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Automobilius Po Vandeniu

Dmitri Rebikoff, trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus 
inžinierius-isziradejas, Pary
žiuje isztiria ir iszmegina 
savo vieno žmogaus povan
denini automobiliu, ‘Pega
sus.’ Szitas jo povandeni
nis automobilius yra labai

Isz Amerikos
PASIVOGĖ DŪLIO
PHILADELPHIA, PA. — 

Trylikos metu vaikas, John 
Tully buvo Fairmount Parko 
sargu, policijantu suimtas, kai 
jis pasivogė kelias sztangas 
dūlio isz Fairmount parko. Po- 
licijantas Edwin Seaman ji su- 
cziupo.

Vaikas pasiaiszkino kad jis 
ketino ta dūli pavartuoti del 
“firecrackers” del Liepos ket
virtos dienos.

Policijantai ta vaika sulaikė 
kol jie galėjo surasti jo tėvus. 
Tie policiantai dabar itria to 
vaiko praeiti norėdami daržino- 
ti ar jis kada norš pirmiau bu
vo prasikaltęs. Jeigu szis jo 
pirmas prasikaltimas viskas 
jam bus dovanotina, bet jeigu 
jis kada nors buvo pakliuvęs 
pirmiau, tai jis bus paskirtas 
in Vaiku Pataisų Namus.

ŽUVO AUTOMOBI-
LIAUS NELAIMĖJE

Trys Kiti Labai Sužeisti
CAMDEN, N. J. — Szeszios 

deszimts trijų mteu amžiaus 
Wallace P. Mammitt isz Oak 
Lane, Philadelphia, Pa., pasi
mirė in Our Lady of Lourdes 
ligonine, Camden, New Jersey, 
nuo žaizdų kurias jis gavo per 
automobiliaus nelaime, in Ma
ple Shade, N. J.

Jo žmona, Nancy, szeszios 
deszimts vieno meto amžiaus 
buvo ant sykio užmuszta toje 
nelaimėje, ir trys kiti buvo la
bai sužeisti.

Hammitt dirbo in W. A. 

tinkamas nutraukti paveiks
lus po vandeniu; jis turi dvi 
dideles szviesas, kurios kad 
ir po vandeniu gerai nu- 
szviesas, kurios ir po vande
niu gerai nuszvieczia, kad 
galima paveikslus nutrauk
ti.

Clark kompanija kaipo parda
vėjas namu in Upper Darby. 
Jis palieka dukterį, Ponia Ken- 
neht Wildrick.

SILPNAPROTIS
PABĖGO

Buvo Sargas 
Silpnaprocziu Kalėjime

ALLENTOWN, PA. — Dvi- 
deszimts penkių metu amžiaus 
Albert R. Kemp pabėgo isz Le
high County kalėjimo, apie tri
mis valandomis po to kai kalė
jimo virszininkai buvo nutarė 
ji isz to kalėjimo perkelti in 
Fairview Valstijos ligonine, 
kur visiszkia beprotys yra lai
komi.

Jis su kopecziomis perlipo 
dvideszimts szesziu pėdu siena 
ir nuo tos sienos nuszoko ant 
ulyczios.

To kalėjimo virszininkas 
Warden Richard Dressell taip 
pranesze policijantams.

Szitas kalinys, Kemp buvo 
■.sztuves penkis metus Eastern 
State Penitentiary kalėjime už 
vagyste. Jis pirmiau buvo pa
bėgės isz Fairview kalėjimo ir 
buvo sugautas Balandžio dvi- 
deszimt devinta diena.

Policijantai perspėja visus 
kad szitas pabėgės kalinys yra 
pavojingas ir gal dabar yra ap
siginklavęs.

Jeigu kas ji kur pamatys, po
licijantai insako ji visai neki
binti bet policijai kuo grei- 
cziausiai praneszti.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

EISENHOWERIS
REMIA WILSONA

_____
WASHINGTON, D. C. — 

s Prez. Eisenhoweris pasiszauke 
' in savo ligonines kambarį Ap- 
s saugos Sekretorių, Charles E.
Wilsona ir jam pasakė nenusi- 

! leisti ir laikytis savo nusistaty- 
| mo, kaslink administracijos 
nusistatymo kiek pinigu Lakū
nu Sztabui reikia. Wilsonas 
buvo pasakęs kad Senato nusi
statymas duoti Lakunu Sztabui 
daugiau pinigu yra palszyvas. 
Už toki iszsireiszkima ne tik 
Demokratai bet ir Republiko- 
nai Senatoriai baisiai supyko, 
ir nepaisindami Eisenhowerio 
patarimo ir pareikalavimo be
veik visa bilijoną doleriu dau
giau paskyrė tam Sztabui.

Czia buvo jau pirmas aiszkus 
ženklas kad auga ir didėja ne
santaika tarp Senato ir admi
nistracijos.

Wilsonas dabar yra paszauk- 
tas pasiaiszkinti Senatoriams 
už savo toki iszsireiszkima. Jis 
dabar turės stoti priesz savo ir 
visos administracijos du di
džiausiu prieszu; Senatorius 
Stuart Symington, Demokratas 
isz Missouri ir Henry M. Jack- 
son, Demokratas isz Washing
ton.

Beveik tuo paežiu laiku kai 
Prezidentas Eisenhoweris Wil- 
sonui patarė nenusileisti, Sena
to ir Kongreso komisijos pa- 
reiszke kad jos vienbalsiai su
tinka paszalinti Prez. Eisenho- 
werio pareikalavima ir paskir
ti ta bilijoną doleriu daugiau 
Lakunu Sztabui.

4 VALSTYBINIAI 
DARBININKAI

PRASZALINTI

Nutraukė Motinai
Paszelpa

------- - /
NEW YORK, N. Y. — 

Dewey Square vieszbutyje, 
garsiai verke penki maži vai
kai, nuo septynių menesiu iki 
asztuoniu metu. Jie visi buvo 
alkani. Motinos nebebuvo.

