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Senatorius Walter F. Geo
rge, Demokratas isz Georgia 
sveikinasi su John Foster 
Dulles, Amerikos Sekreto
riumi (po deszine), pirm ne
gu jiedu labai susikirto ant 
Užsienio pageltos progra
mos.

Sekretorius Dulles per
spėjo kad Prezidentas Eisen

Isz Amerikos
ŽMONA .NUSIŽUDĖ

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Ponia Anna M. 
Wendie, isz Richboro, North
ampton Township, buvo suras
ta negyva savo miegamajame 
kambaryje, anksti Subatos ry
ta. Szalia jos lavono buvo isz- 
szautas medži^oles karabinas. !

Policijos virszininkas, Jack 
Frey, isz Northampton Town-' 
ship,'sako kad jos vyras lavona 
užtiko.

Jos vyras sako kad jo žmona 
jau per kiek laiko sirguliavo ir 
buvo labai savo sveikata susi
rūpinusi. Jis sako kad jis isz-: 
girdo to karabino szuvi ir nu
bėgo in savo žmonos kambarį, 
kur jis rado ja jau mirusia. Isz- Į 
rodo kad ji buvo paleidus kul
ka isz to medžiokles karabino 
sau stacziai in galva.

5 VAGIAI SUĖMĖ 
POLICIJANTA

Apvogė Asztuonis 
Vieszbutyjes

NEW YORK, N. Y. —
Penki razbaininkai su revolve
riais suėmė policijanta ir asz
tuonis kitus, kuriuos jie apvo
gė Brešlin vieszbutyje, New 
York mieste.

Tie vagiai inejo in ta viesz
buti apie puse po trijų isz ryto. 
Kai jie privertė to vieszbuczio 
darbininką, kliarka jiems ati
duoti visus pinigus policijantas 
Michael Schiinmel tuo laiku už
ėjo in ta vieszbuti. Jis nema- 

howeris perspėja kad jokiu 
budu negalima nei per viena 
skatiką sumažinti ta beveik 
penkių bilijonu doleriu pa
skola Užsienio krasztams.

Senatorius George labai j 
prieszinasi Prezidento El
se nhowerio programai del 
deszimts metu paskolos sve
ti miems krasztams.

te kad tie “svecziai” turi re
volverius, ir jis inejo in ta 
vieszbuti. Vagiai ir ji privertė 
iszkelti rankas. Keli svecziai 
vėliau inejo ir jie buvo apvogti. 
Vagiai gavo kelis szimtus do-; 
leriu ir paskui visus užrakino 
in viena kambari ir jie pabėgo.

DETROITE
BEDARBE

DETROIT, MICH. — Auto- 
mobiliu darbininku unijos bo
sas, Walter P. Reuther, sako 
kad dabar gyva beda Detroit 
mieste kur tiek tukstancziu 
darbininku randasi be darbo, Į 
už tai kad automobiliu fabrikai 
debar mažiau nauju automobi
liu gamina.

Unijos Prez dentas Reuhter 
kreipiasi in tu fabriku virszi-; 
ninkus ir sako kad dabar visi 
turi susirūpinti su tais darbi
ninkais kurie yra isz savo dar- j 
bu atstatyti..

Praeita sanvaite automobiliu 
fabrikai iszleido szimta szeszio- 
lika tukstancziu nauju automo
biliu: tai asztuntas procentas 
mažiau negu sanvaite priesz 
tai.

Unijos Prezidentas Reuther 
sako kad nėra jokios vilties! 
kad tie bedarbiai greitai kitus 
darbus susiras. Už tai jis krei-! 
piasi ne vien- tik in tu fabriku 
virszininkus, bet ir in miesto ir 
valstijos virszininkus ir praszo 
kad visi susirinktu pasitarti 
kas ežia butu galima padaryti, 
kad suradus darbus tiems ku
riuos automobiliu fabrikai da
bar kasdien atleidžia.

Jis sako kad sziais metais 
automobiliu fabrikai atleido 
szimta keturios deszimts viena 
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Žuvo Automobiliaus

Nelaimėje

SHENANDOAH, PA. — 
Trisdesz’mts septynių metu 
amžiaus Clarence L. Heckman, 
vienuolikos vaiku, tėvas, isz 
Tamanend, apie penkiolika 
myliu nuo Shenandoah, užsi- 
musze kai jo automobilius susi
kūlė su kitu automobiliu She
nandoah mieste.

Policijantai sako kad Heck
man tuo laiku važiavo in She
nandoah, kai jo automobilius 
susimusze su kitu automobiliu, 
kuri vairavo, trisdsezimts vie
no meto amžiaus Edward Giv- 
nin, isz State College.

Heckman, kuris dirbo ant 
Lehigh Valley geležinkelio, pa
simirė pirm negu policijantai i 
suspėjo ji nuveszti in Locust 
Mountain ligonine. Jam buvo 
galva praskelta ir sprandas nu- 
lausztas.

Edward Givnin teipgi buvo' 
nuvesztas in ta paezia ligonine. 
Jam buvo ranka nulauszta, ir 
jis buvo labai sukriestas.

Nelaime atsitiko apie puse 
po trijų, isz ryto.

Monaco karalystes Kara
laitis Rainier su savo nuota
ka buvusia Grace Kelly, atsi
lankė in Palma Majorca pa

RAZBAININKAS
NUSZAUTAS

MOUNT HOLLY, N. J. — 
Leo Lightfoot, keturios de-
szimts trijų metu amžiaus dar- i 
bininkas ant farmos, in Vincen- 
town, pasimirė puse po vienuo
likos nakezia, in Burlington 
County ligonine, vienuolika va
landų nuo to laiko kada jis bu- j 
vo apvogęs Hedger House sa
liuna, in Woodland Township.

Valstijos policijantai sako 
kad tas vagis, razbaininkas in
ejo in ta saliuna mosikuodamas 
su revolveriu. Kai jis buvo pa
siėmęs szimta asztuonios de
szimts du doleriu jis jau buvo 
beeinąs isz to saliuno, kai sa-

49 Iszneszti; 40 
Ugniagęsiu Apdusinti

CAMDEN, N. J. — Keturios 
deszimts devyni ligoniai buvo 
isžvesti ar iszneszti isz Camden 
County Mental ligonines, in 
Lakeland, apie mylia nuo 
Blackwood miesto.

Ugniagesiams buvo gyva be
da privažiuoti prie tos ligoni
nes, nes baisiai daug žmonių 
tuo laiku važiavo ant to viesz- 
kelio’.

Keturios deszimts ugniage- 
siu buvo ar sužeisti ar apdu
sinti nuo durnu. Jiems eme net 
keturias valandas ta gaisra už
gesinti.

Tos ligonines virszininkas 
Freeholder Jsoeph M. Sandone 
sako kad iszkados padaryta už 
daugiau kaip puse milijono do
leriu.

Vietiniai ugniagesiai buvo 
priversti pasiszaukti kitus ug- 
naigesius isz apylinkes. Jie 
spėja kad tas gaisras prasidėjo 
nuo elektros dratu.

^Pirkie U. S. Bonus!

Karalaitis Ir Grace Majorca Palociuje

lečių, kur juos iszkilmingai 
pavaiszino Capitane - Gene
rolas Castejon. Karalaitis 
Rainier su savo nuotaka isz- 

liuno savininkas inejo in saliu j riszko teismo nuteistas in kale
na. (Jis buvo savo žmonos pri- jima iki gyvos galvos už nužu- 
keltas isz miego.) Jis atsinesze dinima savo draugo kareivio, 
karabina su savimi, ir inejes in Bendras kariszkas teismas 
savo saliuna paleido szuvi in ta i pasmerkė kareivi Anthony 
vagi ir pataikė jam stacziai in Oyce, isz Silver Spfing, Mary-
pilvą.

Paszaukti policijantai ji 
greitai nuveže in ligonine kur 
jis pasimirė.

