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Mirtis Vyno Bonkoje VIESULOS DAUG

Ponia Rose J. Finigan, 
penkios deszimts metu am
žiaus sekretorka muving- 
pikczieriu bosui, Cecil B. De- 
Mille, pasimirė savo namuo
se in Los Angeles, kai ji pa
ragavo vyno, kuris iszrode 
jai biski per kartus. Jos su- 
sietka, Ponia Dolores Hoyle, 
(po kaire), dvideszimts sze- 
sziu metu amžiaus, sykiu su 
ja iszgere biski to “kartaus 
vyno ’ ’ ir labai susirgo. Ji bu- ' 
vo greitai nuveszta in ligo
nine, kur daktarai sako kad

ji pasveiks.
Czia, apaczioje, policijos 

virszininko pagelbininkas, 
Saržentas Virgil piper laiko 
ta “kartaus vyno“ bunka, 
(deszineje) ir kelias kitas 
tonkas, paimtas isz Ponios 
Finigan namu.

Kiek policijantai galėjo 
sužinoti tai in ta bonka bu
vo pripilta trucyznos del 
skruždžiu, ir Ponia Finigan 
netyczia kaip tik ta bonka 
pasiėmė, mislindama kad ten 
vynas.

Isz Amerikos
NASZLE APVOGTA

ANT $125,001)

vertas trijų tukstancziu dole
riu.

Mums isz tikro gaila ir mums 
net aszaros byra dažinoti kad 
tas jos szunytis dabar neteko 
savo kalnieriaus. Jeigu szita 
boba tiek pinigu turi ar turėjo 
kad ji galėjo ir norėjo nupirkti

OMAHA, NEBR. — Du va
giai, razbaininkai insilauže in 
hankieriaus naszles namus in

savo szunpalaikiui kalnieriu už 
tris tukstanczius doleriu, tai 
kad ir keli szimtai tukstancziu

Omaha ir pabėgo su daugiau1 
kaip szimtu dvideszimts pen
kiais tukstancziais doleriu ver
tes žemcziugu ir tarp penkioli- ! 
ka ir dvideszimts tukstancziu 
grynais pinigais.

Ponia Margaret W. Kellogg 
sako kad tiedu vagiai, razbai
ninkai insilauže per dideles ir į 
sunkias duris in jos miegama-j 
ji kambarį, ir privertė ja atida-| 
ryti geležine sziepa, seifą, isz 
kurios jiedu pasiėmė tiek žem- i 
cziugu ir pinigu.

Ji sako kad tuo laiku ji su 
trimis kitomis moterimis žiurė
jo in televizijos programa. Vie
na isz tu moterų paszauke poli
cija.

Tarp tu pasivogtu žemcziu
gu tie vagiai nusinesze mažo 
szunyczio kalnieriu, kuris yra

doleriu mažai ka jai turėtu 
reikszti.

Kitu vaikai neturi gana ka 
pavalgyti, o jos szunytis turėjo 
neszioti toki tūkstantini kal
nieriu. Gal tam szunycziui da
bar lengviau bus ant sprando, 
kai tie vagiai jo kalnieriu pasi- j 
vogė.

Gal reiketu kolekta dabar pa-1 
daryti ir surinkti gana tuks
tancziu) doleriu tam szunycziui i 
kita toki kalnieriu nupirkti.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Saule Publishing Co.

ISZKADOS PADARE
Elektros Dratai Buvo 

Nutraukti, Telefono
Stulpai Buvo

Nulaužti
PHILADELPHIA, PA. — 

Vejas, ūždamas, staugdamas 
apie penkios dezsimts myliu 
ant valandos, isztiko Philadel- 
phijos miestą ir apylinke ir 
daug iszkados padare. Elektros 
dratai buvo nutraukti, telefono 
stulpai buvo iszvartyti ar nu
laužti.

Tas visai netikėtas vejas isz
tiko miestus prie mariu, nuo 
Virginia ligi Naujosios Angli
jęs.

Per dvideszimts penkias mi- 
nutas tie vejai atėjo ir dingo, 
bet daug iszkados padare.

In Lawnside, New Jersey 
vienas žmogus buvo užmusztas 
kai didelis medis jo automobi
liu sudaužė, sutrynė. Jis buvo 
keturios deszimts penkių me
tu amžiaus Charles Sadler. Me
dis prie jo namu buvo vėjo isz- 
raut&s ir nukrito staeziai ant jo 
automobiliaus.

Vienas mažas eroplanas bu
vo to vėjo nuo žemes pakeltas 
ir numestas apie penkios de
szimts pėdu. Lakūnas, kuris 
buvo tame eroplane buvo labai 
sužeistas.

Nuo stogu televizijos dratai 

feUYfi nutraukti, kitur langai 
iszmuszti ir durys iszlaužytos.

Žmones Naujoje Anglijoje, 
kur viesulos ir potvaniai buvo 
tiek iszkados padare, vėl nu
kentėjo nuo szitu veju. New 
Jersey valstijoje teipgi labai 
daug iszkados buvo padaryta.

ŽEMES
SUDREBEJIMAS

Iszkados Ne Per 
Daugiausia

SAN FRANCISCO, CALIF. 
—San Francisco miesto žmo
nes pajuto maža žemes sudre- 
bejima. Tai antras tokis žemes 
sudrebejimas in septynias san- 
vaites. Keliu namu langai buvo 
iszmuszti, statulos keliose baž- 
nysziose parvirto, telefono dra
tai buvo nutraukti, ir sztoruo- 
se daug daigtu nuo lentynų nu
puolė.

In Oakland miestą vieni na
mai sudege, kai gazo paipos 
pertrūko. Kituose namuose kur 
gaisras isztiko, sudege asztuo- 
nios deszimts penkių metu mo- 
teriszke, Orą Bell.

In Sonoma, Buena Vista vy
no bravore kelios dideles bacz- 
kos sudužo ir tukstaneziai gor- 
cziu vyno pasiliejo. Lygiai sep
tynios sanvaites iki dienai, ka
da kitas tokis žemes sudrebe
jimas dar daugiau iszkados bu
vo padaręs.

Žmones szimta myliu nuo 
San Francisco miesto pajuto ta 
žemes sudrėbė j ima.

ISZ KALĖJIMO IR
ATGAL

CAMDEN, N. J. — Dvide- 
szimts vieno meto amžiaus 
Henry James, kunigužio sūnūs 
pakliuvo in policijos rankas ta 
paezia diena kada jis buvo isz- 
leistas isz Camden apygardos 
kalėjimo. Jis buvo isztupejas 
kalėjime penkis menesius už 
vagystes.

Dabar jis randasi kalėjime in 
Atlantic City, New Jersey. Jis 
yra kaltinamas už pasivogima 
automobiliaus, bėgimą nuo po- 
licijantu ir už to auomobiliaus 
sudaužyma, kai jis asimusze in 
stulpą, bėgdamas nuo polici- 
jantu.

Policijantai pradėjo ji vytis 
kai jis pravažiavo pro rauduo- 
na szviesa in Runnemede, ant 
Black Horse Pike vieszkelio.

Kai policijantai ji pasivijo, 
policijantas Walter Raymond 
jam insake važiuoti in Bell
mawr policijos stoti, o jis va
žiavo su savo automobiliu pas-1 
kui ji. Kai jie privažiavo prie 
policijos stoties tas jaunuolis 
staiga pasuko savo automobi
liu in kita ulyczia ir visu grei
tumu važiavo sau. Bet jis neto
li nuvažiavo, nes už keliu bloc- 
ku jis atsimusze in stulpą. Jis 

į dar nepasidavė, bet stengiesi 
pesezias pabėgti per miszka.

Vėliau jis pesezias ėjo prie 
autobuso stoties ant to Black 
Horse vieszkelio, kur policijan
tai Howard Bateman ir Wil- Į 
fred Montepelier ji užtiko ir 
sueziupo.