Policija nugabeno visus tuos 
vaikus in savo nuovada ir ten 
jiems davė pavalginti.

Tuo tarpu pavestas reikalui 
isztirti valdininkas kambaryje 
sudaro trumpa laiszkeli, raszy- 
ta vaiku motinos: “Asz palie
ku savo vaikus, nes man jau 
gana. Asz negaliu jiems nieko 
duoti valgyti, ir man pakanka 
matant juos alkanus. Tegul 
žmones, kurie sziuose namuose 
gyvena, duoda ka nors jiems 
valgyti. Buvau globos valdybo
je, bet man pasakė, kad asz at- 
eieziau kitu kartu—Panedely- 
je. Kai mano vaikai turi alkti, 
nenoriu to vaizdo matyti. Glo
bos valdyba mano byla baigė, 
nes asz tariamai perdaug isz- 
liedžiu nuomai.

Kaimynai pareigūnai aiszki- 
no, kad moteris visados buvusi

(Tasa Ant 4 Puslapio)

APSAUGOS SEKRE.
VĖL PRASISZOKO
WASHINGTON, D. C. —

Jau visai ne naujienos kai isz- 
girstame kad Amerikos Apsau
gos Sekretorius Wilsonas dar 
viena kokia kvailybe yra pada
ręs, o kur vėl prasiszokes.

Bet jo paskutine kvailybe 
gal ir kiek gero padare.

Kai Senatas nutarė 960 mili
jonu doleriu daugiau Lakunu 
Sztabui paskirti, negu pats Ei
senhoweris buvo reikalavęs, tai 
Apsaugos Sekretorius Wilso
nas vieszai pasakė kad Senato 
tokis nusprendimas yra “pal
szyvas”.

Ir Republikonu ir Demokra
tu Senatoriai baisiai supyko.

Czia ne tiek svarbu ka tas 
Apsaugos Sekretorius Wilso
nas buvo pasakęs, ar kaip tie 
Senatoriai ant jo supyko, kiek 
kad dabar paaiszkejo kad ne 
viskas tvarkoj tarp Senato ir 
Prez. Eisenhowerio. Czia Sena
toriai aiszkiai eina virsz Pre
zidento galvos kaslink karisz- 
ko apsiginklavimo.

O atsiminkime kad Eisenho
weris buvo iszrinktas kaip tik 
už tai kad jis Buvo augsztas 
karininkas ir turėjo viską apie 
kariszkus dalykus suprasti ir 
žinoti.

Czia Senatoriai teipgi davė 
in žanda Lakunu Sztabo Sek
retoriui. Sekretorius Quarles 
buvo pasakęs kad tiek pinigu 
Lakunu Sztabui nebereikalin
ga!

Czia matyti pradžia divorso 
tarp Senato ir Balt-Kambariu.

VYSK. MATULIONIS 
GYVAS

PANEMUNE, LIETUVA. - 
Isz Eltos ateina linksmos ži
nios, kad Vyskupas T. Matulio
nis yra gražintas in Lietuva isz 
Seneliu Prieglaudos, netoli nuo 
Maskvos, kur jis iki sziol buvo 
del savo ilgu metu, del senat
vės laikomas.

Jis laikinai yra apsistojęs A. 
Panemunėje, kur dabar ilsisi 
ir gydosi.

Ar jam bus leista valdyti sa- 
vaja Kaisziadoriu Vyskupija, 
mums dar neteko sužinoti.

Vyskupas Matulionis dabar 
yra asztuonios deszimts trijų 
metu amžiaus. Jis paskiausiu 
laiku buvo laikomas Zubovoj 
Polianoj. Ta vieta yra Mordo- 
vos srity tarp Maskvos ir Pen- 
zos. Jis yra pergyvenes, perė
jės Orszos ir Vladimiro kalėji
mus.

Vyskupas K. Paltarokas, ku
ris del savo amžiaus paskuti
niu laiku buvo silpnas, yra 
iszvykes kažkur in Rusijos pie
tus gydintis. Tik tiek mes apie 
ji žinome, ir kad tos ir mažos 
žinutes pareina isz Sovietu, ir 
vargiai galima joms intiketi.

Ar jis pats savo noru pasi
rinko gydymosi vieta, ar jam 
buvo pasiulinta, ar tikriau sa
kant, insakyta tenai iszvažiuo- 
ti. Tikresniu žinių iki sziol ne
galima gauti.

TRUMANAS
PARVAŽIUOJA

SOUTHAMPTON, ANG. — 
Buvęs Amerikos Prezidentas 
Harry Trumanas dabar links
mas gryszta isz Europos, kur 
jis su savo žmona svecziavosi 
per szeszias sanvaites.

Jis vengia laikrasztininku

Harry Trumanas

klausima kaslink politika na
mie, Amerikoje ir kaslink at- 
einaneziu rinkimu del prezi
dento. Bet jis keletą kartu at
kartuoju savo nepasitikejima 
in nauja Rusijos tvarka.

Jis sako kad szita nauja So
vietu tvarka yra dar pavojin
gesne negu Stalino kruvina 
tvarka, bet kad yra buvusi.

Reikia pasakyti kad jis la
bai gera inspudi padare kur tik 
jis svecziavosi Europos krasz 
tuose.

Dabar jo sugryžimas priesz 
Prezidento rinkimus labai 
daug reiszkia Demokratu par
tijai, nes visiems Demokratams 
labai rupi dažinoti kuri kandi- 
data Trumanas rems. Iki sziol 
jis buvo nusistatęs priesz kan
didatu Stevensona, bet kaip jis 
pasielgs ir ka jis darys jeigu 
Demokratai pasirinks Steven
sona tai niekas dar negali nei 
inspeti.