KAREIVIS
NUTEISTAS

Nužudė Drauga
Kareivi Saliune

BREMERHAVEN, VOK. — 
Amerikietis kareivis buvo ka- i

PASIAISZKINA Už Geležines Uždangos
WASHINGTON, D. C. — 

“Kaip Sovietai prikalbina ge
rus Amerikos pilieczius savo 
kraszta iszduoti ir Rusijai tar
nauti?“ Tai klausimas in kuri 
retas kas gali atsakyti ar isz- 

i aiszkinti.
Ana sanvaite iszdavikas 

Harry Gold in ta klausima sa- 
votiszka atsakyma ar paaiszki- 
nima davė.

Szitas Harry Gold, 1950 me
tais buvo nuteistas ant trisde- 
szimts metu in kalėjimą už tai 
kad jis slaptus rasztus buvo ga 
ves isz Anglijos mokslinczio, 
iszdaviko Klaus Fuchs ir juos 
perdavė Komunistu agentams.

Jis sako kad Komunistai ji 
nepapirko, ir kad jis jokio pel
no nesitikėjo ir negavo už savo 
ta darba. Jis Senato, komisijai, 
po prisieka, pasakė kad jis nei 
skatiko negavo kai jis tuos 
slaptus rasztus perdavė Komu
nistams.

Jis sako kad Komunistai jam 
buvo darba parūpinę bedarbes 
laikais ir jie jautiesi jiems dė
kingas ir skolingas.

Jis toliau aiszkino, kad kai
(Tasa Ant 4 Puslapio)

lipo isz savo laivo iszklausy- 
ti Szventu Misziu in Paima 
Katedra.

o o o

land, už nudurima kareivio 
Henry H. Taylor, isz New York 
in saliuna in Bremerhaven, Vo
kietijoje, pareita meta, Birželio 

i menesyje.
Karo sztabas sako kad tas 

kareivis prisipažino, bet teisi
nosi kad jis tuo laiku buvo pa- 
sigeres ir nežinojo ka jis dare.

SKAITYKIT 
“SAULE“ 
PLATINKIT!

Sovietinio Gyvenimo
Kronika

* _____
Musu žiniomis, ne taip seniai 

pasidavė Bolszevikinems vilio- 
nms, gryžo in Lietuva nuolatos 
gyventi isz Amerikos Skeber- 
dis su du draugais, kurie buvo 
in Amerika iszvyke dar priesz 
Antrąjį kara. Atvykę Biržuose 
in valgykla, nueje pirkti silkių 
ir in krautuves, jie tenorėjo 
mokėti tik tokias kainas, ku
ries buvo paskelbtos Bolszevi- 
kiniuose laikraszcziuose. Kilo 
skandalas, nes už tokias kainas 
niekas prekių nedave, nors jie 
ir nurodė laikraszczius, kuriuo
se tekios kainos buvo sužymė
tos. Kai nuėjo in turgu, kainos 
pasirodė tokios auksztos, jog 
teko už galvos susiimti. Žmo
nes kalbėjo: gal tai kokia ko
misija, kad taip drąsiai reika
lauja tokiu kainu, kurios sužy
mėtos laikraszcziuose. Bet ne
trukus pasirodė milicija, kuri 

jgryžusius inspejo: jei atvažia
vote gyventi, tai ir gyvenkite. 
Bet neagituokite už kapitalisti
niu Vakaru kainas. Taip mini
mieji trys suviliotieji, baisiau- 

i šiai nustebę ir nusiminė, iszvy- 
' ko pas savo gimines in Kilucziu 
kaima prie Biržų. Bet apie tai 
Bolszevikine spauda neužsime
na ne puse lupu.

— “TL AT prezidiumo“ 
insaku Rokizskio rajono Juo
dupės gyvenamoji vietove, kur 
yra vilnoniu audiniu fabrikas, Į
paversta in miesto pavydalo 
gyvenviete. Tas pat padaryta 

' ir su Kauno rajono Ežerėliu gy
venviete, ir ji paversta miestu. 
Ryszium su 1905-07 metu revo- 

• liucijos 50 m., sukaktimi už ak
tyvu dalyvavima revoliucinia
me sanjudyje mokyklos direk
tore S. Didžiuliene ir jos vyras 

! A. Didžiulis apdovanoti Leni- 
' no ordinais. Kapcziamiesczio

Karalaitei Dovana

Sovietai svecziai, Premie- 
ras Nikolai Bulganinas ir 
Komunistu partijos vadas, 
Nikita Khrushcheras, atva
žiuodami pas Anglus in sve- 
czius, atveže dovana Angli
jos Karalaitei Anne, maža 

I vid., mokykla pavadinta Bol- 
szevik. pedagoges Onos Sukac
kienės vardu.

— Per Kretingos rajono 
partines organizacijos susirin
kimą Palangos kurorto sanato
rijos direktorius J. Sadauskas 
ir poilsio namu direktorius D. 

j Krafczenko nusiskundė dabar
tine būkle. “Tiesa“ Nr. 70, 
1956 raszo, kad pokariniais me
tais nei VPSCT, nei respubli
kos sveikatos apsaugos minis
terija nepastatė Palangoje nei 
vienos sanatorijos, nei vienu 
poilsio namu. Palangoje vasa
ra atostogauja apie 40,000 dar- 

i bo žmonių, o vienintelis klubas 
gali sutalpinti tik 250. Kuror
te lėtai tvarkomas vandentekis, 
kanalizacija. Nepatenkinamai 
organizuotas autobusu susisie
kimas tarp Palangos ir Kretin
gos. Kurortas nepatenkinamai 
aprūpinamas maisto produk- 
tis. Priemiestiniai kolūkiai ne
augina daržovių, o Kretingos 
tarybinis ūkis savo produktais 
aprūpina. Druskininku kuror
tą. Prie to tegalima tik tiek 
pridėti: Bolszeviline tvarka.

— “Sovietskaja Litva“ Nr 
66, 1956 skelbia, kad esą dideli 
darbai vykdomi Birsztono ku
rorte. Ryszium su Kauno HES 
statyba gydykla keliama in de- 
szini, daug auksztesni upes 
kranta. Czia vaizdingoje misz- 
kingoje vietovėje hidrogeolo
giniu tyrinėjimu iszdavoje ras
ti nauji mineraliniai szaltiniai.

— Bolszevikai M a s z i n u 
Traktorių Stotims skiria nau
jus uždavinius: keieziant isz 
pagrindu paruoszu organu bū
da, MTS dabar turės atsakyti 
“ne tik už tai, kaip kolūkiuo
se organizuojama gamyba, bet 
ir už tai, kad visi kolūkiai nu
statytu laiku pristatinėtu vals- 
tybai žemes ūkio produktus 
plane numatytais dydžiais. Už- 
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meszka. Meszkos vardas yra 
Nikki.

Karalaite ta savo dovana 
tuojaus pasiuntė in Londono 
Zoo. Czia Zoo prižiūrėtojas 
Sam Morton paszeria.

o o . □



* • s A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Musu paeztas kas metai eina 

in skyle apie penkis szimtus 
milijonu doleriu.

i “
Ar jus žinote kad. yra apie du 

tukstancziai invairiu v eisi u del 
paprasto obuolio? Obeles me
džius žmones yra augine per 
keturis tukstanczius metu.

Paprastas Amerikietis per 
metus suvartuoja mažiau negu 
tris buszelius kviecziu del 
maisto, nors Amerikos farme- 
riai užaugina, ant ju farmu už- 
deria apie trys tonai del kiek* 
vieno Amerikieczio, skaitant 
kūdikius ir senelius.

Montana valstijoje, kur kan
dame didžiausius rikius, teipgi 
randasi didžiausiso ir bago- 
cziausios vario mainos.

In Prae, Thailand kraszte, 
suaresztuota už nudurima savo 
draugo su kuriuo ii szokdavo, O u z
Wan Pen (Menulio Pilnatis) 
policijai pasiaiszkino: “Asz 
su juo szokau visa vakara ir 
nakti, ir buvau taip pailsus, 
kad asz norėjau sustoti.” Gal 
menulio pilnatis ant jos pavei
kė.