SUDEGE
AUTOMOBILYJE

PHILADELPHIA, PA. — 
Žmogus, kuris rodos buvo su
stojęs prie vieszkelio, pasilse-! 
ti ir prasnūsti, apie ketvirta 
valanda isz ryto sudege savo 
automobilyje. Nelaime atsitiko 
in Northwood parka, in Frank
ford.

Dvideszimts asztuoniu metuj 
amžiaus Joseph J. Fitch, isz 
Croydon, Bucks County, juri
ninkas veteranas, kuris dirbo 
in SKF fabriką, sudege savo 
automobilyje.

Detektyvas Saržentas John 
Topham sako kad Fitch buvo 
su savo troliu Edward viename 
kliube, saliune, iki dvieju isz 
ryto. Fitch gryžo namo sau 
vienas, ir gal pailsės ir noreda- 

i mas keletą valandų pramigti, 
sustojo prie kelio, inlipo in au- 

Įtomobiliaus užpakali, atsigulė 
ir dar užsirūkę cigareta. Kai 
užmigo, automobiliaus sėdynė 
užsidegė nuo to cigareto.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Mahias Bethsner pa
mate ta deganti automobiliu ir 
paszauke ugniagesius, kurie 

į iszdauže automobiliaus langus 
: ir su vandeniu ta gaisra užge- 
: sino. Jie rado jauno Fitch su- 
; degusi lavona ant sėdynės.

---------------- —----------- -

^Pirkie U. S. Bonus!

Sako Kad Ji Žino 7 MARINAI ŽUVO

Devyniolikos metu am
žiaus, narkotiku auka, ir pa
sileidusi paleistuve, in 
Brookville, Indiana, sako 
kad ji žino kas nužudė tuos 
trys jaunus vaikus Chicago- 
je. Ji policijos virszininkui, ■ 
Sheriff James Hixon yra pa
sakius: “Asz pati tenai ne- Į 
buvau, bet asz tikrai žinau 
kas tuos vaikus nužudė ir te
nai ant dumpo iszmete. Tie 
vaikai, ji sake “butu ir 
sziandien gyvi jeigu jie ne
būtu lindę kur jiems nerei
kia.”

Policija dabar yra suėmus 
viena vyra Chicago j e, kuris 
yra intartas už ta trejopa 
vaikžudyste.

NUSZOVE
SAVO UOSZVEI

Pats Savo Žmonos
Paszautas

WEST PALM BEACH, FLA.
— Inirszes karpinterys, su me
džiokles szautuvu nuszove sa
vo buvusia uoszve, per užrakin
tas duris. Paskui jis pats buvo 
savo buvusios žmonos paszau
tas su revolveriu.

Trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus Elmer D. Pinner buvo 
nuvesztas in ligonine. Jis buvo 
suparalyžiuotas nuo vieno szu- 
vio, kuris jam pataikė in pe- 
czius. Jis buvo su medžiokles 
szautuvu nuszoves penkios de
szimts asztuoniu metu amžiausį 
Ponia Marion Cannon. Jis in ja 
buvo paleidęs tris szuvius.

Kai jis buvo insilaužes in na
mus, jo buvusi žmona, Ponia 
Anita Pinner, pribėgo prie te
lefono ir paszauke policijantus, 
paskui pasiėmė isz stalcziaus 
savo tėvo revolveri, ir iszgir- 
dus tuos szuvius ji paleido du 
szuviu isz savo tėvo revolverio 
staeziai in savo divorsuota vy
ra.

Ji policijantams paaisrkino) 
kad jos vyras jai ramybe neda- i 
ve nuo to laiko kada jiedu gavo 
divorsa, persiskyrė, jis keletą Î 
kartu buvo ja sumuszes ir ke-, 
lis sykius buvo ja grasinės su 
peiliu.

Policijantai ja nei nesuaresz- 
tavo, tik paprasze kad ji nie
kur neisziszvažiuotu kol visas 
tas klausimas bus teismo isz- 
sprestas.

SANTA ANA, CALIF. —
Aut c m ob ilius, v až iuo dam as 
nuo stataus kalno paslydo ir su 
savo szonu davė staeziai in di
deli troka. Septyni jauni mari
nai, kareiviai žuvo tame auto
mobilyje.

To troko draiverys, trisde
szimts dvieju metu amžiaus 
Jack R. Hubbard nebuvo sa-

■ žeistas. Jis valstijos policijan- 
tui paaiszkino: “Jie pradėjo 
slysti, ir tik sykiu Pliaukszt! 
Jie davė stacz ai in mano tro
ka.”

Vardui žuvusiu marinu nebu
vo paskelbti, kol bus j u tėvams 
ir giminėms apie tai praneszta.

^I’irkie U. S. Bonus!

Karalaite Margarita Isikilmingose Apeigos

Karalaite Margarita, Ka- į 
raliene Motina Elzbieta, (vi
duryje) ir Duke of Edin
burgh, per lietu pribuvo in 
iszkilmingas apiegas kai bu
vo paszventinta Karaliaus 
Jurgio Szeszto statula, Lon
done. Karalaite Margarita 
girdėjo kai jos sesuo Kara
liene Elzbieta Antroji per sa

vo trumpa prakalba paminė
jo kaip jųdviejų tėvas buvo 
pasiszventes karaliszkoms 
pareigoms.

Indomu kad Karalaites 
draugas, apie kuri tiek daug 
kalbama kad jis ves Karalai
te Margarita, nebuvo in szi- 
tas iszkilmes pakviestas.

Anglijos Ministeris Sir 
Anthony Eden, czia rimtai 
pasiszneka su Karalaite 
Margarita, per Karaliaus 
Jurgio Szesztojo statulos pa- 
szventinlmo, Londone. Kiek 
galima dažinoti, tai rodos, 
Ministeris Eden labai atjau-

czia Margaritos padėti ir no
rėtu jai pavėlinti iszteketi už 
to divorsuoto Kapitono 
Townsend. Bet dauguma ka
rai! szkos szeimynos ir Angli
jos Bažnyczios vadai labai 
prieszinasi.

Daktarai ligoninėje dar neži- Bet jis ir ligoninėje dabar yra 
no ar jos vyras pasveiks ar ne. po policijos sargyba.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
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Kas Girdėt
Eina gandai politikierių, tar

pe kad Prezidentas Eisenhowe- 
ris tikrai paskelbs, pasakys ka 
jis darys kaslink ateiuancziu 
rinkimu, po Nauju Alėtu.

’ • • ___

Dabar jau ne visi politikie
riai sako kad Eisenlioweris ne
stos in rinkimus. Kai kurie jau 
ima sakyti kad Eisenlioweris 
dabar teip sveiksta, kad jis ga
les vėl stoti in rinkimus, nežiū
rint kad jis kuvo szirdies liga 
susirgęs.

-j •________• •

Stevensonas jau beveik 'vie- 
szai yra pasakęs kad jis 'bus 
kandidatas in Prezidento vietai.

Senatorius. Estes Ketauver 
teipgi sako kad ir jis bus kan
didatas in ta vietai. Czia gali 
būti susikirtimas tarp Steven- 
sono ir Kefauverio. Jiedu turi 
labai daug draugu ir rėmėju.

” • • . i*

Kai kurie Republikonai sako 
kad Vice-Prezidentas Nixon 
galėtu būti Eisenhowerio inpe- 
dinis. Bet jis turi labai daug 
prieszu Republikonu partijoje, 
nes jis per Roosevelto adminis
tracija buvo insiveles su Demo
kratais ir su New Deal szulais.

Dabar daug Senatorių sku
binasi parvažiuoti isz Europos 
ir kitu svetimu krasztu. Jie yra 
pareikalavę kad Armija jiems 
pristatytu savo didžiausius ir 
greicziausius erolplanus. Par- 
veszti viena Senatorių dabar 
mums kasztuoja daugiau kaip 
dvideszimts tukstancziu dole
riu.

Prezidentas Eisenlioweris sa
ko kad jis baisiai nustebo kai 
dažinojo kiek jam kasztuos sa
vo ūki, farina in Gettysburg, 
Pa., pertvarkyti ir aptaisyti. 
Jis sako kad jis nežinojo kad 
viskas tiek daug kasztuoja.

