
ma net apie tas eklezijas, ku
rias Maskvai pavyko sau pa
jungti (ortodoksu per patriar-

, .. *

cha Aleksejų, ar Katalikus 
Lenkijoj, Vengrijoj ir Albani
joj), minėjo ir isz kalėjimo pa
leista Mindszenty. Vienok kan
kiniu mirtimi del tikėjimo žu
vusieji ne tik eiliniai Lietuviai, 
bet ir musu Vyskupai nebuvo 
prisiminti. Taip kunigai ir pas
toriai laisvėje vertina savo 
broliszkumus “ten, anapus Ne
muno”.
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GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

■■

Viskas taip paszieliszkži 
brangsta, tavorąs, popiera, ina- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas šu galu 
suvesti. 
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“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti. (

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

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
gc taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžįai 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!