In Bad Axe, Michigan vals
tijoje, naujas policijos virszi- 
ninkas, Earl Rapson, iszlipo isz 
savo, policinio automobiliaus, 
palikdamas jame raktukus ir 
pasisveikino su vienu draugu. 
Kai jis atsigryžo, jis pamate 
kad vagis nuvažiavo su jo au
tomobiliu.

In North Bergen, New Jer
sey, Hudson Apygardos Detek
tyvas, Dominick Maetto iszsi- 
veže tris naujus policijantus, 
juos pamokinti kaip savo pa
reigas eiti. Jis sustabdė savo 
automobiliu ant vieszkelio ir 
jiems pasakė: ‘'‘Dabar žiūrė
kite; szitaip reikia automobiliu 
ant vieszkelio sustabdinti. ” Jis 
sustabdė viena automobiliu ir 
be jokiu baiku ar pamoku su- 
aresztavo to automobiliaus vai 
rytoją Willie Smith, kurio au
tomobilyje jis rado revolveri..

In Great Bend, Kansas, Don
ley' Hurd szitoki pagarsinima 
ar perspejima indejo in vietini 
laikraszti:

“Asz visiems dabar pasakau 
ir visus perspėju: neimkite isz 
manės czekiu, nes asz nei ska
tiko neturiu bankoje, ir asz eže
lius iszraszau tik tada kada 
asz esu jau gerokai inkauszes, 
pasigėrės. ”

In Joliet, Illinois, policijan- 
tai suaresztavo pacztoriu Alvin 
Timm, kai jie jo kambaryje ra
do kelis tukstanczius laiszku, 
paczto pundu. Jis pasiaiszkino 
kad jam ko jas skauda ir kad jis 
greitai pailsta, ir už tai jis 
ruoš laiszkus nebuvo iszneszio- 
jes.

In Duluth miestą, Vincent 
Murphy smutnai savo drau
gams pranesze kad jis yra pri
verstas pasitraukti isz rinki-

‘Talmudo Paslaptys’’
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

mu del miesto mayoro,, nes jis 
ka tik buvo nuteistas ant devy
nios deszimts dienu in kalėji
mą už tai kad jis neužlaiko sa
vo žmona. Jis sako jis ketino 
savo žmonai nors kiek iszmesti 
jeigu jis butu tuos rinkimus 
laimėjęs.

Kongresas sutiko paskirti 
septynis szimtus penkios de
szimts penkis milijonus dole
riu del nauju viezkeliu Ameri
koje.

■ • »
Stevensonas, Demokratu kan

didatas in Prezidento viela, sa
ko kad Eisenhoweris dabar sa
vo insilikinimns lamdo ir yra 
lapes paprastas politikierius.

Eroplanu, traukiniu ir viesz- 
buezin kompanijos perspėja vi
sus, kad jeigu rengiatės kur 
ant atostogų szia vasara va
žiuoti, tai kad isz kalno sau 
vietas užsipraszytute, nes jau 
dabar kai kuriuos vietose sta- 
cziai negalima vietos gauti.

Paprastai Floridoje, vasa
ros laiku visur daug vietos bū
davo, ir vioszibuežiai atpigdavo 
bet dabar kad ir vasaros laiku, 
vieta bus sunku gauti.

Eroplanu kompanijos viso
kias ekskurzijas rengia ir visus 
vilioja važiuoti in Florida; 
jiems parūpina ne tik kelione, 
bet ir kambarius Floridoje.

Jeigu ketinate kur toliau va
žiuoti ir imti eroplana, ir jeigu 
ketinate ta pati menesi, ar in 
tiek dienu gryszti, daug pigiau 
jums iszeis jeigu jus pirksites 
dviguba tikieta, in ten ir atgal. 
Tas dvigubas tikėtas yra geras 
del vien©' menesio.

Japonijos valdžia yra pa
skelbus dvideszimts metu pro
grama, statyti ilgus ir placzius 
vieszkelius po visa kraszta. 
Szita vieszkelio programa 
kasztuos daugiau kaip bilijoną 
doleriu. Ir tuos pinigus Japo
nija tikisi gauti isz Amerikos, 
nors mums patiems trumpa, ir 
trūksta pinigu del savo> keliu 
ir vieszkeliu.

Ar jus žinote, kad kai jus 
iperkates deszimts goreziu ga
zolino savo automobiliui, jus 
užsimokate szeszios deszimts 
szeszis centus taksu?

Ambasadorius yra teisingas 
žmogus, pasiunstas in svetima 
kraszta, meluoti už savo krasz
ta.

Geras dipliomatas y’ra tas, 
kuris niekados ' nepainirszta 
moteriszkes gimtadienio diena, 
bet nemoka kaip metus skaity
ti.

Užklausti kodėl jiedu pasi
vogė dvideszimts szeszis tusz- 
czius alaus baksus, kai tenai 
buvo daug pilnu, du Pittsbur- 
ghiecziai poliicijantams pasi
aiszkino: “Mudu alaus nege- O 
riame. ’ ’

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ” 

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Platinkit “Saule”

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

^Pirkie U. S. Bonus.

Pypkes Durnai

Vis Jaunas
Eisu keliavęs sziam sviete, 
Kalbas tai moku ežia ir ten, 
Ir Angliszkai ir taip toliaus; 
Lietuviszkai patinka geriause. 
Tai yra kalba senovės dar, 
Kokia pradžioje, tokia dabar, 
Senystes ir jaunystes;
Tiktai neturiu jaunyste ja 

palikt.
Sena kalta tik vis jauna, 
Kol jaunu kalbancziu gana. 
Kalba patink rnergaidziu del, 
Kalbos del ir mergaites vėl. 
Senystes ir jaunyste ja palikt.

:: MANO ;:
DŽIAUGSMAS 
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bose. Su nustojimu musztynes, 
volei varginosi mislimis apie 
paezia ir duktere; perstatinėjo 
sau, jog Kaltink ir Minkvic ap
siaubė dvara, jog ji uždega, 
paskui, paskui... Sudrėbėjo ant 
paezios m i sies netekimo myli
miausiu. Ant galo isz nuvargi
ni o užmigo.

Jau dvi sanvaites praėjo nuo 
iszkeliavimo Kasztelono Zavis- 
tovskio isz namu, 'buvo tai va
karas sziltas, gražus, ant dan
gaus vos keli debesėliai slinko 
ir kas kartas mažinėsi, laukuo
se 'buvo girdot baubimas gyvu
li! gryžtaneziu in t v a r t u s 
plaukszejimai botagu ir davi
mai piemenėlių, tai vela balsai 
dainelių gryžtaneziu isz lauku 
darbininkių nuo kirtimo rugiu. 
Saule pamažėl i nusileidinejo in 
užkalne; ant kelo vedanezio ant 
tilto nutraukimo buvo girdėt 
traszkejimas vežimo, prikrau
to kvieczais, pamaželi slenkan
ti. Priesz, vežimą ant balto ark
lio jojo Irena. Puikus tai buvo 
arklys, kaip sniegas baltas, su 
S'zilkinais kareziais, minksztais 
ir ilgais, su juodom akimi, ro
dos kibirksztis spragėjo. Buvo 
tai numylėtas Irenos, nuo ku- 
mo.luko del josios dovanotas, 
konia duonia cukorium užau
gintas, glamonėjosi su juom 
Kasztelohiute kaip su kudikip 
ir dabar da nuolatos kas valan
da su ranka jojo karezius glos
to, nes sziandien nėra linksma 
ir ne sziieka in savo arkleli, nei 
sznabždia; jam in au.se, kaip tai 
seniau būdavo. Didele atmaina 
pastojo merginoje; kas ja mato 
pirmu kartu, kaip tai pasidabi
nus dienoje varduvių savo szo- 
ko, tas sziandien josios nepa
žintu. Ant balto veido buvo ap
sėdės nuliūdimas, akys buvo 
kaip migla apsiaubtos, veide
liai pabalę, lupeles jau nebuvo

teiip raudonos.
Kelios sanvaites praeja nuo 

isztraukimo tėvo ant kares, tai 
labai rūpinosi, ar sveikas? Ar 
nepažeistas? Naktimis isz mie
gu paszoka nei-iin.auda.jna, ba 
nuolatos ir visaip apie tęva 
sapnuoja;