Biznieriai ir sztorninkai tiki
si kad visiems biznis bus dar 
geresnis per ateinanczias Kalė
das. Visi daug visko perkasi, ti
kėdami viską lengvai ir grei
tai parduoti.

Nauju automobiliu pardavė
jai jau nujauczia kad jiems ne
bus ragaiszius su szitaisi atei
nancziu metu naujais automo
biliais. Jie baisiai daug nauju 
automobiliu pardavė iki'sziol, 
bet jie gerai žino kad dauguma 
■žmonių tuos savo nauijusi auto
mobilius pirkosi ant iszmokes- 
czio, ir per ateinanczius-metus 
ulž juos bankoms mokes, ir už 
tai daug maižiau automobiliu 
bus1 galima dabar parduoti.

Bankos dabar nesiskubina 
duoti paskolas ir duoda tokias 
paskolas ant trumpesnio laiko. 
Sztorai ir kompanijos dabar 
ima reikalauti daugiau ant ran
kos, kai kas perka ka ant isz- 
inokesczio.

Daktarai sako kad Eisenbo-

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. JJ.S.A.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ii 

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

weris pasiliks ligoninėje iki 
Lapkriczio menesio, paskui ga
les važiuoti namo in savo far
ina in Gettysburg, Pa. O po 
nauju metui gal gales gryszti in 
Vaszingtona.

■ • •

Bet kiti sako kad Eisenliowc- 
ris gal važiuos in Palm Springs 
del žiemos ir grysz in Vaszing
tona tik kada Pavasaryje, gal 
Kovo menesyje. Pats Eisenho- 
weris nesirūpina ir nesiskubina 
gryszti in darba,- nes jo’ pagel- 
bininkas ir patarėjas, Sherman 
Adams visa tvarka daro ir ve
da dabar Vaszingtone.

Dabar, kai visu krasztu, visu 
vieszpatyscziu atstovai apie 
taika tariasi Geneoje, Komu
nistai po visus krasztus kna
tus kelia ir viena vieszpatyste 
priesz kita kursto.

Per kelis metus Daktarai vi
siems grasino apie rukinia ci
garetu; kad nuo cigaretu daug 
žmonių u’žsikreczia vėžio liga. 
Dabar garsiausi ir niokycziau- 
si Daktarai staeziai sako kad- 
jie visai nežino nuo ko pareina 
vėžio liga. Jie sako kad visi tie 
tokie moksliszki iszrokavimai, 
kad isz tiek ir tiek rukaneziu 
cigaretus žmonių tiek ir tiek 
gauna vėžio liga, visai nieko 
nereiszkia ir nieko tikro nepa
sako. Jie dabar sako kad. daug 
kitu priežaseziu reikia pripa
žinti, pirm negu galima ka tik
ro pasakyti apie cigaretus ir 
apie vėžio liga. Jie sako kad 
daugiausia cigaretu rukan
eziu žmonių randasi didesniuo
se miestuose. Didesniuose mies
tuose randasi daugiau automo
biliu, ir vėžio liga gali !b uit i nuo 
automobiliu gazu, nuo dulkiu, 
durnu ir panasziai. Ir už tai jie 
sako kad visi tie iszrokavimai 
apie cigaretus mažai ka, o gal 
visai nieko nereiszkia.

Paczios cigaretu kompanijos 
yra paskyrusios szimtus tuks
tancziu doleriu Daktarams kad 
jie isztirtu tikrai ar cigaretai 
kenkia sveikatai ir ar ju ruki
ma,s ka bendra turi su vėžio li
ga.

Kai kurie stengiasi priparo- 
dinti kad daugiausia žmonių 
kurie serga vėžio liga randasi 
Amerikoje, ir niekas kitas tiek 
daug cigaretu nesuruko kaip 
Amerikietis. Jie isz to iszveda 
kad cigaretai duoda vėžio liga. 
Bet tokie mokslincziai pamirsz- 
ta kad Amerikoje teipgi randa
si daugiausia automobiliu ir 
daugiausia fabriku, kurie isz- 
leidžia daugiausia gazu ir du
rnu.

Pypkes Durnai

Teisingas Žmogelis
Sudžia: — Kaip tavo 

pravarde?
Jonas Baltis, teip mane 

visi vadina.
Kiek turi metu?
Turiu jau szeszis deszimts 
Ir esmių doru žmogum.
Kur gyveni?
Ant žemes, o dangus yra 

mano pastoge.
Kuom užsiimi?
Myliu, dainuoju, ubagauju, 
Tikiu in Dieva ir turiu

vilti Dievuje.
Ar teisybe kad tu pavogei 

bandele duonos?
Ponas sūdžiau, buvau alkanas 
Ir jau suvis neturėjau pajiegu 
Kad mane sulaikytu nuo 

pavogimo duonos.
Turi gera liežuvi, galėtum 

gaut darba.
Asz dirbtau noringai, tik 
Praszau duoti man koki darba 
Juk kožnas prižadinę j a, bet 

niekas neduoda.
Vargingas žmogelis turėjo 
Persėdėti kalėjime dvi parsa, 
O kada iszeidamas isz sūdo, 
Atsigryžo in sudžia 

kalbėdamas:
Dėkui tau iszmintingas- 
Sarge tiesu, nes norints viena 
Diena aplaikau szilto viralo 

ir prieglauda. I

Nuomone Apie Prelota Mendeli
/

i Prelotas Mendelis 
Su Ludviko vardu 
Nors jis ne kovoja, 
Kaip sakuioma: kardu, 
Bet yra didvyriu, 
() ypacz Bažnyczios, 
Visu Kataliku 
Dieviszkos žinyczios. 
Todelci ji reikia 
Laurais vainikuoti 
Ir pagarbos giesmes 
Irgi Jam gieduoti, 
Nes to uižsiipelne 
Savoju veikimu, 
O ir apie Dieva 
Žmoniems garsinimu. 
Ir tuo kad Lietuva 
Jis geibsta kiek gali 
Ir už ja maldauja 
Jisai Visagali, 
Kad Jis ta suteiktu, 
Kad laisva vėl butu 
Ir laisve jos niekai,! 
Daugiau nebežutu..
Todelei kiekvienas, 
Kas myli Lietuva, 
Kaip paiprocziu yra, 
Suėjės in krūva 
Ir kartu sustojęs 
Tęs gražiųjų geliu, 
Lai gieda pagalbos 
G iešme del Aleiidelio!

— K. V.

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

/

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS

TĖVYNĖS
Kolchozinis Gyvenimas Užim

ant© j e Lietuvoje

Sunkiausias gyvenimas už- 
imantoje Lietuvoje yra Kolcho- 
zininku.

Iszsisznekame su pora Vo-

kiecziu, iszgyvenus 7 metus 
viename Lietuvos pajūrio kol
choze. Jie pasakoja, kad kol
chozu steigimas Lietuvoje an
trosios užimantojos pradžioje 
vykęs lėtai ir nesistemingai. 
Lyg butu atrodė, kad Bolszevi- 
kai butu sieke leisti Lietu
viams nuosavuose ūkiuose lai
kinai kiek atkusti, jog vėliau 
butu stipresnio pagrindo juos 
smarkiau cziupti ir sujungti 
in kolchozus. Paskum jungi
mas in kolchozus buvo pradė
tas vykdyti tvarkingai ir ne- 
atlaidžiai. Visi gyvuliai ir su
raižius buvo injungti in kol-

Lietuviai isz tokio susilenkavu- 
sio bajoro, kuris savo darbuose 
ir visose pažvalgose yra gry
nas Lenkas. Ponia Karipinskie- 
ne tos kalbos iszklauise su dide
liu žingeidumu, bet dar ji vis 
galva purtino tarsi sakydama, 
kad ji dar vis prie Lenku tebė
ra prikibusi..