DRAIVERIAMS
TAKSOS PABRANGO

WASHINGTON, D. C. — 
Kai tik Kongresas priėmė ir 
patvirtino Prezidento Eisenho
werio byla paskirti netoli pen
kios deszimts bilijonu doleriu 
naujiems vieszkeliams, tai tak
sos automobiliu draiveriams 
pabrango.

Taksos jau ir taip buvo di
deles ant visko kas automobi
liams reikalinga, bet dabar tos 
taksos dar padidėjo, pabrango 
ant gazolino, aliejaus, tajeriu 
ir kitu dalyku, automobiliams 
reikalingu.

Dauguma draiveriu džiau
giasi kad bus nauji vieszkeliai 
pastatyti ir senieji paplatinti 
ir pataisyti; randasi nemaža 
tokiu draiveriu kurie gal nie
kados tu nauju vieszkeliu ne- 
bevartuos ir kurie turės taip 
pat tas taksas mokėti.

Argi nebutu buvę geriau, tei
singiau ir lengviau jeigu tokios 
taksos butu ant visu žmonių ly
giai uždėtos, visiems padalin
tos, kaip mokyklų taksos ku
rias žmones moka kurie visai 
vaiku nebeturi?

KOMUNISTAMS PRO
TAS SUSIMAISZE
RYMAS, ITALIJA. — Da- 

bar Italijos Komunistai jau- 
cziasi be vado. Italijonu Komu
nistu bosas Togliatti dabar 
vieszai prikaiszioja Sovietams 
kodėl jie nieko pirmiau nesake 
apie Stalino griekus, kai visi 
jie kaip durniai garbino.

Prancūzu Komunistu vadas 
dabar nori žinoti, kur visi sziu 
dienu vadai buvo kai Stalinas, 
anot ju taip durnavuojo.

Ir daug kitu Komunistu ki
tuose krasztuose jau drysta sa
vo baisa pakelti ir pareikalau
ti kad Kremlino vadai pasi- 
aiszkintu.

Komunistai dar ir toliau da
bar drysta eiti; jie jau drysta 
sakyti kad Komunistas gali 
būti savo partijai isztikimas be 
jokio sanryszio su Sovietu Ru
sija, kaip kad Yugoslavijos Ti
to buvo.

Net ir Lenkai Komunistai 
iszdryso iszsižioti priesz So
vietus. Nors czia negalima jais 
per daug intiketi, nes czia ga- 
i būti paežiu Sovietu propa

ganda visam svietui parodinti 
kaip Sovietu Rusija atsimainė, 
pasikeitė po Stalino mirties.

Bet visi musu dipliomatai ir 
laikrasztininkais sako kad Ni
kita Kruszczevas yra pavojin
gesnis ir žiauresnis negu Stali
nas kada nors buvo.

Italijos Pietro Nenni, kairio
jo sparno Socialistu vadas ir 
pokarinis Maskvos sekėjas, yra 
pareiszkes savo nepriklauso
mumą nuo Kremlino. Savo pa- 
reizkime, tilpusiame viename 
Socialistu partijos laikrasztyje 
jis sako kad naujieji Rusijos 
vadai turi prisiimti sau dali 
Stalino padarytu klaidu ir nu
sikaltimu. Be to, jis raszo, 
Kruszczevas nėra garantavęs, 
nėra užtikrinęs kad jis bus ge

Amerikos Sekretorius su Prancūzu Ministeru

Amerikos Sekretorius, J. 
Foster Dulles ir Prancūzijos 
Užsienio Ministeris, Christ
ian Pineau pasiszneka, Va- 
szingtone, pirm negu jiedu 
pradėjo eile pokalbiu ir pa

resnis ar kitoniszkesnis.
Tai baisiai drąsus žodžiai 

priesz galingus Sovietu Rusi
jos vadus.

PABĖGO ISZ
KALĖJIMO

INDIANAPOLIS, IND. — 
Trys jaunuoliai, vienas tik ke
turiolikos metu amžiaus pabė
go isz Illinois valstijos kalėji
mo ir su savimi po prievarta 
iszsiveže keturis žmones, kaipo 
aukas. Jie pasivogė tris auto- 
bilius.

Du buvo sugauti in Indiana
polis. Treczias, kuris policijan
tai sako buvo ju vadas paspru
ko. Tie keturi tu kaliniu paimti 
buvo paleisti ir nebuvo užgau
ti.

Tie trys kaliniai užklupo ka
lėjimo sarga P. N. Bandy ir pa
bėgo isz Montgomery County 
kalėjimo in Hillsboro, Illinois. 
Jie pasistvere daug karabinu 
revolveriu ir kulku.

Kai jie sustabdė viena auto
mobiliu, jame buvo dvide
szimts septynių metu amžiaus 
Panele Selma Richter ir dvide
szimts asztuoniu metu amžiaus 
William R. Norton isz Pana, 
Illinois. Jiedu buvo antra pore
le kuri pateko in szitu kaliniu 
pabėgėliu rankas.

Ankscziau ji buvo sustabdė 
Ponu Don Fogler automobiliu, 
bet už trumpo laiko automobi
lius sustojo, nes jame nebuvo 
gazolino.

Jie tada su antru pasivogtu 
automobiliu nuvažiavo in Ja
mes Bolton namus, kur jie pa
sivogė tris szimtus doleriu ir 
pasiėmė jo automobiliu.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
‘Saules” ateitis: Ar ja skaity

si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

sitarimu, kaslink musu ir 
Prancūzu nusistatymo 
priesz Sovietu Rusija. Pran
cūzijos Užsienio Ministeris 
teipgi i s z k e 1 e Algerijos 
kraszta kamuoja.
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Kas Girdėt Pypkes Durnai
Valstijos departamentas pa

skelbė buvusio Sovietinio pa
reigūno parodinimus, kad So
vietu Rusija pradės kita kara 
su Vakarais ir ji laimes, nes 
bus geriau pasiruoszusi ir pa
sirinks sau patogu laika tam 
užsipuolimui.