No tiktai ant veido merginos 
užėjo atmaina, o ir apredalas 
buvo permainyti, plaukai ne 
buvo tei>p puikiai suszukuoti 
kaip pirma., neturėjo ant kaklo 
žibaneziu kariniu, vietoje szvie- 
sos szilkines szlebes, turėjo ant 
saves szlėbe isz storo vilnonio 
ceikio, vietoje ezeverykaieziu 
plonu ir minksztu, turėjo ant 
kojų ezobatus isz storos skaros. 
Joje, glostė arkleli, nes jau 
sziandien ne mislina kaip se
niau apie kvietkas, szokius, I 
pauksztukus, tiktai apie kara,I 
apie Valaku; perstatinėjo sau | 
jog toje valandoje susirėmė du' 
prieszus sau pulkai, jog tėvas 
josios su narsa, užpuolineje ant 
nevidonu, ingali ir iszvaiko.

Nes vežimas tame laike užsi
rito ant kiemo, reikėjo pamest 
visas misles, ba arkliai susilai
kė priesz kluoną, o ir ant gren
dimo užsirito: vaikinas pradė
jo su sza.ke mėtyt pėdus ant 
szalines. Irena, stovėdama du
ryse, skaitė pėdus ir užraszine- 
jo; netrukus iszkrove vežimą, 
atvažiavo antras, paskui tre- 
czias ir kada jau paskutinis ve
žimas likosi iszkrautas, durys 
kluono užrakino ir Kasztelo- 
naite nuvede darbininkus in 
szeiminstube dvaro. C) kad tai 
buvo pabaigtuves ir kožna me
ta apvaiksztinejo dvare su mu
zike, szokais ir dainavimais, tai 
sziandien Irena tokis zobovos 
neiszsikele, davė kožnam atsi
gert invales midaus, apdovano
jo kožna', padekavojo darbinin
kams už daiba, o ant galo pa- 
prasze, idant visi ■ atsidustu, 
prie Dievo už laiminga parke- 
lavima Kąszelono, paskui nusi
davė pas motina. Kasztelonio- 
ne buvo savo pakajuje, nes ne 
pati, szale josios stovėjo senas 
Mykolas senaves bombardieras 
tas pats, kuris laike užgimimo 
Irenos, szaude isz anuotos, kad 
apgarsini ateijima ant svieto 
narsuno. Teip Kaszteloniene 
kaipo ir Mykolą buvo susirūpi
nę. Patemino tai tuo jaus Irena 
ir paszauke pribėgus, bueziuo- 
dama. josios' rankas:

— Motinėlė, turėjote aplai- 
kyt negera naujiena.

Kaszteloniene dirstelėjo su- 
simaiszius ant dukters, o neži
nodama. ka atsakyt, pasilenkė 
prie josios kad pabueziiiot. Se
nas Mykolą net sau nekantrai 
usa pesze.

—- Ne šiepkite teisybes 
priesz mane, kalbėjo su praszy- 
mu Irena, pasakv’kite viską, jis 
pažeistas, gal pavojingai?

— Kas. tokis? Paklausė pu
si dy v i j u s Ka sz t el on i e ne.

— Na kas! Tėvas, atsake 
mergina.

— Nes asz apie tęva tiek 
žinau, kiek ir tu, jog isz musz
tynes palei Gvazdikus likosi 
sveikas.

Irena atsikvėpė lengviau, o 
ir nusiszypsojo in motina.

— Sakykite teisybe? Pa
klauso.

— Na teisybe tikra pasa
kiau Dievaži!

— Tai ko esi nuliūdus mo
tinėlė? Ko Mykolą turi surauk
ta kakta, ka toki šlepete priesz 
mane, pasakykite ba asz misli- 
czia jog šlepete koki nelaimin
ga žiu e alpi e Ieva.

— .Kaszteloniene dirstelėjo 
ant Mykolaus, rodos užklausė,

ka daryt. Ant galo Kasztelonie
ne paklausė dukters:

— Ar jau kviecziai visi su
vežt i ?

— Suvežti, atsake Irena, 
nes kam tu motinėlė aptinki 
mano klausima..

— Ne aplenkiu, tai-gi tau 
noriu pasakyti del ko susirūpi
nus; gerai yra, jog pabaigai! 
pjiite, ;ba nuo sziandien vieno 
žingsnio liepavelysim isz kiemo 
iszeit ie.

Irena dirstelėjo nusidyvinus 
ir paklauso: Del ko? >

Kaszteloniene vol dirstelėjo 
ant Mykolo, paskui tarė:

— Ba. žmones pasakoje, jog 
tai gal ir teisybe, jog girose ne
tolimuose slapstosi razbainin- 
kai.

— Kazbaininkai! Paszau
ke Irena, gal gauja Kafunko 
atsivbko musu aplinkines ?

Ponia Zavistovskiene su gal
vos lingtelejimu patikrino ir 
atsiduso, Irena prisilenkus prie 
josios pabueziavo ir tarė:

— Nesirūpink, moliuoto, 
jevai siive/.ti. pakelsime tilta ir 
bromus uždarysimo; neinsi- 
gaus pas mus, musu murai 
augszti.

— Kad tai teip butu, iszta- 
re įtusiiniiAis Kaszteloniene.

— Teip bus, tiktai nesirū
pink, pasimelsime vakare 
szczeriai sukalbėsime Litanija 
in Panele •Szvencziause, antra 
in Apveizda Dievo ir pikta, 
Dievas atitolins; nemislyk 
apie Kafunka, motinėlė, ge
rinus apie mane, ba esmiii labai 
alkana.

Ant tokios sznektos. Kaszte
loniene nenorėdama nusiszyp
sojo ir pasikėlė nuo kėdės.

— Liepkite uždaryt abudu 
bromus, Mykolo ir sargams pa
sakyt, idant nakti sergėtu jaus
liai, o visus szunys nuo lenciū
gu reikė (paleist.

Tai pasakius iszejo isz šlu
bos szaukdama su savim. Irena, 
nes da' mergina susilaiko, o ka
da motina isze jo, priėjo prie 
Mykolo pasznabždejo jam in 
ause:

— Niekados tokios naujie
nos del motinos neatneszinekit; 
asz prižadėjau t'veui jog asz 
saugosiu motina, tai ir ’ mano 
daigtas apie viską žinot.

Senis matomai susiregeliavo 
galima buvo ant jo suprast, jog 
tiejei žodžiai nėpertikrino ji, už 
tai nieko neatsako.

Tame isz kito pakajaus daejo 
balsas:

— Irena!
— Apie deszimta. vakare 

pribukite in dvara ir laukite 
mane prie gonku, tai, pasakius 
seniui in ause szoko in pakajus 
pas motina laukianczia su pie
tumis.
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KATALOGAS 
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No. 111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinąs! sekanti skaitymai: 
YTa isz rnaiszo 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 pasakaitįymai 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 gilidkingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

No.127—Trys isterijos 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
zmas 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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Beruadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.158—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
giaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalai- 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyroro 
25c. ,

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

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriau? 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin 
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kai 
vari ja Viesz. Jezuso Kristus© 
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 lszganyfojaus 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. 
Pukius aprasžymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

JUiU 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.

ĮĮI^r' 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., - Ų. S. A
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Istoriszka Apysaka

(Tasa)

Katrie netilpo in triobas, tie
kei pasistatė sau bu dy kos, Ug
nės visur kurinosi, apie kurias 
buvo aipsede karininkai, užėjo 
naktis žvaigždėta terp kuriu ir 
pasirodė viena žvaigžde su 
udega arba kaip vadina ryksz- 
te. ’

— Sztai ir sziandien ryks- 
szto ant dangaus, ant bausmes 
del žmonių, tarė vienas isz ka-- 
reiviu in Kasztelona. Pirmu 
kartu pasirodė, kai]) pereitine- 
jome upe Dnieprą. 'Nes mato
mai ne del mus. tasai ženklas 
tiktai Valakam kerszina ir 
grūmoję, kurie nėra teip bai
sus kaip mums isz pradžios bu
vo pasakyta.