— Gerai, tarė ponia Kar
pinskiene tamistos nepripa- 
žinstate Lietuvio, nemokanczio 
Lietuviszkos kalbos. Ar ne- 
teip? Bet asz jau turiu arti ke
turios deszimts metu amžiaus 
ir kaip man reikia jusu kalba 
beiszmokti ? Ne, asz to negale-

chozus, o buvusiems savinin
kams tepatikta žemes tik dar
žui. Lygiagreta vyko gyvento
ju suėmimai ir isztremimai. Su
imami ir tremiami buvo dau
giausia stambesni valstiecziai. 
Injungus in kolchozus, Lietu
vos gyventojai pirmasiais me
tais už darba veik negaudavo 
atlyginimo. Vėliau pradėta 
mokėti, vienok tas mokėjimas 
pirmoj eilej priklauso nuo der
liaus ir nuo kolchozo pajamų.

Kolchoz ne tvarka tokia, kad 
ten žmogus paliktas tiktai 
penktoje vietoje. Pirmiausia 
atsiima valstybe, paskum MTS, 
toliau kas reikiant turi būti 
atiduota sėklai, gyvuliams ir 
tik penktoje vietoje isz to, kas 
dar lieka, paskirstoma kolcho- 
zininkams. Paprastai grudai 
duodami praseziausios ruszies, 
ir isz ju nekarta tiesiog nein- 
manoma kepti duona. Kitu kol
chozu dažnai kaitaliojami ir 
patys vardai. Kai kas isz kol- 
chozininku del sunkaus gyve
nimo ir pasikaria. Kolchozuose 
esą ir vyresnio amžiaus žmones 
turi tol dirbti, kol turi sziek 
tiek jiegu. Jei kolchozininkams 
buvo visa laika nelengva, tai ju 
padėtis pastaraisiais dvejais 
trejais metais dar daugiau pa
blogėjo. Tas ju padėtis pablo
gėjimas siejamas su staigiu 
derliaus sumažėjimu. Bolszevi- 
kai giriasi savo traktoriais ir 
prieszakine tarybine technika. 
Gryžusieji pasakoja, kad toji 
pirmarusze technika nekarta 
toli gražu nepralenkia net pas
kiausios ruszies technikos. 
Traktoriai dažnai suaria taip 
giliai, jog iszversta nenaudoja
ma žeme teleidžia vietoj pasė
liu keroti vienoms usnims.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

:: MOKYTOJA ::
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

tizinu, tai sakome musu gyveni
me' yra tokia navatna, kokia 
sunku atrasti mažėjuje. Kokia 
nauda, butu isz tokio Lenko, 
kad kas ipasakytui teip: asz 
Lenkijoje girniau, bet Lenkisz- 
kai nemoku nei puse žodžio pa
sakyti, dėlto kad mane tėvai 
iszmoke Vokiszkoje kalboje ir 
iszaugino Vokiszkoje dvasioje, 
asz dabar visiems Lenkams at
virai sakau: Dūmine Polaken ir 
giedu sau: “Die Wacht am 
Rhąin!” Kokia nauda, gali tu
rėti Lenkai isz tokio užgimu
sio Lenkijoje vientauezio, aku- 
fat tokia pat nauda gali turėti

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.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Kaganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 

cziau beapsiimti.
— Ak ponia, atsake moky

toja, nereikalingu daigtu mes 
nereikalaujame, sznekek ta- 
mista, kaip sau nori, ar Len- 
kiszkai ar Prancuziszkai, mes 
už ta tamistos nekaltiname, 
dėlto, kad tamista gimiai to
kiose gyvenimo iszlvgose, kad 
Lenkiszka kalba ir dvasia turė
jai ingiauti, bet mes reikalauja
me, kad tamista nebuitumi prie- 
szinga Lietuviszkai dvasiai, 
kad tėvynainiu litvomanais ne- 
pravardžiuotumet, kad musu 
tautiszkiems siekiams ir no
rams visai pritartumi, kad sa
vo bent vaikus augintum! Lie- 
tuviszkoje dvasioje ir 1.1. Po
nia Karpinskiene jau visai ma
žai galva bepuirtino tarsi isz da
lies sutikdama ant tu visu isz- 
lygu.

— Na, na, jog asz ne esmu 
Lietuviu tautiszkam iszlavini- 
mui prieszinga, tarė ponia Kar
pinskiene, tegul Dievas jums 
padeda, bet tik sakau, kad ma
no amžiuje mano 'prigimtas1 pa
žiūras neteip lengvu už keliu 
miliutu permainyti, ant to rei
kia ilgesnio laiko.

— Ak, poni, perkirto mo
kyt o j a, j og mes savoj > až i u i• u 
arba Lietuviszko patriotizmo 
nevienam per prievarta, neuž
metame, valia tamistai suimusu 
nuoinonc sutikti, valia ir nesu
tikti, kad sziandiena tamista su 
musu pažiūromis nesutinki, tai 
Dievas duos, rasit ryta arba po
rėta po ilgesnio pasigalvojimo 
sutiksi. Laikrodis ant sienos 
iszmusze penkta valanda.

— ’ Ak, suszuk ponas Pavla- 
viezia ir nuo stalo atsistojo, už
važiavau prie tamistu ant pus- 
valandos, o kaip matam, jau 
tris su irszum valandos iszejo, 
-teip jaiu, visados!

Ponia Karpinskiene ir moky
toja vėl atsistojo nuo stalo ir 
visi iszejo in svetaine. Už va
landėlės ponas Pavlaviczia at
sisveikinęs su Karpinskais ir 
su mokytoja, iszvažiavo na
mon. Pana. Ona nuėjo prie savo 
mokytiniu; ponia Karpinskie
ne atsiminė, kad sziandiena po 
pietų pakaiezio dar nemiegojo 
ir nuėjo in savo gulimąjį kam
barį, o ponas Karpinskis iszejo 
in lauka gaspadorystes apžiū
rėti.

— 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.

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 Eiuiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija a.pe 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.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
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, 20 c,  ■ 

N0.158—A p i e Kapitonai 
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 Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isž Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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 Kristuso 
15c.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

J®?0 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.

B®3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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



‘ ‘SAULE’ ’ MAHANOY CITY. PA.

:: MOKYTOJA ::
Tasa

Kas Žino, Katra, Katra 
Pergales

lingavo ir nieko neatsake, o po
nia Karpinskiene tolyn kalbė
jo:

— Dar vėl paklausyk: ka ji 
tuos kumccziu vaikus su savo 
tais Lietu viszkais poteriais 
kankina? Ar ji negali mokinti 
Lenkiszkai? Kam to Lietuvisz- 
kumo ežia reikia"? Ir iszniislijo 
kokia ten litvomanija! A, a, a,! 
Nori pasirodyti dievobaimin
ga, ineina in ta smarve, kume
tyną vaikus poteru mokinti! Ir 
tokios dar nematome! Tu esi 
vyriszku tu pasakyk anai trum
pai, drūtai, kad ana Lenkiszkai 
vaikus mokintu! Tavęs rasit 
benepaklausys.

— Juk ana, ne kūdikis, kad 
asz ana mokincziau, pasakius 
dar užpyks, pekels barni ir kam 
to reikia? Mums ana netinka, 
tai geriaus aim atleisti, paaisz- 
kino vyras.

— Hm! Galva kraipindama 
tarę ponia Karpinskiene, atleis- 
li greit galėtu, bet k a pasakys 
kaimynai ? Nešeiici parvažiavo 
ir tuojaus vėl iszvažiavo! Pasa
kys: mes sziokietokie žmones 
prie musu negali pabūti, hm! 
Ana sziaip nebutu bloga, mer
gina, tik kad ant, litvomanijos 
nebutu pamiszusi.