Dainininkui Stasiui Bara
nauskui remti fondas, Kanado
je, nori sukelti tris tukstan- 
czius doleriu, kad jis galėtu szi 
rudeni iszvykti in Italija dai
navimo mokslo pasimokinti.

Brighton Parko, Chicagoje, 
prekybininkai sudėjo stipendi
jas augsztesniajai Lietuviu 
kalbos mokyklai. Stipendijos 
skiriamos geriausiai baigu
siem. Lietuviu klase. Jas pa
skyrė speciali komisija, inteike 
Dr. VI. Szimaitis, atstovauda
mas Brighton Parko Lietuviu 
bendruomenei.

“Amerikos Balsas” plėsda
mas savo programa, Europoje, 
invede Latviszkas ir Estiszkas 
radijo kalbas per radija in tuos 
krasztus.

“Australijos Lietuvis” nuti
lo. Laikrasztis sustojo Gegužes 
keturiolikta diena. Iszleides 
deszimts numeriu sziais metais, 
isz viso szimto devynios de
szimts devynis numerius. Ėjo 
nuo pat Lietuviu insikurimo 
Australijoje, szimet buvo pra
dėjęs devintuosius metus. Ji 
leido ir redegavo Jurgis Glu- 
szauskas.

Auszros Vartų parapija, 
Chicagoje, Birželio menesyje 
paminės savo penkios deszimts 
metu sukakti.

Kunigas Jonas Petrenas, At
eities vyriausias redaktorius, 
pasinaudodamas atostogomis, 
iszvyko in Pitt sburgha, isz kur 
keliaus in Chicaga ir dalyvaus 
Kultūros Kongrese, ir Dainų 
Szventeje.

Jaunu Komunistu draugija 
ketvirdadieni pakvietė du 
szimtu tukstancziu savanoriu, 
norincziuju praleisti vasaros 
atostogas Rytuose. “Jus maty
site naujas vietas, gražias ste
pes, kurios paliks neiszdildoma 
inspudi ir Sibiro ir Kazachsta
no didingumą.” Szitaip ta 
draugija tikisi prikalbinti jau 
nuosius.

Toliau tame pagarsinime yra 
perspėjama; kad tenai, darbas 
nebus lengvas. Draugija sako 
kad ežia yra darbas stipriems 
ir drūtiems jaunuoliams kurie
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Priimkit

Priimkit, dėkit, mielosios 
seseles,

Vainikėli ant panos
galveles!

Jis neprastas, doros
darže rastas,

Meilej skintas, ant 
žiedo iszpintas.

Isz ruteliu daržo
rojaus-gojaus,

Isz vargeliu kaimieczio 
artojaus.

Veskit pana dabar ant
suolelio,

Už stalelio, prie mielo
bernelio,

Tegul sėdas abudu in
drauge,

Tegul draugėj vieszai 
pasidžiaugia.
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.

sunkaus darbo nesibijo.

Amerikos karinis lėktuvas 
nukrito Levington kaime, Ang
lijoje ir uždege narna.. Laime 
kad nei vienas nebuvo sužeis
tas. Lakūnas iszszoko isz savo 
eroplano su parasziutu.

Algerijos sukilėliai paskelbę 
kad jie nugalabins szimta 
Anglu kareiviu už kiekviena, 
savo nariu nuižudinima.

Sztai kaip dideli biznieriai 
Vaszingtone pranaszauja kas- 
link pragyvenimo ir kasztu:

Verszienos yra visiems ga
na, bet ji vi stiek per vasara 
biski pabrangs.

Pienas bus 'brangesnis.
Sviesto net ir per dau da

bar randasi, bet vieto atpigus 
jis 'biski pabrangs.

Kiausziniai vis bus brangus.
Visztiena bent biski atpigs.
Szvieži vaisiai, fruktai at

pigs, bet ne citriniai, ar apei
simai, kaip orineziai, lemensai 
ir grapefruits.

Visokios daržoves bus pi
gesnes.

Bulves dabar biski atpigo, 
bet szi rudeni vėl pabrangs.

Kava neatpigs nežiūrint kad 
jos dabar ir per daug randasi.

Amerikiecziai vis daugiau ir 
daugiau nauju automobiliu per 
kasi isz. Europos.

Tie automobiliai yra pigesni 
mažesni ir daug pigiau užlai
komi.

Amerikos automobiliu par
davimas nukrito visa czverti, 
prilyginus su pastara,usia,is 
metais, o Europos krasztas 
szeszios deszimts szeszta nuo- 
szimts daugiau tu savo auto
mobiliu sziais metais Ameri
koje pardavė..

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

| Pirkie U. S. Bonus

SKAITYKIT

GENOVAITE
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

drabužius ir pamecziau, kaip 
jau nebegalejau dėvėti ir var
toti, o Dievas geresnius man 
teikes duoti. Sztai teip-pat ta 
sugadinta kuna dabar pamesiu 
nuo saves. Jisai sutrūnės kaip 
anie seni drabužiai, o asz pati, 
tai yra duszia mano, esiu pas 
Dieva, pas musu mieliausia 
dangiszkaji Tęva. Jisai mane 
tuomet už ta zemiszka kuna, ki
tu gražesniu apredys. O tenai 
danguje, tenai gerai man bus; 
tenai daugiau nuo speigu ir 
szalczio nedrebėsiu nei sirgsiu, 
ten daugiaus neraudosiu ir ne
dejuosiu, o vietoje kentejimu 
gausiu vienas saldybes. Kaip 
pavasaris už szaltmeti yra 
linksmesnis teip ir dangus už 
žeme yra skaistesnis: gražiau
si ir linksmiausi pavasario die
na priesz gražuma ir skaistumu 
dangaus yra tik tai szalta ir 
tamsi szaltmeczio naktis. Kas 
gerai ir teisingai czion gyvena, 
tasai savo laiku tenai gaus vie
ta amžino gyvenimo.