— Neroike teip labai juo
sius niekint, atsake ponas Za
vistovskis. Musu vadas moka 
kareivius laikyt bausmėje, ži
no, per kur vest, kaip parengt 
ir nevidonus ingalet. Be jojo, 
vargai būtume ingaleja Vala
kus ?

Tame davėsi girdėt pas Ug
nės szaukimas sargu ir szovi- 
mas isz pu ožkos.

— Ar-gi tai butu, pats Va
iskiais karvedis? Paszauke 
keli. Pasidarė sumiszimas, 
nubėgo vienas pas vada, už 
triubino ant lamino. Kareiviai 
mėtėsi prie arkliu ir ginkliu. 
Baime vienok pasirodė ant 
tuszczio, užtsojo džiaugsmas, 
ba pribuvo keli desetkai drau
gu po vadovysta Balickio isz 
Sandomierio. Buvo tai maža 
saujele, nes pagal maža skaitli 
viso vaisko po vadovysta Tar
no vskio, buvo vos -1,000 vyru, 
tai jau buvo dideliu daigtu. 
Balickis nusidavė pasiduot po 
glauno vado kamainda, paskui 
sugryžo terp visu, kur apsiau
bė epažinstami pribusią ir 
klausinėjo apie naujienas. Da-| 
sižinoja, jog Saridomierienai 
atitraukė nuėjo prieszais Kasz 
telonas, norėdamas dasižinot, 
kas girdėt jojo kraszte, kur pa
liko paczia ir duktere.

— Ne 'kas naujienos, kaip 
žmonis nuszneka, kalbėjo Ba- 
lickas; girose randasi daug 
latrelu Vokiszkn: Kafunkas, 
Opelis, Sirtonas, Flukas ir Miu 
kvieza, tai apipleszineje gy
ventojus, pakele vingus, degina 
ir žmonis žudo.

— Man iszkeliauaut, dasi- 
žinojau, jog girose Prszedebor- 
ka ir Kamionka jie szvaistori.

— Didis Dieve! Paszauke 
Kasztelonas. Kamionkoje pa
likau mano paczia ir duktere, 
be jokio vyro, ka galėtu užsi
imi apsiginimu! Czion tai nie
ko: gavo in kali Valakai ir ga- 
na, nes lenais gal razbaininkai 
po dvara gaspadorauje! Ryto 
apsakysiu vadui ir trauksiu 
namon pas saviszkius.

Ant rytojaus vienok nenuėjo 
Kasztelonas pas vada, norint

— “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! 

visa naktį neužmigo ba labai 
jam rūpėjo pacziule ir dukrele, 
ne nuėjo, ba jautėsi, jog priva
lumas tėvynės yra svarbesniu 
daigtu. jog del gero tėvynės 
kožnas privalo paskutini lasza 
kraujo paszvenst; ant galo pa
vakare atsibuvo vajauna rodą 
ir likosi nuprensta, sugryžt pas 
save, La, visoje apylinkėje Pa
kūręs, nebuvo girdėt nevidonu. 
Nusidžiaugė laibai Kasztelonas

Kas tai yra liežuviai arba 
apkalbėjimai ?

Mano atsakymas yra tekis: 
Yra tai apskelbimas svetimu 

klaidu,
Iszmįslytu arba teisingu. 
Jeigu kas tikrai ka blogo 

padaro,
Tai mano rūteles, 

Nereikia apskelbineti idant 
Geram varduo nekenkti, 

Ypatingai nereikia skelbianti 
sumislytu kalcziu.

Lengva yra pagadyti gera 
varda artymo,

Bet labai sunku pataisyti 
nupleszta szlove.

Dievulis sunkiai nubaudžia 
liežuvninkus;

Ranka Dievo dalypstes ir
• Neturės Dieviszko 

susimylejimo, 
Toki liežuvninkai.
Asz, mano rūteles,

Ne vienai nedovanosiu,
Su koczelu kaulus kocziosiu 
Ir taip ilgai kocziosiu kol

1 i ežu v i u n e s up 1 o s i u.
Gavau kelis tiligramus, 

Viena isz Pennsylvanijos 
miesto,

Kad ten merginos neszvarios 
Ir per tai gali susilaukti 

žilu plauku.
Tai ne gerai mano 

dukreles,
Turite apsiszvaryti nes 
Kaip da karta gausiu 

tiligrama,
Tai koczelo nesigailėsiu.

In kita pleisa
Yra trys moterėlės,

Dvi davadnos moterėles, 
O treczia labai mėgsta 

iszsi traukti,
Tai paskui už bile ko 
Kabinasi in akis kaip 

kate,
Tai moterele darai 

negerai,
Turi savo būda permainyti, 

Nes sz.iaip nieko gero 
neturėsi.

* * *
Kokia, tai moterele isz

New Yorko, 
Užvede teismą del

persiskyrimo 
Nuo savo vyro už tai
Kad tasai nesutiko 

ant jos praszymo,
Kad paliautu rūkyti 

pypke.
Ar-gi tai nesvarbi 

priežastis.
O gal toji pypke buvo 

labai kvepenti
Kad motore negalėjo jos 

nukensti.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

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

ir pradėjo ka greieziauso reng-l musziszkiems. no kenke; kulkos 
t is namon. I praeitinėje per abaza arba insi-

Kada laukinis vaiskas inejoj knisinėjo in uolas.
in apskrito Haliciaus, dagirdo, Czionais dabar parode savo 
jog pats g-aspadoris Valakines Į galingumą bambardieras Len- 
Petrila su 22,000 žmonių ir pu-! kiszkasStaszkauskas Lietuvis; 
se szimto armotu vejasi gryž-j kaip nepradės liet, tai Valakai 
tanezius, perpykęs jog jojo vy-' atstojo isz tosios szalies, o eme- 
rai likosi sumuszti. Nuvargta! si 'm-ie kitos, kur-mislino turės

prasilenlit musztynes su Vala
kais ant lauko. G lindikai atsi
rado, idant ir anuotas pamest 
ant lauko, kad tiktai pasislėpt 
mūruose. Ant to baisiai užpyko 
Tarnovskis.

skalbus mano pono turetau pa- •e*-.
likt ant lauko ir duotis guit per 
neprietelius, ne matant juju pa- 
sidavinet! Tai ar numirt ar lai
mėt !

Susarmafinti visi tokia nar
sa ir puikia szirdžia, palove ka
reiviai rugoja, vienas tiktai 
Zavistovskis nulindęs, rūpin
damasis apie savo szeimyna.

Nebuvo ne laiko ant pabėgi
mo, ba ne trukus stulpai, dulkiu 
apreiszke prisiartinimą nevi
donų.

Vadas liepe apsistot tinka 
moję vietoje abazui, kast volus 
vežimus prie vienas kito sura
kinę!, ant pavydalo kokio mu
ro, ant kuriu patalpino geriau
sius strielczius; viduryje abazo

Vieta buvo labai Įmiki musz- 
tyniai: aplinkui dideles lygu
mos, o vieta ant kurios apsisto- 

tokus kalnelius, arti upes Czer- 
navos, szale kaimo Obertino.