— Kaip sau nori, teip da
ryk, asz nieko nežinau! Užbai
gė ponas Karpinskis ir kepure 

. .Ponia Karpinskiene po pie
tų insivedusi savo vyra in at
skira kambarėli, tarsi verkda
ma mokino:

— Asz duszyte, asz jau nuo 
panos Onos grubijoniszkumo 
negaliu beisztureti! Ji mane vis 
ulžgauna ir užgauna, ar girdė
jai prie ko ji Lenkiszka dvasia, 
prilygino ? Tu vis tyli ir tyli, o 
už mane nei žodelio neužtari, 
ai! Asz-jau negaliu beiszkente- 
ti, o dar vis svetimiems girdėti, 
a, a, ai!

— O kam in nereikalingas 
kalbas insiduoti, norėjo vyras 
savo motere paguosti.

— Ak, duszyte, ar ne asz 
insiduodu? Ar tu girdėjai kaip 
ji atsiliepe apie Mantrimus ? 
Jis kad ir neturtingu paliko, 
bet bernu nebuvo ir nebus, dėl
to kad jis bajoras. Ji vis turi 
kokia tai bajoru priekabe, ar 
tik ji nebus Socialiste ? Dar me
nesi palaikius ir pabandžius, ar 
nevertai butu aim atstatyti ? O 
paskui gali dar valdžia prie 
musu prisikabinti: sakys žino
jote, o kam užslėpėte tokia ypa- 
ta? Ponas Karpinskis, iszklau- 
ses tos moters kalbos, galva pa
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Saule Publishing Co.
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Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly

• correct I -d

pasiėmęs, laukan iszejo. Tuo- 
mi tarpu, kada Karpinskiai 
sznekejosi apie mokytoja at
skirame kambaryje, ponas 
Pavlaviczia. svetainėje bevijo 
pana Ona, o Ona, bovyjo poną 
Pavlaviczia.

— O ka, pana Ona, ponia 
Karpinskiene tamista. nori par
versti in Lenke? Paklausė po
nas Pavlaviczia szypsodamas.

— Asz aim pirmu paversiu 
in Lietuve, kaip ji mane in 
Lenke, atsake tarsi pasidi
džiuodama pana Ona.

Pona-s Pavlaviczia, didis Lie
tuvis nebuvo, bet ir Lietuvisz
kai dvasiai nebuvo prieszingas. 
Užklaustas prie kokios tautos 
priguli, jis visados atsakyda
vo, kad jis yra Lietuvis. Lietu
viszkai kalbėti jis, teisybe, ne
mokėjo, bet Už ta negalėjo kal
tinti, dėlto kad jo levai, ir visi 
tarnai ir dvaro darbininkai 
kalbėjo vis Lenkiszkai.

— Dieve tamistai padek! 
Pritarė ponas Pavlaviczia žiū
rėdamas’ in mokytoja.

— Tai yra, ponia Karpins
kiene paversti in Lietuve.

— Teip.
— Žinoma, mes Lietuviai 

arba teip vadinami litvomanai, 
kaip mus bajorai pravardžiuo
ja, pradėjo tolyn kalbėti pana 
Ona, ne vieno nenorime pri
versti pet prievarta, kad jis 
liktu Lietuviu arba mylėtoju 
savo tevyniszkos kalbos ir lite
ratūros, bet stengiamės iszro- 

tHn

dyfi paklydima paprastais pa- 
sisznekejimais arba, jeigu ga
lima., ir rasztais. Jeigu kas su 
musu nuomonėmis sutinka, ge
rai, jeigu kas nesutinka, tai 
tegul jis sau, sveikas pasilieka 
prie savųjų ir viskas užbaigta.

— Ir koki tamistos turite 
tikslą, platindami Lietuvyste.

— Koki tikslą"? Norime, 
kad visi, kuirie save skaito Lie
tuviais, kad butu isz tiesu Lie-

Geriau kad skradžiai žeme 
nueitu, 

Tokia nieksza motina, 
Jeigu niekai dukrele augina, 

Nekurios sako:
“Gal už kokia meto 

Savo dukrele apženysiu, 
Tai lengvesni gyvenimą 

turėsiu.” 
Ar tai szitaip tu kvailiuke 

sakai?
O gal tame didelia baime 

matai.
Ar darbeli tavo dukrele 

iszmokus ?
Ar kaip reike isznokus ? 

Geriau ja poteriu iszmokyk, 
Ir nuo pikto gink.

Prispirk prie darbo, 
Nežiūrėk kad dpkrele 

nuvargo, 
Tegul raudoja, 

Tegul ir dejuoja, 
SuisimyĮėjimo neduok, 
Im kaili tankiai duok.

* * *
Nekurios ja un ai n a r tęs 

inarfes daro, partes daro, 
Sue ja tik szposus varo, 

Badai kur ten apie
Pennsylvanije, 

Girdėt apie jais gana. 
Ant vienos partes tas 

atsitiko, 
Rodos kad visos papaiko, 
Kaip guzutes prisitraukė, 

Riksmas buvo girdėtas 
lauke, 

Kaip pasiute klykė, 
Visokiais balsais cypė, 

Po velniu jau gana, 
Argi pataiso nebus 

niekada? 
Jau nuo guzutes viduriai 

iszpliko, 
Sveikos vietos kūne 

nepasiliko, 
Visos ant senatvės 

stenėsite, 
Susikūprinę kaip 

vęrbliudai skankiosite.
* * *

Pažinstu daugeli tokiu1 
bobelių, 

Kaip szventa iszpažinti 
atlieka, 

Tai jau rodos visas 
piktybes 

S p a v i e d n'y c z i o j e p ai i e ka.
O ežia ne taip einasi, 
Suvis kitaip dedasi, 

Viena isz bažnyczios po 
isžpažintes parėjo, 

Ir vos in šluba inejo, 
Norėjo iszmauti guzutes, 

Bet nerado bonkutes, 
Tada isz piktumo net 
' pastiro,

Tuojaus užklupo ant 
savo vyro, 

Pradėjo' ant jo keikt 

tuviais, tai yra, kad terp saves 
Lietuviszkai szneketu, misly- 
tu, literatūra, mokslą ir isto
rija mylėtu.

— Ir daugiaus nieko,?
— Daugiaus ? Ka-gi dau

giaus? Daugiaus negu galėtu 
ta pridurti kad kiekvienas Lie
tuvis inteligentas butu ap- 
szviestoju savo tamsesniųjų 
broliu, kad rūpintasi pagerinti 
ju dvasifeizka ir medžiagiszka 
būvi.

— O Social iszkas klausi
mas in tamistu programa ar 
neineina?

— Socialiszkais klausimais 
mes, kol kas, neužsiimame. 
Nors neviena jei be s žios, dienos 
draugija galėtume užmesti, bet 
būti jos reformatoriais mes ne- 
apsiimame. Musu pirmutinis 
tikslas yra liaudies apszvieti- 
mas. Kada liaudis apsiszvies, 
tada ji pati visus draugijinius 
klausimus iszrisz teip, kaip 
anai gėriams bus.

— Tai asz in tamistu eile 
visupirmasis užsiraszau isz mu
su apygardos! Tarė ponas Pav
laviczia in mokytoja pažiurė
jas .

— Labai malonu'man isz- 
girsti, kad tikroje prasimoje 
Lietuvi laimėjau! Atsake pana 
Ona sizypterejusi.

— Bet kaip bus su Lietė- 
viszka kalba, kad asz anos ne
moku ? Bedavojosi ponas Pav
laviczia.

— Norint, galima iszmokti 
tik reikia noro, pridūrė pana 
Ona.

— Bet isz kur reikia mo- 
kinties, kad asz neturiu nei 
knygų, nei mokytojo?

Pana Ona nuėjo in savo kam
barėli ir isznesze: Lietuviszka 
kal'bomoksli, paskui Žodyną, ir 
dar keletą Lietuviszka knygų, 
kurias padavė ponui Pavlavi- 
cziui.

Jiems bevarstant Lietuvisz- 
kas knygas atėjo prie ju ponia 
Karpinskiene, kuria p o n a s 
Pavlaviczia pamatęs suszuko:
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—<- Ar žinai, ponia, pana 
Ona mane 'paverto in litvoma- 
na ir sztai žadu mokinties Lie
tu viszkai kalbėti.