Motin! Tarė Benaitis: asz ei
siu su tavimi. Asz czionai vie
nas tarp giriniu gyvuliu nesi
tiksiu, nes anie man neatsako, 
kad su jais kalbu. Taipogi no
riu numirti ir ta apdara isz kū
no sudėta, pamesti.

Ne, mano sunau! Tarė Geno
vaite: tu dar ilgiaus turėsi ant 
žemes gyventi. Bet jai dorai 
gyvensi, tikrai ateisi pas ma
ne in dangų, nes ir tu karta tu
rėsi numirti! Dabar tai klausyk 
ka asz tau daugiaus pasakysiu. 
Kad jau asz nei viena žodi ne
galėsiu isztarti, kad dukseji- 
mas apsistos, kad akis užsi
merks, veidas iszbals, rankos 
sustirs, perbūk dar czionai ant 
tos vietos tris dienas, o kaip 
tiktai pažysi, jog jau negyva 
esu, ir kiauri smarve atsiduos 
pakriauszyje, iszeik isz tos gi
rios, o vis toliaus keliauk in ta 
szali, kur dabar saule pateka. 
Po vienos arba dvieju dienu ra
si kraszta tos apleistos girios, 
o placzia ir linksma lyguma 
pirm saves paregėsi kur daug 
tukstancziu žmonių gyvena.

Daug tukstancziu žmonių! 
Suszuko Benaitis su pasistebe-

jimu, asz tardavau visados jog ] 
mudu vienodu czion tiktai es- , 
ame. Bet delko man to senei ne- , 
pasakai ? Q! Kad tiktai vaiksz- i 
czioti galėtai tuo jaus pas anuos 
nueiti!

Ak, mano kūdiki! Tarė Ge
novaite, karta mus žmones isz- 
vare pas miszkinius gyvulius, 
nes mane ir tave užmuszt norė
jo.

Tai jau nebenoriu eiti prie 
anų, atsiliepe vaikelis, asz ta
riau, jog anie yra teip gerais, 
kaipo ir tu motin! Bet argi ir 
anie žmones tur teipogi numir
ti? Nekitaip, atsake Genovaite, 
kai'p Adomas ir J ieva, taip Ir 
visi žmones už pirmojo kalty
bes tur numirti.

Tai rasi anie apie tai nežino 
kaip ir asz iki sziol kad neži
nojau, tarė vaikelis, eisiu tai 
pas juos ir jiems ta pasakysiu. 
Žmones! Suszuksiu ant juos, 
jus visi turite numirti. Pames- 
kite nedorybe nes neprisiverte 
dangaus negausite. Kad tiktai 
paklausyti norėtu. v

O vaikeli! Tarė Genovaite, ta 
jie senei žino, bet vienok nepa
sitaiso. Gyvena turtingai. Žeme 
daug aniems duoda vaistu, ko
kiu toj girioj niekur nerasi. 
Tur skaniausius valgimus ir 
gėrimus. Drabužius su grąžais 
žiedais iszsiutus, kurie pas tur
tingesnius tankiai fokais bran- 
gumynais yra iszsiudinti, jog 
kaip žvaigždes blizga. Anų gy
venimai yra teip parėdyti, jog 
to nemoku nei apsakyti. Paga
linus savo namuose mažne sau
le tur ir nei mažiausai suszala 
szaltimetyje, o savo triobose 
nakeziai atėjus pasidaro tokia 
szviesyhe, jog viską mato, kaip 
ir dienviduryje. Bet labiausai, 
jog už tas visas gerybes ne tik
tai Dievui nedekavojai, ir neat
mena, savo szirdyje ant Jo; ne- 
užkenezia, vargina ir žudo vie
nas kitas kaip galėdami. Mažne 
kasdiena isz anų būrio nu- 
mirszta., bet kiti ant to neveiz- 
da ir gyvena kaip kad ant am
žių ant tos žemes gyvas ir bus.

Dabar jau būtinai pas anuos 
eisiu, tarė Benaitis, nes tie 
žmones už vilkus yra piktesni, 
bet ir už elne musu nėra pro
tingesni, kuri apie tai ka kal
bam nieko nesupranta. Ne vie- 

•l na valgymą, tu zmomu. nenoriu 
paragauti ir velyju su gyvulais 
žolėmis maitintis. Bent tie, kad 
tiktai to smarkaus vilko nebū
tu, gyvena tarp saves sutikime 
ir maitinas žolėmis ir lapais. 
Pasiliksiu su gyvulais ir neei
siu tarp žmonių.

Vienok priguli tau prie anų 
nueiti, mylimas! Tarė Genovai
te, nieko tau pikto nedarys. Pa- 

’klausyk ka asz tau pasakysiu. 
Iki sziol sakiau tau tiktai apie 
tavo tęva dangose gyvenanti. 
Bet dabar turiu tau apsakyti 
jog ant žemes turi teip tęva ir 
motina.

Tęva ant žemes! Tarė vaike
lis su džiaugsmu: kuri teipogi, 
kaip save regeti teip kaip asz 
tave dabar paimti galiu, kuri- 
sai ne yra. nematomas, kaip Tė
vas dangisz'kasis ? Teip yra my
limasis kūdiki! Atsake motina, 
tu ana regesi ir kalbėsi.

Ji regėsiu ir su juomi kalbe
siu ! Suszuko vaikelis ir akys 
anuo.jpraszvito isz džiąugsmo. 
Bet, tarė toliaus paidumojas: 
del ko tai pas mus neateina ir 
del ko mus vienus'paliekta to
je girioje. Argi jisai vienas isz 
tu nedoru žmonių.