Valakams laibai norėjosi pa
skubint užklupt ant Lenku; 
mat nedaleido jie, idant sauje
le Lenku drystu priesz tokia 
daugybe pasistatyt, mislino jog 

lakinis labai geide galvos Tar- 
novskio ir ne vieno nepaleisi. 
Liepe-gi tuojaus apsiaubi aba- 
za Lenkini ir siaust akvatnin
kus kurie iszvilota Lenkus ant 
lygumos. •

Tarnovskis neiszleido ne vie
no ir san go josi nenaudingos 

strielcziams iminet ant akies 
tuosus katrie prisiartinę io.

daug prisiartinojo’ tai ne vie
nas szuvis nenueitinejo ant 
tuszczio. Tada Valakinis vadas 
liepe pradėt ugni isz 50 anuo
tu; dundėjo kaip perkūnijos 
per penkes valandas, žeme dre
bėjo, saules szviesa pabalo, bet

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

Saule Publishing Co.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

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

geresne prieiga. Stovėjo toje 
szaleje Balickio vyrai, An
driaus Tarnovskio ir kitu rot- 
mistriu.

— Na tai vardan Dievo pa
dekite! Paszauke ant juju va
das armijos Lenkinės.

Priggulejo eitie pirmiause 
Trojanovskiui, nes tasai savo 
jaunysta ii- nedasekysta iszsi- 
kalbejormat persigando dau
gybes Vąlakiniu nevidonu. Ba
lickis norint senu metu žmogus

•— Dieve prigellbek Lenki
ja! Paszauke ir leidosi ant ne- 
vydonu. Smarkus 'buvo užklu- 
pimas malkakercziai girioje su 
kirvais, teip pulkelis Lenkisz- 
kas, dvare sau kele su "szoble- 
mis terp Susikuopiimsiu spren- 
džianeziu isz visu szaliu Vala
ku. Sunkiai ome vienok ėjo. 
Apsiaubti kai]) ir su geležiniu 
ratu, imiszesi ne del to, kad gy- 
apsisaugot, nes kad tiktai gar- 
bingia ant pleciaus krist. Ba- 

puolus, nes matydamas su gai
liumi!, jog jau keli jo draugai 
puolė, pamisimo:

— Ne del manes, nes del 
mano kareiviu prisiunsk, Die- 
ye pagelba.

Yadas nesiskubino vienok su 
pagelba-; vai.sko turėjo ne daug 
tada kada jau saujele Lenku 
pradėjo būtie uždengta per Va
lakus, .paslinko rotas Motiejaus 
Vladkaus, Mykolas Sieniavs- 
kio, o paskui kitas kurie pri- 
gelbinejo smagiai, Balickiui.

Ant atitolinto kalniuko sėdė
jo vadas Petrila, žiurėjo ant 
musztynes ir siuntinėjo pulkas 
po pulkui. Musiszkiai velei 
pradėjo apsileidinet ir maiszy- 
tis; gaujos Valaku užklupinejo 
kaip migla. Ne dalaike Pro ko
pas ir Aleksandras broliai Sie- 
niavskiai, ka stovėjo da nesi- 
muszia; godus musztynes už
puolė isz szalies ir kaip kokis 
kilis insigavo in glitas*nevido
nu su savo vyrais. Musztynes 
prasidėjo ant gero ir tęsęsi pus
antros dienas neiszrodant vie
nok katrie laimes.

Tarnovskis siuntinėjo nuo
latos naujus pulkelus in musz- 
tyne, net jau tik abaze pasili
ko pulkeliai akvatninku, terp 
kuriu buvo- Kasztelonas ir Kar- 
vedis.

Galėjimas tuom laik sveresi 
tai ant vienos tai kitos szalies.

— Ne nenukensiu, tarė Po
žarskis, ir trauksiu in laukus. 
Tonais muszasi ir žūva, o mes 
czion stovėsimo ant tuszczio ?

r— Asz ir turetau akvata

szoktie ant tuju rakalu, atsake 
Zavistovskis, nes ka daryt rei
kė klausyt vado. Vadas žino ka 
daro.

lodamas: Vieszpatie Dievo ma
no, kuris apsaugojai Izraelytus 
isz nagu Filistinu ir Amonytu, 
kuris mums visados pagolba at- 
siuntinejai, susimylėk ii- dabar 
kurio kariauje vardan 
kryžiaus. Duok mums 
ingalejimo užpuolu, o 
garbint ne palausimo. 
musu,

galybe

Juk ne 
nes Tavo tegul vale sto-

Tuo- 
eikite

— Tamistos ponai! 
gryžo ant likusiu glytu. 
jaus stversis musztie; 
vardan Dievo', del jus pavedu 
paskutini apgynima levynes!

Suriko linksmai glitos vais
ko, Rotmeistcriai pakele savo 
lazdeles, arkliai sužvengė ir 
leidosi su perkūnais.

— Duokite ugnies! Pa’szau- 
ke ant pirmutiniu strielcziu ir 
bomba rdi oru.

Iszsiunstos glitos jau perbė
go vieta musztynes, ežia vėl 
gaspadorius Valaku iszsiunte 
nauja vaiska. Zavistvoskis ir 
Požarskis su smarkumu užklu
po ant ju; po nagam arkliu pi
kiu ir užduotu ypu szoblemis. 
Ne dalaike Valakines glitos: 
puse ju puolė ant pleciaus, li- 
kusiejai pradėjo bėgt, pamėtė 
savo ginklus, o ežia spragina 
baisiai Lenkai be jokio susimy-

8®=A - B - CELA gVl 
arba pradžia I; 
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Įėjimo. - '
Zavistovskis ir Požarkis už

suko ant užpakali! muszancziu- 
ju Valaku, ir užklupo ant ju 
kaip viesulą. Valakai nespėjo 
susidavadyt, suspausti isz 
abieju szaliu, pamate began- 
czius poksztininkus ir jie leido
si bėgt. Ant tuszczio ju vadas 
gaspadorium vadinamas reke 
kad susidrasytu, ant tuszczio 
nusiuntinejo naujas rotas ir 
tiejei bego in szali. Lenkai in- 
sidrasinia, gynėsi užpuolus in 

for the >

Let us show you the

tnt

o

announcements must 
be flawlessly 
correct I

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

invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers!

Naturally, the/re important to you! That’s why we want you 
to see these invitations “for yourself. Ahd please don't let that

szale, kur ant kalnelio buvo ap
sistojus Petrila ir žiurėjo in ta 
viską su piktumu ir baime, lba 
tikrai mislino, jog įlenkus 'be 
szuvio paims. Stojosi kitaip, 
Lenka ingalejo.

Pamatęs tai Petrila leidosi ir 
jisai bėgt, paskui ji ir visi vais- 
kai.

Tarnovskis stūmė vytis rai
tei us ir akvatninkus ka tiktai 
turėjo ant rankos. Prikapojo 
tada daugybe Valaku.

Ingalejimas Valaku buvo su- 
visotinis; visas abazas penkios 
deszimts armotu, suvirsz tūks
tantis nevalninku, terp juju ir 
pats vadas Petrila su savo pa- 
gelbininkais ir daugybe ‘bajo
ru, gavosi in rankas Lenku. Su 
džiaugsmu ir puikybe paregėjo 
Lenkai -ant tuju armotu Len- 
kiszkus ženklus; mat tai buvo 
kitados paimtos per Steponą už 
karaliaus Olbrachto, dabar vė
lei sugryžo pas saviszkus.

Tas stojosi diena 22 Rugpiu- 
czio 1531 mete.

Atsilaiko Misze Szventa ant 
padekavones Dievui ir likos at
giedota giesme 11 Te Deum lau- 
damus,” sudestinejo velijimus 
Tarnoyskiui už ingalejima, ji
sai vela dekavojo kareiviams. 
Dalino laimus, lėbavo ir daina
vo linksmas dainas iszjuokda- 
mi Petrila. Vienas tiktai Kasz
telonas ne eme dalybų linksmy-

(Tasa Ant 2 puslapio)

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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ZiniosVietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Pankraeijo ir SS. Nerijo ir 
Achil., o Tautiszka Vardine: 
Vaidelis. Ir ta diena :1902 me
tuose szimtas ir keturios de
szimts penki tukstaneziai mai- 
nieriu sustraikavo Pennsylva- 
nijoje. Prezidentas Theodore 
Rooseveltas sutaikino; 1935m., 
Marszalas Pilsudskis, szeszios 
deszimts septynių metu am
žiaus Lenku vadas ir valdovas 
pasimirė; Charles Lindiberghu 
pavogtas kūdikis 'buvo suras
tas negyvas; 1571 m., numirė 
Sanguszka, narsus Lietuviu 
karvedys; Ir ta diena pripuola 
Ligoniniu diena; 1820 m., gimė 
Florence Nightingale, k Ur i in- 
vede tvarka turėti slauges, 
nurses ant karo lauko; 1937 m., 
Anglijos Karalius Jurgis 
Szesztasis apvainikotas Lon
done.