Ponia Karpinskiene isz pra
džios pamislijo, kad ponas Pav
laviczia isz jos pasijuokė, bet 
pažiūrėjusi in Lietuviszkas 
knygas, rankas sudaužė ir su- 
suszuko:

— O szve'ntoji! Tamista no
ri 'mokintis Lietuviszkai? Ar 
isz proto iszejai?

Pana Ona szalyje stovėdama 
in ponia Kaipinskiene žiurėjo 
ir szypsojo:

— O kas? Ar Lietuviszkai 
mokinties yra griekas? Geda 
mums, kad mes savo protėviu 
kalba užmirszome, o iszmokti 
ana visiems bajorams butu gar
be ir szlove. Asz tvirtai tikiu, 
kad nepraeis szimts metu, kada 
visi Lietuvos bajorai Lietuvisz

— “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!

visaip,
O gal vyras ir žinojo, 
Kad parėjus bobele 

susilaikytu,
Pasigėrus velniavos 

nedarytu.
i . ' ’

SAPNAS MOTINOS SZVENCZ1AUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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kai sznekes, kalbėjo atversta
sis ponas Pavlaviczia.

Ponia Karpinskiene, tos kal
bos klausydama tik peczius 
trauke ir galva kraipė, nežino
dama. isz ko daugiaus pasiste
bėti: ar isz pono Pavlaviczios 
litvomanijos ar isz jo beprotys
tes. Tarnaite priėjo prie ponios 
ir pasznib'ždejo, kad ant stalo 
jau yra pastatytas atviręs vir
dulys. Ponia, paprasze ant ar
batos in valgoma  ji kambarėli 
poną Pavlavicziu ir savo mo
kytoja.
Pana Ona Atrado Pagelbininka

»
Valgomame k a m baryje 

irdulys, ant stalo pastatytas, 
ulže, cypė, sznypszte. Pana Ona 
priėjusi prie virdulio, inleido 
arbatos stikline visupirma po
niai, paskui Pavlavicziai ir ant 
galo sau.

— Hm! Tai pana Ona poną 
Pavlaviczia in litvomana pa
verto? Tarė ponia Kaipinskie
ne atsisėsdama ant kėdės ir 
navatnai nusijuokdamg.

— In koki litvomana? Ta
sai tarsi atkakliai atsake, koks 
pirm buvau, toks ir dabar tebe- 
esmi! Mylėti savo prosenoliu 
kalba, istorija, ir literatūra, tai 
dar nėra nei jokia manija.

— Lietuviai, kada tai turė
jo savo istorija, bet literatūros 
JOg Jie nejokios neturi, perkir
to ponia Karpinskiene.

— Teip, atsake pana Ona, 
Rusijoje Lietuviai neturi savo 
literatūros, bet užrubežyje, 
kaip va. Prusnose ir Ameriko
je, Lietuviška literatūra kas
inėta spareziai auga.

— Tegul Lietuviai turi ir 
augina savo literatūra, Dieve 
aniems padek, tarė ponia Kar
pinskiene, bet mes bajorai vėl 
turime savo Lenkiszka litera
tūra, kuri daug augszcziaus 
stovi už Lietuviszka. Kamgi 
mums dar bereikia mokinties 
Lietuviszka kalba, kad mes mo
kėdami Lenkiszka kalba, daug 
geriaus galime apsiszviesti ir 
pasimokinti.

— Nieks nesako, kad Len
ku literatūra stovi žemiaus už 
Lietuviszka, bet jog Lenkai ne 
už viena diena arba ne už vie
nus teiszdirbo savo literatūra, 
bet praėjo szimtai metu. Teip- 
pat nėra ko stebėtis, kad ir 
Lietuviu literatūra dabar ne 
neaugsztai testovi dėlto, kad 
dar tėra padirbta gera pradžia 
o ateis laikas, kd ir mes galėsi
me pasigirti savo garsingais 
rasztais ir raszytojais.

Ponia Karpinskiene galva 
pajudino tarsi apie ta dar abe
jodama.

In valgomąjį kamabareli in
ejo ir prie stalo atsisėdo ponas 
Karpinskis. Pana Ona nuo sta
lo atsikėlusi ponui Karpinskui 
inipyle stikline arbatos.

— Ar žinai duszyte, ponia 
Karpinskiene tare in savo vy
ra, pana Ona, poną Pavlaviczia

in litvomana padirbo.
— Na tai kas? Ar litvoma- 

n as ne žmogus ? Atsake ponas 
Karpinskis, pažiūrėjęs in Pav
laviczia.

— Ak, ponytele, atsiliepe 
ponas Pavlaviczia, tamista vis 
tais litvomanais esi pasikandu- 
si, bet kaip asz noreeziau ir ta
mista paversti in litvomane! 
Ak kaip noreeziau.

— Mane?
— x Teip, tamista.
— Ka, ka, ka! Nusijuokė 

ponia Karpinskiene.
— Ak tada važiuotume in 

Lazdunienus poną Butrima 
verst i in litvomanus! J nokda
mas pridūrė ir ponas Pavlavi
czia.

— Ponia Kaipinskiene nu
tilo ir valanda patylėjusi tarė:

— Asz nesakau, kad esmi 
Lenke, asz Lietuvoje gimiau, 
Lietuvoje augau ir sakau, kad 
asz esmių Lietuve.

— . Bet tamistos duszia arba 
teip sakant, dvasia yra Len
kiszka? Ar ne taip? Užmėtė 
mokytoja.

— Teip! Atsake ponia ir 
paaiszkino, mano gimtine kal
ba yra Lenkiszka, mane augino 
Lenkiszkoje dvasioje ir asz da
bar visa savo dvasia esmi prie 
Lenku prikibusi.

— Tai blogai. Veltui tamis
ta vadiniesi Lietuve. Lietuvoj 
mes nesuprantame be Lietu- 
viszkos kalbos. Nereikalauja
me, kad kiekviensa musu bajo
ras, nemokantis Lietuiviszkai 
szneketi ir pritarais musu sie
kiams, tuojaus imtųsi už Lietu- 
viszko kalbo mokslo, bet reika
laujame, kad jis nebutu bent 
prieszingas musu Lietuviszkai 
dvasiai. Bajoras arba ir 'szeip 
jau žmogus, kuris save vadina 
Lietuviu, o Lietuviszkai netik 
pats neszneka, bet yra visam 
Lietuviszkumui prieszingas ir 
giriasi savo Lenkiszku patrio-
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— Vėsus oras.
— Su'batoj 'pripuola Szv. 

Narcizo, o Tautiszka Vardine: 
Vykis. Ir ta diena: 1618 m., Sir 
Walter Raleigh buvo galva nu
kirsta Londone, už tai kad .jis 
buvo sudaręs suokalbi Karalių 
Jokūbai Pirmąjį nuversti nuo 
sosto; 1940 m., Amerika pradė
jo imti vyrus in vaisku, nes ma
tyti kad karas neiszvengiamas; 
1950 m., Szvedijos Karalius 
Gustavas pasimirė. Jis buvo 9'2 
metu amžiaus. Jo vyriausias 
sūnūs Gustavas Szesztasis jo 
sostą u’žeme.

— Ponios J. Sinkievicziene 
nuo 736 E .Pine uly., ir F. Do- 
beriene, nuo 501 W. Pine uly., 
aplaike liūdna žinia isz Bridge
port, Colin., buk ju tėvelis, 
Adomas Yakimaviczius pareita 
Subata pasimirė ir likos palai
dotas Seredos ryta in Bridge
port, Conn. Velionis gimė Lie
tuvoje, ir atvyko iii Amerika 
daugelis metu atgal in Mahano- 
juje, kuris dirbo angliakasy k- 
lose, po tam apsigyveno Nanti
coke, Pa., o dešzimts metu at
gal apsigyveno Bridgeport, 
Conn. Jo pati Ona mirė 1927 
metuose. Paliko tris sūnūs: 
Kaspera isz Nanticoke, Pa., 
Juozą, Newark N. J., ir Vinca, 
Cleveland, O., szeszios dukte
rys: Petrone, namie; Ona, New 
York; Antoszia ir Margareta, 
Cleveland, Ohio; J. Sinkievi
cziene ir F. Doberiene, Maha- 
noy City, Py.