Ne, malonus kūdiki! Tarė 
Genovaite, jisai yra doru žmo
gumi. Jisai apie tai nežino, kad

mudu esame iszvyti iii ta giro. ; 
Jisai nežino ar mudu tebesąya i 
gyvi. Tarė jisai jog mudu abu
du pražudė. Tar savyje, jog asz 
pikeziause motina, kokia tik
tai ant žemes buvo. Nedori 
žmones teip pj'iesz ji pamelavo.

Kas tai yra pameluoti, to ne
suprantu ? Paklausė mažasis.

Genovaite atsake: Meluoti 
yra kitaip sakyti, ne kaipo tie
sa yra. Žmones, kaip sztai kal
ba vienas antram, jog vienas 
antras didei myli, o vienok gy
vena neužsikesdami. Tai vadi
nas meluot.

Kaipgi gal teip daryti? Pa
klauso vaikelis, tas man in szir- 
di niekados neinpultu. O žmo
nes! Suszuko judindamas savo 
garbinuotas plaukais aptekuse 
galva, koki tai stebuklingi su
tvėrimai!

Genovaite pasakojo jam to
liaus, kaip tie žmones jo tėvai 
apie ja vis sumelavo. Paskiaus 
apsakė vaikeliui savo priepuo
lius o ant galo teip pasakė : pri- 
siveizdek tam aukso žiedui ant 
mano pirszto, turi ji nuo tavo 
tėvo.

Nuo mano tėvo, tarė palinks
mintas vaikelis, o isztikro ge
rai prisiveizdesiu tam žiedui. 
Nuo Tėvo mano dangiszkojo 
gana jau gražu daigtu regėjau, 
saule, menuli, žvaigždes ir žie
dus, bet nuo žemiszkojo tėvo 
nieko kaip gyvas neregėjau!

G enovaite numovusi žiedą 
nuo pirszto padavė ji vaikeliui. 
Benaitis ana ipaemes, pilno 
džiaugsmo suszuko: O koks 
gražus! Ar tėvas turi daugiau 
tokiu gražiu daigtu, o man ar 
padovanos isz anų norius vie
na?

Isztikro malonus kūdiki! At
sake Genovaite ir vėl žiedą už
movė aut pirszto: kad jau nu
mirsiu tuomi kartu numauk 
nuo mano pirszto ta žiedą, nes 
anuo pirmesniai nenumausiu, 
bet iki numirties užlaikysiu, 
kaip tavo tėvo meile ir teisin
gumą, tiep pat iki numirties už
laikau. O isz tikro ji karsztai 
mylėjau, o meile czystai kaip 
auksas to žiedo, ir mano teisu
mas yra amžinas, kaipo apva
lumas sujungtas, kuris yra pa
veikslu amžino Dievo. Kada 
nueisi pas žmones pasiteirauk 
ąpie Jo mylista Sigita, nes to
kia yra. pravarde tavo tėvo. 
Praszyk žmonių, kad anie tave 
pas ana nuvestu, bet nei vie
nam nesakyk kas esi, isz kur 
eini, arba delko nori Sigita pri
eiti. Saugok teipo-gi Dieve, 
kad žiedą kam neparodytumei. 
Kad jau pas Sigita savo nueisi, 
paduok anam žiedą ir pasakyk: 
Tėvai! Ta žiedą sztai atsiun- 
czia tau motina mano, kad pa
rodytu, jog asz esmi tavo sūnu
mi. Ji pirm keliu dienu numirė. 
Dar viena karta pasveikina ir 
per mane priesz tave teisinas, 
jog buvo nekalta, ir jog tau at
leidžia. Turi vilti su tavim dan
guje pasimatyti, nes jau ant tos 
žemes nebeyra laiko. Tau rei
kia teisai gyventi ir nesirūpinti 
nei raudoti po manes. To' nenž- 
mirszk mano kūdiki, jog asz 
esu nekalta ir anam teisi; jog 
tau dar pirm numirties iszpa- 
žinau, o paskiaus numiriau. 
Tai anam pasakyk neužmirszti- 
nai. Teipogi anam pasakyk, 
jog ji dar numirties valandoje 
mylėjau, kaip tave myliu. Ap
sakinėk anam teipo-gi kaip 
czion gyvenam ir kaip miriau. 
Iszipraszyk jo, kad isz pakriau- 
szio mano kuna pifimtu ir . pa
laidotu kapuose, kur .senueziai 
paskutini miega, miegti, juk 
anų neužgedinau, norins keli

žmones mane už piktadcje 
palai d u n e palai ke.
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas is* 

szito Katalogo
Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

No.l27-t-Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c

N o,128—Dvi isztorijos: Vai 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.l32—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta: 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
?6 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme: 
Beda; Tamsunus prigauna. 5b 
puslapiu, 20c.

No J 33—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, 
lūžinis 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, Nnopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį

. 62 puslapiu, 20c.
No.148—Apie Joną ir Alena, 

Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
No.l 52—Apie Kajimas, Dru 

tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, ?20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin, 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, Tamas, 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 Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Tsztyre; Prigautais 
Vagis. GO puslapiu, 20c.

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

No. 166—Apie Sūnūs Mal
ki aus; 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 Žemai tęs; 
Gudrus Piemenis; fsz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai jr Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos e u pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180 Yz—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu.' 25 c.

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

N 0.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

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

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

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

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

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

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

4

1 A. f

Kaip Uisisakyti Knygas;

OF3 Užsisakant knygas is* 
ežio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti latszka su pinigais.