— Ponas Juozas Ciczkie- 
viezius ir sūnūs Edvardas, is?. 
Frackvilles, motoravo in mies
tą su reikalais ir prie tos pro
gos atianke “Saules” Redak
cija, atnaujinti prenumerata 
už laikraszti, nes ponstva Ci- 
czkievicziai yra musu seni skai 
tytojai ir myli skaityt ‘Saule.’ 
Acziu už at si lankymą,

— Kita sanvaito: Nedelioj 
pripuola iSzestines arba In 
Dangų Inžengimo, ir Szv. Zig
manto, o Tautiszka Vardine: 
Nergone. Taipgi ta diena: Mo
tinos Diena; 1944 m., Kunigas 
Grlemanski buvb Kataliku 
Eažny’czios nubaustas ir pra- 
szalintas, už tai kad jis be pa- 
velinimo buvo nuvažiavęs in 
Rusija ir tonai buvo užsidėjus 
su Komunistais; 1434 m., mirė 
Lietuvos Kunigaiksztis Jogai
la; 1846 m., Amerika paskelbia 
karai priesz Meksika; 1940 m., 
Anglijos Premjeras Winston 
Churchillis pranesze savo žmo
nėms kad per szita kara reikes 
Kraujo, Prakaito ir Aszafu.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Bonifaco, o Tautiszka Vardine: 
Milda. Ir ta diena: 1948 m., Žy- 1 v 

dai paskelbė nauja savo tauta 
Izraeliu; 1787 m., Amerikos 
Konstitucija paruoszta, Phila
delphijos mieste.

— LTtarninke pripuola. Szv. 
Zofijos su savo trimis dukteri
mis, o Tautiszka Vardine: Jau
nute. Taipgi ta diena: 1918 m., 
Amerikos pacztas buvo pradė
tas su eroplanaiis veszti, tarlp 
New York miesto ir Vaszing- 
tono; 1950 m., Tautu Sanjun- 
gos Sekretorius Trygve Lie pa
sikalbėjo su Stalinu, Maskvoje. 
Bet isz to pasikalbėjimo nieko 
gero neiszejo; 1920 m., Lietu
vos Steigiamojo Seimo atidary
mas; 1933 m., Amerika nesuti- / 
ko stoti su Anglija, ir Prancūzi
ja priesz Hitleri. Kai kurie po
litikos žinovai ir raszytojai sa
ko kad jeigu Amerika tuo laiku 
butu stojus ir prisidėjus, 
gal ir karas butu buvęs 
vengtas.

angliakasis. Paliko dvi seserys 
Lietuvoje. Laidojo Utarninkos 
rvta, isz Gralboriaus Snvderio 
koplyczios, 215 E. Center uly.,i 
deszimta valanda ,ir palaidotas; 
in Kalvarijos kalno kapines.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 

PASIAISZKINA szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 

| “Saule”, o bus jie jums už tai 
i dėkingi, nes “Saule” priduos 

jiems smagu gyvenimą ir nu 
varys ju nuliūdima. .

ISZDAVIKAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Justina Sidalikiene, ku- jįs pamate kokie sukeziai, va
giai ir melagiai yra musu 
kraszto politikieriai ir valdi
ninkai ,jis nustojo gerbes musu 
kraszta ir musu valdžia.

Į

1940 metais jis susipažino su 
Jacob Golos, (kuris yra mires), 
ir jis ji supažindino su Komu-j 
nistu agentais.

Nuo to laiko jis tapo Komu
nistu tarnas ir vėliau vergas. 
Jis vis sako kad jis nei surudy- 
jusio graszio negavo isz tu Ko
munistu. Jis sako kad Komu
nistai retai kada kam užmoka 
už darba ar;pasiszventima.

ri gyveno pas savo žentą ir « 
duktere, Al ir Sally Gvėras, 142 ;
E. Coal ui y., pasimirė pareita 
Subata, 1:10 valanda popiet u. į 
Gimė Lietuvoje, atvyko in She-1 
nadoryje daugelis metu atgal, j 
Velione po tėvais vadinosi Jus-, 
tina Miskievicziute. Paliko; 
penkios dukterys: Veronika 
Schlagk, Sally, pati Al Gvėra, 
Ona, pati Jono Vevazys visi isz 
miesto; Helena Tūlis ir Maine, 
pati Philip Longo isz Philadel- 
phia, Pa., du su nu: Juozą, She
nandoah Heights ir A.ntana, 
mieste, taipgi daug arnikų ir 
pro-anuku. Jos vyras mirė 1920 
meluose. Laidojo 'Seredos ryta 
su Szv. Misziomis in Szv. Jur-‘ 
gio bažnyczioje devinta valan
da ir palaidota in parapijos 
kapinėse.

Frackville, Pa. —
Ona Kundrotiene, nuo 261 So. 
Green ulyz, kuri gydėsi in 
Pottsville ligonlbute, numirė 
pareita. Subatos diena po pietų. 
Velione po tėvais vadinosi Gna 
Krnczkinte ir gimė Shenadory- 
je. Paliko savo vyra Aleksan
dra; dvi dukterys: Karolina ir 
Aleksija, namie; sunn Roberta; 
savo motinėlė, Gna Kruczkiene 
isz Shenandoah; du brolius: 
Juozą ir Joną, mieste, taipgi 
seseri Dorota, pati Ted An
drews, Gid Bridge, N. J. Laido
jo Seredos ryta su apiegomis iii 
Apreiszkimo Paneles Marijos 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidota in Szv. Marijos kapi
nėse in Shenandoah.

Easton, Pa. —
Keturios Deszimts Valandų At
laidai invyko in Szvcnto Myko
lo baižnyczia, praeita sanvaito. 
Per visus tris vakarus bažny- 
ezia buvo pilna žmonių. Klebo
nas, Kunigas Juozas Gaudins- 
kas buvo pasikvietęs daug savo 
draugu Kunigu in atlaidus, kad 
davus visiems parapijiecziams 
proga prieiti prie iszpažinties. 
Per atlaidus pamokslus pasakė 
Nedelioj, Kunigas Jeronimas 
Bagdonas; Pauedelio vakara, 
K un i ga,s J u ozas N e vera uskas 
ir Utarninko vakara vėl Kun. 
Jeronimas Bagdonas. Parapi
jos choras ir vargonininkas tik
rai gražiai atsižymėjo per at
laidus su Aliszjparais ir giesmė
mis.. Reikia pasakyti kad Szv. 
Mykolo parapijos choras yra 
tikrai geras.

Svarbus Praneszimas

Skaitykit “Saule”

ŽAIBAS TRENKE
IN NAMUS

Motina, 3 Vaikai Ir 
Tarnaite Žuvo

tai 
isz-

Shenandoah, Pa.—
Vincas Berszkis, nuo 407 Ib 
W. Arlington uly., kuris gydė
si trumpa, laika in Hamburg 
Sanitorium, numirė pareita Su
batos diena popiet. Gimė Lie
tuvoje, atvyko daugelis metu 
atgal in iShenadoryje.- Buvo

NORIU PIRKT
Geležies Nuokarpos. Apie $5.00 
daugiau ant tono pas GOL.IN A, 
negu pas kitus! Adresas:

GOLIN’S SCRAP METAL
So. Main St., Shenandoah, Pa.

Mes mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai- 
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu 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 
kavoj ame 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.

elektros dratus Philadelphijoje 
ir Camdene.