— Lietuviai isz pirmo vor- 
do, 'balsuokite už William Smi
go, ant Konselmono. Balsuoto
jai privalo visa savo suszelpi- 
rna iszrinkime ant Konsu'lmo- 
no, nes yra 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 Council. —-Acziu! 
Acziu.

— Su'batoj taipgi pripuola 
Jono Mitchello Diena, kur jis 
buvo Prezidentas Angliakasiu 
Unijos, ir prigelbejo .jiems isz- 
kovoti geresni būvi angliaka
siams.

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
“Halloween Day”. Ta vakara 
jaunuomene pasiredia in mas- 
kas ir visokias apvedimus vaik 
sztinėja po pažinstamus, dai
nuodami ir szokdami, už ka ap- 
laiko mažas aukas. Tas yra da
roma kas meta ta vakara priesz 
Visus Szventujus.

— Utarninke, Lapkriczio 
pirma diena, atsidaro Medžiok
les sezonas ant žiukucziu ir ne
kuriu mažu paukszteliu.

— Lietuviai isz pirmo vor- 
do, balsuokite už Thomas O’
Connell, ant Property Asses
sor. Praszo jusu balso, ir para
mos! Rinkiniai Utarninke Nov.z \
8-ta diena. Acziu.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola Kristaus Karaliaus, 
taipgi Szv. Zanobijo ir Szv. 
Marcelio inuczelninko, o Tau
tiszka Vardine: Valyde. Czedi- 
nimo laikas (Eastern Daylight 
Saving Time) pasibaigs Nede
lioj Spalio (Oct.) 30-ta diena, 
lodei laikrodžiai turi būti at
sukto viena valanda atgal

Eastern Standard Time. Ir ta 
diena: 1936 m., visi Amerikos 
uostai su parai.\ žuoli, kai tris-
deszimts tukstancziu darbiniu-. Pre z. Franklin D. Rooseveltas 
kif sustraikavo; 1948 m., pir-’ ingaliojo Sekretorių Ickes pa
ntas “Dypuku” laivas alpiau- imti po valdžios tvarka, visas 
ke iu Amerika. Tame laive bu- augliu kasyklas, mainas, kai
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vo asztuoui szimtai trylika m>tt,0JO maimeriu sustraikavo;
Dypuku; 1941 m., Naciai nu- • 
skandino Amerikos kariszka 
laiva ‘‘Reuben James.” Szim-i ./ . i
tas musu jurininku ežia prie 
Iceland žuvo; 1942 m., D vide- Į 
szirnts metu sukaktis kai Mus- 
solinis atmarszavo in Rymos 
miestą Italijos sostine.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Sinfronijo. Pasninkas priesz 
Visu Szventuju. Tautiszka 
Vardine: Sargę. Ir la diena: 
1517 m., Martinas Luteris pa
skelbė savo nusistatymus ant 
bažnyczios duriu ir taip vie- 
szai publika pasitraukė nuo 
K a tali k u Bažny c z i o s.

— Utarninke pripuola pir
ma diena Lapkriczio (Novem
ber). Tik du menesiai ligi Nau
ju Metu! Menesis paszvenstas 
ant atminties Dusziu Czyscziu- 
je. Menulio atmainos; Delczia 
6 diena; Jaunutis 14-ta d.,
Prieszpilnis 22-tra d., ir Pilna
tis 29-ta d. Ūkininku Priežo- 
tižiai: Saulėta Szv. Martyno 
diena, gabena asztre žiema. 
Szv. Elzbietos diena pasako 
kokia žiema. Didis sniegas duo
da daug vaisiu ir dobilu. Jeigu 
per i.-iis Szventus szala tai at- 
einanezioji žiema bus lengva.

Utarninke taipgi pripuola 
Vistu Szventuju. Ir ta diena

Pirkie U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus
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1950 m., Puerto Rico kraszto 
revoliucija numalszinta; 1948 
m., Komunistai Kinieeziai už
ima Mukden miestą ir ežia vai

kio visa Mandžiurija; 1897 m., 
Naujas Kongreso Knygynas 
atidarytas Vaszingtone; 1947 
m., Darbininku Partija per 
rinkimus sumuiszta Anglijoje;

i 1950 m., du patriotai isz Puerto 
Rico norėjo nužudyti Preziden
tą Harry Trumana in Blair

i House, Vasziugto.iie; 1943 m.,

1925 11)., Kaune vyko didele, 
darbininku veikimas per kuria 
buvo paliuosuota devyni poli
tiniai kaliniai isz šankiųjų dar
bu kalėjimo; 1947 m., Milijo
nierius Howard Hughes pasta
te didžiausia ant szio svieto 
eroplana, kinis gali ant sykio 
veszti penkis szimtus žmonių.

Seredoj1 'pripuola Uždu- 
szines.

— William Smigo kai gir
dėt, bus iszrinktas Koiisulmo- 
nu Pirmam Vorde, nes už ji vi
si ketina balsuoti.

— Turime Puikiu Sieniniu 
į Kalendorių del ateinanezio me- 
j to. Jeigu Ponai Biznieriai rei- I
\ kalautu Kalendorių, tai dabar 
laikas sau užsikal'byt, nes ve-

■ liaus gal but iszparduoti. Atei- 
I kite in “Saules” spaustuve pa- 
' žiūrėti puiku sampeliu.

Minersville, Fa. —
Laidotuves Antano P. Vinea- O

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

rio invyko Panedelio ryta, su 
apiegomis in Szv. Pranciszkaus 
bažnyczioje, ir palaidotas in 
parapijos kapinėse. V elionis 
staigai pasimirė pareita Petny- 
czia. savo namuose, 528 So. 
Third uly. Ginies Mahanoy 
Cit y.. Buvo angliakasis. Taipgi 
buvo veteranas isz pirmos sve
taines kares, ir prigulėjo prie 
Pottsvilles Veterans of Foreign 
Wars. Nevedąs. Paliko sesere 
Margareta Vyiiauskienc ir bro
li Vinca, mieste.

Braddock, Pa. —
Klebonas Kunigas Vincentas 
Abromaitis, 67 metu amžiaus, 
isz Szvento Izidoriaus Lietuviu 
parapijos, numirė Spalio 19-ta 
diena. A. a. Kunigas Abromai
tis gimęs 1888 metuose, Lapkri
czio 28-ta diena. Mokslus ėjo 
Szvento Vincento Kunigu Se
minarijoje, Pittsburgh, Pa., o 
inszveiiitintas Kunigu 1914 me
tuose.

Philadelphia, Pa. —
Priesz tūla laika laikrasz- 
cziuose 'buvo raszyta apie įnirti 
ponios Bronislavos Szemytes 

j Biržiszkienes. O dabar gi man 
■ teko sueiti su jos broliene, po
nia Zofija Novickaite Szemiene 
kurioji man davė perskaityti 
net dvi laiszkas. viena nuo a.a. 
nabaszninkcs 'ponios Bronisla- 
vosi Biržiszkienes, o antra nuo 
Profesoriaus Mykolo Biržiszko 
kuris tai raszo apie tragiszka 
mirti savo mylimos paezios, 
kurioji tapo palaidota kapuose 
■\adi.na.miiose “Calvary Ceme
tery” siu visliomis bažnytenie- 
mis apeiguoinis. O jos ežia, 
Philadelphijoje gyvenęs pus
brolis »a.a. Edvardas Szemis, 
vyras su virszum 70 metu am
žiaus, taipogi jaut pasimirė 7-to 
Gegužiaus sziais 1955 metais ir 
tapo gražiai katalikiszkai pa
laiduotas. Tiedu įiebaszninkai 

i paėjo nuo tikru broliu — Sze- 
iniu. O a.a. Bronislava Biržisz- 
kiene jinai savo laiszkoje pa- 

! reiszkia užuojauta savo brolie
nei, poniai Zofijai Szemienei 
mirties delei jos gerbtinojo vy
ro, Edvardo Szemio. Amžina 
atilsi! abiems tiems nabasznin- 
kams, o ju artiniiausiems pa- 
reiszkuoina yra szirdinga už
uojauta.