If®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 GO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. &

>■
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(Tasa)

Genovaite Sunkiai Susirgo
Jau szeszta vasara, ir szalti- 

meti Genovaite girioje su savo 
sunumi praleido, o dabar sek- 
maji sulaukusi buvo. Praeju- 
siejei szaltimecziai nebuvo per
daug speiguoti, bet tasai sek- 
masis anai pakriauiszvje gy
vent labai buvo baisus, nes la
bai gilus sniegas kalnus ir dau
bas užėmė taip, jog pagaliams 
drūtos aržuolu ir lietui szakos 
pasilenkė nuo- sunkumo. Nors 
Genovaite pakriauszio anga 
nuo insįveržimo sniego už
dangstė, smarkius’ szalti vejai 
visados daug sniego in pa- 
kriauszti invare, ir rūpestingas 
apsidangstymas kiminais men
kai atlaike szalti. Eglių szakos 
kurios donge anga., buvo ap- 
szirksznejusios nuo isz pa
kriauszio iszeinanczio garo, pa
kriauszio sienos rodės kaip ap- 
szali langai, kad būdavo ledais 
aptdke. Szilumu elnes negalėjo 
kaip reikiant apginti nuo szal
czio ankszta gyvenimą. Lapes 
sustipusios lojo, o vilku kauki
mai visur po gire davėsi girdė
tis. Genovaite per visas naktis 
akiu nuo szalczio neužmerkda
vo, o baugulys, jog gal būti ji- 
jie su sunumi vilku sudraskyti, 
iki kaulo jai preimdavo. Benai- 
tis kiuris nuo jaunystes prie 
stambiu valgiu, ir kieto budo 
gyveninio buvo pripratęs,, nors 
ant szalto oro paliktas, visados 
būdavo sveikas, bet Genovaite, 
kunigaiksztaite, ’ dailaus kūno 
sudėjimo, triobose auginta, kur 
asla kaurais aptiesta būdavo, 
tame dabar szaltame tarp ak
menų gyvenime nebegalejo il
giau szalczio iszkenteti. 0! 
Tankiai sakydavo su verksmu, 
ir iszsiliejusias aszaros in ledus 
pavirdavo : O ! Norius viena, ug
nies kibirsztele, koki tai dova
na dangaus del. manes butu! 
Bet sztai tarp medžiu turi su- 
szalti. Vienok Vieszpatie! Te
gul bus pagal Tavo parėdymą.

Vėl tais žadžiais pastiprinta, 
akis atkrepe ant link Benaiczio 
kurisai sausus kiminus skirstė 
ir savo motina su anais dangs
tė; paikiaus atsiliepe: Pasaky- 
kie motin, kodėl dabar yra teip

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir ktir dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginczais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais. 

szalta, juk nesenei dar buvo 
szilta? Kad tai nori žinoti, ma
no szirdelaiiti! Atsake Genovai
te, tai paklausyk! Saule nuo 
musui toli atsitraukia, per tai 
žema mažiaus sziluinos tegau
na ir dėlto vietoje lietaus snie
gas krinta isz debesiu, isz to 
szaltis atsiranda, o ir tame da- 
lyke tarp daug kitu. Dievas 
mums per tokias atmainas duo
da atminti, jog ant žemes nėra 
nieko tvirto pastatyta, dėlto 
reikia; ko nors tvirtesnio jiesz- 
koti, tai yra Dievo ir anuo dan-

Nekurie sako kad moterėles 
neturi szirdies, 

Bet tūla moterele isz 
vieno miestelio, 

Parode svietui kad moteres 
Turi geresne szirdele 

ne kaip vyrai.
Laike ketvirta diena 

Džiulajaus,
Viena moterele užmokėjo 

Už savo girta vyra 
Penkis dolerius •fainos 

už girtuoklysta, 
Nes jis sėdėjo kalėjime.

Moterele gailedamasi savo 
vyrelio, 

Nupirko jam bonkute 
guzu tęs, 

Idant pyszkintu linksmai 
Džiulaju, 

Bet tasai beszirdis, 
Vietoje būti jai dėkingu, 

Tai supliekė jai kaili, 
Ir už tai likos suaresztuotas.

Taigi, už gera szirdele 
moterėles,

Užsimokėjo piktai.
* * *

Sziandien jums prūnysiu 
Kaip privalo gyventi visos 

vedusios poros, 
Nes kaip kožnas bromas, 

Taip ir luomas moterystes* 
Turi savo privalumus, 

Savo sunkenybes ir 
nesmagumus,

Kurias vedusios poros 
Privalo iszpildyt, kentet 

ir paneszt.
Susiejot vyrai ir moteres, 

Idant vienas kitam nuolatos 
Būti pagelboje ir linksmiems: 

Vaikuczius, kuriuos Dievas 
jums nusiuntė, 

Idant Krikszczioniszkai 
juos iszaugint,

Neskiriamai’ drauge gyvent 
Kol vienas isz jus stos 

Prie Sūdo Visogalinczio. 
Kas jums yra reikalinga, 

Vyrai ir moteres tarpe jus?
Meile szįrdinga vieno del 

kito, 
Privalo valdyt ju mislis 

kalbas ir darbus,
O kur jos nesiranda, 

Ten vieszpatauja naminis 
Nupuolimas ir neapykanta;.
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giszku greybiu. Kad tasai Auk- 
szcziausias 'V aldytojas duoda 
mums szaltimeti, vienok atme
na. mus nuo speigu visokais bu
dais užlaikyti, ir- czion ant gero 
mums avė kiminus, gyvuliu 
kailius, ta. elne, bet dar nemaž 
daugseniai. Tai sakant pirsztu 
parode ir pratarė: Ju|k tai yra 
tavo viduriai anie tur dide szi
luma,, per kurtas valgei persi
dirba in krauju, o kursai ap- 
szildytas laidosi po visa kuna. 
Dabar prikeldama pirsizta prie 
szirdies davė anam pažinti kru
tėjimą ir ant rankos kraujo 
muszima tarė: Regi, kiek kartu 
czion kraujas plusta nuo kojų 
iki galvai, o isz tenai žymyn. 
Tokiu .budri sziluma musu vi
same kūne insigauna. ir. skirs
tosi visur. Kad Vieszpats Die
vas nebūtu teip paredes, tai da
bar reiktu mums negyvai su- 
szalti kaip molis, juk szilumos 
nei jokios neturim, ne bent elne 
truputėli mus apszildo.