TRAUKINYS SUSI-
MUSZE SU TROKU

100 Sužeisti; Dauguma 
Jaunu Vaiku

Prisirasze
Prie Sukilėliu

Ferhat Abbas, Algerijos 
vidurkelio partijos vadas, 
laikrasztininkams pasakė, 
kad jis dabar remia sukilė
lius ir stoja in ju frunta.

Jis dabar su kitais sukilė
liais yra nusistatęs priesz 
Prancūzu valdžia, ir reika- 
lauja kad Prancūzai isz Al
gerijos kraszto pasitrauktu.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku 
silyginsi, ar ja paremsi!

Loszike Rymoje

at-

Ava Gardner, Amerikiete 
loszike ežia eina pasivaik- 
szczioti ant Rymos ulyczios. 
Ji buvo in Monaco Karalai- 
ezio Rainier ir Amerikietes 
loszikes Grace Kelly vesei- 
les. Ji buvo in tas vestuves 
atvažiavus su draugu, kuri 
ji perstatė laikrasztinin- 
kams tik kaipo “p. Smith.”

UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gyventoje Lietuvoje jau ir taip 
darbo valstiecziai su Kolchozi- 
ninkais nemego MTS, o dabar 
dar daugiau jomis kratysis.

Skelbiama, kad artimiausiui
i laiku užgyventos Lietuvos in- 
vairus institutai ir bandymo 
stotys, kurie nagrinėja žemes 
ūkio klausimus, bus perkelti in

WAUKESHA, WIS. —
Traukinys, pilnas jaunu vaiku, 
kurie važiavo in beisboles lo- 
szima, susimusze su troku, ir 
keli to traukinio karai buvo kaimo vietoves. Valstybines 
nuversti nuo rieliu.

DEAL, N. J. — Motina, jos 
trys vaikucziai ir tarnaite žuvo 
kai žaibas trenke in ju namus 
ir tuos namus uždege. Motina, 
Ponia William Rekiker, du sū
nūs, dvylikos metu Stewart ir 
keturiolikos metu Kenneth; jos 
duktė penkių metu Bonnie Joy 
ir tarnaite Henrietta žuvo toje 
nelaimėje.

Ugniagesiu virszininkas Geo. 
Woods sako kad visi tu narna 
langai buvo uždaryti ir užra
kinti, kai jis su savo vyrais pri
buvo. Jis spėja kad visi tuose 
namuose užduso nuo durnu.

Jos vyras, tu vaikucziu tėvas 
buvo iszvažiaves in seimą, in 
Concord, New York ir visai 
nieko nežinojo apie ta nelaime.

Žaibas trenke in stogą, kuris 
yra plienu nuklotas, ir paskui 
davė in virtuve isz kur prasidė
jo tas gaisras.

DETROITE
BEDARBE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tūkstanti ir szeszis szimtus 
darbininku. O fabrikai kurie 
stato, gamina trolkus ir kitas 
maszinas f armėnams, sziaisl 
metais yra atleidę apie trisde- 
szimts penkis tukstanezius de
vynis szimtus darbininku.

Ir nežiūrint szios bedarbes; 
szimtai žmonių, (dauguma juoį 
duku) kasdien atvažiuoja iri'

selekcines ir Dotnuvos bandy- Dertoit mieste bejieszkodami 
Apie szimtas buvo sužeisti ir mo sfocziu bažeje organizuoja- darbo.

buvo greitai nuveszti in Wau- mas Lietuvos žemdirbystes 
kesha Memorial ligonine. Trau- moksliniu žinių institutas. Isz 
kinys turėjo szesziolika karu, . Vilniaus in Baisogala perkelia

mas gyvulininkystes ir veteri
narijos institutas. Kaune stei
giamas žemes ūkio mechaniza- 
vimo ir elektrizavimo institu-

kurie visi buvo pilni keleiviu. 
Visi važiavo isz Portage, Wis
consin in Waukesha, pamatyti 
beisboles loszima. Laime kad 
nei vienas nebuvo užmusztas. 
Daktarai sako kad visi sužeis- tas. Visi szie institutaapriklau- 
tieji pasveiks. sys žemes ūkio ministerijai.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

JAUNUOLIS
PRIGĖRĖ

QUAKERTOWN, PA. — 
Asztuoniolikos metu amžiaus 
George Moninghoff isz Revere 
prig-ere in Delaware upe, kai jis 
su savo draugu Peter Schulber- 
ger iszplauke pasivažinėti ant 
upes. Ju laivelis apsivertė ir 
Peter Schulberger priplaukė 
prie kranto, bet George Mo
ninghoff nuskendo.

Jo sužieduotine, Virginia 
Bauer isz Quakertown stovėjo 
ant kranto kai ta nelaime atsi
tiko. Kai Peter Schulberger 
priplaukė prie kranto ir daži- 
nojo kad jo draugas neiszkilo 
isz vandenio kai j u laivelis ap
sivertė, jis vėl iszplauke in upe 
prie savo apversto laivelio, ir 
tenai jieszkojo savo draugo, 
bet veltui.

Vėliau ugniagesiai isz Lam
bertville su grebliais užkabino 
nuskendusio Moninghoff lavo
na ir isztrauke isz upes.

Nelaime atsitiko apie szeszta 
valanda vakare visai arti prie 
upes kranto.

PERKŪNO
UŽMUSZTAS

BRISTOL, N. J. — Dvide- 
szimts trijų metu amžiaus Do
nald Sacks, isz Mill Creek Ma
nor, buvo perkūno užmusztas, 
kai žaibas trenke in geležinke
lio rieles, apie vienuolikta va
landa nakezia.

Sacks dirbo in Fairless Steel 
kompanijos fabriką, netoli nuo 
Morrisville miesto. Jo lavona 
užtiko jo draugas darbininkas, 
trisdeszimts dvieju metu am
žiaus Angelo Basčio.

Baisi audra, lietus ir krusza 
isztiko visa Philadelphijos 
miestą ir apylinke, ir nutraukė

A straight pitch -for you 
■From Johnny Podres-

He’s the power behind the thrown. He’s the 

ball-tosser of the year.
He’s 23-year-old Johnny Podres, miner’s son, 

whose strong left arm whipped the Yankees in 
the deciding game of the 1955 World Series.

After all the Series’ shouting was over and 
Brooklyn had settled down to somewhat near 
normal, a reporter asked Podres what his plans 
were. Said Johnny:

‘7 don’t plan to do much except maybe go 
out and buy some more Savings Bonds with 

m my share of the World Series loot,”
And those were some of the biggest and best 

plans that Johnny could have made. It’s essential 
for all of us — big sports stars or fans — to be 
concerned with future financial security. And 
the best way to insure having it, is to invest 
your money in U. S. Savings Bonds.

Here’s why. Your principal invested in Bonds 
is safe — not subject to market fluctuations. 
Your returns are sure — Bonds pay an average 
of 3% per year, when held to maturity. Your 
Bonds are liquid savings — you can cash them 
after 2 months, should any emergency arise.

Having money at the right time can change 
the course of your life — or that of your family. 
And the best way to insure having this money 

'■ is to invest regularly in U. S. Savings Bonds — 
either on the Payroll Savings Plan where you 
work or at your bank.

So take a tip from World Series Star Johnny 
Podres, go out and buy some more U. S. Sav- 
ings Bonds.
For the big things in your lite‘—be ready 

with U. S. Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for this advertising. The 
Treasury Department thanks, for their patriotic donation, the 

Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa

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

I suvesti.
i “Saules” redakcija nenori 
į dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai pi#szo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavfe 
luoja ant laiko užsimokėti, r '

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- 
i ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 

; geriems musu laikraszczio re- 
■ mejams, 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!

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslai*

160 Puslapiu '
8 ool. ilgio, 5y2 ool. plocirio j 
Iszaiszkma sapna ir kaa , 
ateitoje stosis. Su priedu Į 
planatu ir visokiu burtu. ■ 
Knyga in minksitoe po- ; 
pieros virszeliuose. :: :: ' 

Pinigai reikia siusti tu J 
užsakymu: į

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

SKAITYKIT

PLATINKIT!