— Czia po adresui: 3120 
i Richmond ulyežios gyvenan- 
! ežiu inžymiu naujakuriu, Vy- 
j tauto ir Irenos Karaliui sūnūs 
Jurgis, jaunuolis 18-kos metu, 
po meto laiko tarnyboje “Die- 
des Šamo” marynuose, dabar 
gavo atostoga, “urloipa” ant 
11-ka dienu, o yra jau biski ir 

! paaugsztintas. Tai dabar vie- 
Sziedamas pas savo tėvelius ant 
ulžklausiniu, atsako: kad pas 
Diede Sania tarnauti yra labai 
gerai. — K. V.

BOMBA LJŽMUSZE
KORIETI

SEOUL, KORĖJA. — Jau- 
nas farmerys, Korietis dirbo 
ant savo farmos, ūkio, ir buvo 
užmusztas kai maža bomba isz- 
krito isz vieno Amerikos ero- 
plano. Iszrodo kad keli Ameri
kos kariszki eroplanai toje 
apylinkėje ėjo pratybas padan
gėse, kai ta nelaime atsitiko.

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus farmerys, Pak Mun 
Son tuo laiku sėjo sėklas ant 
savo farmos, kuri randasi apie 
szimta myliu nuo Seoul mies
to.

Armijos Sztabas dar nieko 
apie tai nėra paskelbęs, kol bus

Connie Mack Sveiksta Balsuotojai, Pirmam Vorde 
Isz Mahanoy City, Pa.

Balsuokite už

STEVE KLIPOLA
Ant Constable

Praszo Jusu Balso ir Paramos!
Rinkimai Utarninke NOV. 8

JSzirdingai Acziu!

Connie Mack, beisboles tė
vas, kuris apvaikszcziuos'sa
vo devynios deszimts treczia 
gimtadieni Gruodžio pirma 
diena, linksmai sveikina sa
vo draugus. Jis buvo szuon- 
kauli nusilaužęs ir kelias 
sanvaites praleido czia in

tikrai dažinota ar tai buvo vie
nas musu eroplanu ar ne. Gali
mas daigtas kad tokia maža 
bomba ir iszkrito isz vieno ero- 
planę, bet nieko tikro dar nėra 
paskelbta.

35 VAIKUCZIAI
ISZGELBETI

NUTLEY, N. J. — Trisde- 
į szirnts penki vaikucziai, moki- 
I niai buvo iszvesti isz St. Paul’s 
Congregational Bažnyczios mo
kyklos kambario, kai tenai isz- 
tiko gaisras.

Policijantai sako kad buvo 
užtiktas tas gaisras apie puse 
po vineuolikos isz ryto. Mažas 
devynių metu vaikas buvo nu
ėjės in kita kambarį atsigerti 
ir paskui greitai atbėgo pra- 
neszti kad tenai viskas dega.

Vėliau tas mažas vaikutis 
pats prisipažino kad jis tenai 
bovinosi su. degtukais, meczke- 
mis ir uždege visa ta kambarį..

Trys mokytojai visus vaiku-: 
ežius iszvede isz to deganezio 
kambario. Vaikucziai yra nuo 
trijų iki deszimts metu am
žiaus.

Bažnyežiai buvo daug iszka- 
dos padaryta pirm negu ugnia
gesiai ta gaisra užgesino.

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOS

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Labai—Negailestingai 
Naikinami Miszkai
Kiekvienas kolchozas gauna 

tam tikra norma miszko isz- 
kirsti. Bet kolchozininkai už 
miszko kirtima kuro negauna. 
Jie tegali pasiimti szaikas. Nie
kas kolchozininko kuru ir nesi
rūpina. Jei ir butu galima kuro 
pirkti, tai del sunkiu sanlygu 
vis tiek kolchozininkas nein- 
stengtu jo insigyti. Todėl daug 
kur vyksta slaptas apsirūpini
mas kuru. Ardomi pabėgusių
jų arba isztremtuju trobesiai, 

Presbyterian ligonine, Phila
delphia, Pa. Jis per ilgus me
tus buvo Philadelphia Athle
tics beisbolininku ratelio sa
vininkas. Su juo czia randa
si jo slauge, nurse, Eva 
Thomson.

□ CT

naktimis kertami pakelėse me
džiai. Yra ir daugiau visokios 
ruszies draudimu. Kolchozinin- 
kams draudžiama imtis kuro, 
nors paszalinio darbo. Jie turi 
dirbti kolchoze. Jei kas turi 
siuvamąja maszina, tai jie ga
li tik patys sau ka pasitaisyti, 
bet griežtai draudžiama siūti 
kitiems. Jei patirtu, kad pasiū
ta kaimynui, tuo atveju ne tik 
butu atimta maszina, teigia 
gryžusieji, bet ir abudu,suokal
bininkai priesz Sovietine san
tvarka nubausti. Draudžiama 
gaminti net ir klumpiu. Ju pa
klausa buvo ypacz didele pir
maisiais metais, kai kolchozi
ninkai veik nieko negavo už 
darba, o batu ar kitokio apavo 
neinstenge insigyti. Tada rado
si klumpiu gamintoju. Bet kai 
pastebėdavo tokius klumpius 
turguje, tuoj iszvaikydavo, kad 
nedarytu gėdos Sovietinei san
tvarkai, o kartais atimdavo ir 
paezias klumpes, idant hebutu 
konkurencijos pramonei.

Kolchozininkai nemėgsta 
traktorių, o ypacz kombainu,, 
kurie už darba kartais paima 
beveik puse derliaus. Del tokio 
lupikavimo kolchozini nkams 
mažiau palieka visko, jei tik 
kolchozu laukuose yra daugiau 
dirbę traktorių ir kombainu. 
Statyba, palyginti, silpna. Apie 
ja daugiau kalbama, daugiau 
manstojama, negu daroma. Su
kūrus kolchozu centrus, žmo
nes tada in darba, bent taip 
Bolszeviku pareigūnai giriasi, 
busią vežami , sunkvežimiais. 
Tik klausimas, ar kolchozinin
kai, inkurdinti naujuose gy- 
venvietese, instengs užsimokėti 
už jiems paskirtąjį butą. Todėl 
ne vienas kalba: tegul jie sau 
stato, o mes pasiliksime savo 
sodybose.

Pereitais metais in pajūrio 
kolchozus buvo atvežta nemaža 
nauju žmonių, perkeltu dau
giausia isz smėlėtu vietovių. 
Buvusieji kolchozininkai prie
varta iszvežioti kitur.

SKAITYKIT 
OFJ‘‘SAULE”-%a 

PLATINKIT!
......... ..... - —. ------............

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojama 
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 pave 
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, męs 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 “Pbpieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popiė- 
ros nupirKti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

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

Ra S3 Ka Kn Ba m
Lietuviai, Schuylkillo Pavieto 

Balsuokite už

JOS. J. MACHULSKY
isz Shenandoah, Pa. 

... Ant...

Recorder of Deeds
Praszo Jusu Balso ir Paramos!
Rinkimai Utarninke NOV. 8 

Szirdingai Acziu!
Sį ?B; ILą Bs S3 K? S?

Mahanoy City Lietuviai 
PIRMAM VORDE 

Balsuokite Už

Wm. Smigo
Ant Konselmono

Gabus - Sanžiningas - Jauslus 
Bendradarbis!

Sugražinkite Smigo In Konsel 
Praszo Jusu Balso Ir Paramos!

Rinkimai pripuola Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) 8-ta Diena.

Szirdingai Acziu ! ! !

PLATINKIT “SAULE”