Prie to dar Dievas po kailiu 
visa kuna. baltoms gyslikems 
kaipo tevuis siūlus, pogyslais 
vadinamus, užtese, per kurias 
juntam sziluma ir szalti, kad to 
pajutimo nebūtu, tai niereiktu 
mums szalcziams atėjus dangs- 
'tytis ir teipgi szalcziams atėjus 
suszaltymem, o vasara bijotum 
kaitros ir ta mus naikintu. Ma- 
kiutelis tai girdedams dasilyte- 
jo rankos kur inusza kraujais ir 
priglauisdams prie szirdies ste
bėjosi, kaip ana vis krutinąs, 
o stebėdamas kožnu kartu gal
vele kraipinejo.

Kad jau apie stebuklingus ir 
pilnus gerybes parėdymus Die
vo musu kūnuose pradėjau tau 
kalbėti, pasakysiu tuomi atsi
dėjimu dar daugiaus. Galvose 
musu yra smegenys, kurios, 
kaipo reikalingus daigtus, bet 
silpnesnius ir minksztus užvė
rė Dievas stiprioje makaulėje, 
o kad szaltis ir kaitra negalėtu 
greitai inveikti, apdengė plau
kais. Benaitis tuojaus savo gal
vos dasilytejo geisdamas drū
tuma savo makaules pažinti. 
Arba sake Genovaite toliau: 
kaip Dievas stebuklingai akis 
intvere kaip tikroje invede! 
Anos yra taipogi jautrios, pav- 
detos duobėse, blakstienais ap
dengtose, tai dėlto, idant ne^- 
lengvai pasižeistu, idant nuo 
lytaus sniegu, dulkiu butu už
laikytos kada užmerkiam; 
auksztai anų yra antakiai, 
idant prakaitas nuo kaktos 
bėgdamas ant ju užsilaikytu, 
neužsiliefu ant akiu ir ju nega
dintu. Akys savo duobėse yra 
pasukamos in visas puses, ir 
isz ko ta nauda, turime, jog be 
pajudinimo galvos galime in 
visas szalis pasidairyti, kas 
musu regėjimą smagesniu pa
daro. Anų juodas vidus tai yra 
akies lele; per ja pareina spin- 
dulai saules, o kad daug spiu- 

dubu aki užgautu, tai gadintu 
ir pažeistu, akis, o kad mažai 
spinduliu in akis teineiiitu, tai 
negaletlimeni aiszkiai regeli; 
idant akis tiktai tiek spinduliu 
priimtu kiek reiksant, Dievas 
tai padare kad esant perdaug 
szvieszu akies lele susitraukia, 
o kad tamsu, tuomet prasisklei
džia ir 'pasididina. Norėdamas 
tai pažinti, pažiūrėk in mano 
akis kaip iszeisiu isz pakriau
szio mažai apszviesto in dauba, 
kuri szviesesne yra ir vėl kad 
atgal sugrysziu, o tai vis paži
nes pagal pamokinimą pajusi 
savoje nemaža linksmybe.

Arba sztai nosis, sake to
liams: kaip stebuklingai Dievas 
intvere ant pat vidurio vied o 
kad tuo jaus ežys t a ir sausa orą 
teip labai sveikatai reikalinga 
galėtumėm in save intraukti; o 
taipjau drėgna, supuvusi, atsi
duodanti, didei vodinga orą 
pajutę, kad szalin veikie atsi- 
trauktumem. Skyles anoje yra 
padėtos a.ukszt lupu, idant tuo- 
jaus galėtumėm pajusti, kad 
ka valgom ar neatsiduoda ar 
smirdi, ar neužgauna nosies 
puvesai, o tai pajutę, kad at- 
mestiuneme dėlto, idant vidu
riams neiszkadytu, arba dvasia 
isz burnos palengva ant delno 
užleidžiame ir pauostame, kad 
pajustum ar na atsiduoda isz 
būduos, o pajutę dvasia biau- 
riai atsiduodanczia kad burna 

v an d e n i m i i sz p 1 a u t um em.
Insipyles vaikelis pamokini

mus uoste aplink, pridėjo delną 
prie burnos, o nepatinkamo ne
pajutęs džiaugėsi ir dekavojo 
Dievui už tokias gerybes, teip
gi ir motinai už teip brangius 
pamokinimus, bet geisdamas 
daugiau žinoti jiraisze motinos, 
idant anam dar ka norias rei
kalinga ir gražu apsakinėtu, o 
Genovaite apsirinko apsakinė
ti apie gerybe Dievo kuries tu
rim vartodami akis ausis ir lie- 

| žuvi. Kiek tai, tarė; jau regėjai 
! daigiu savo akimis, kaip sztai 
žiedra( dangų debesis, saule, 
menesi ir žvaigždes, žara, vai- 
vorykszte, žiedus, uogas? vai- 

j sius, žoles krūmus, medžius, 
paųkszczius, gyvulius., didybe, 
szviesuma, grožybe visokiu 
daigtu, tave ir mąne ir tuos, ka 
reikalinga ir padirbta yra mu
su rankomis. Isz to pažinai vi
sa galybe, grožybe ir gerybe 
Tėvo dangiszkojo ir džiaugies 
isz to viso. Be akiu nežinotum 
apie tuos dalykus ant žemes, 
nors ir ant anos gyveni, o 
džiaugsmu isz anų nei joki ne
turėtai, nežinotum kur žengti, 
ka imti, kada bėgti. Argi netie
sa vaikeli mano? Paklausė mo
tina: “O Dieve!” pratarė Be- 
naitis, dekavoju Tau už akis!”

Su liežuviu kalbam, susine- 
szame, giestam, per ka mokina
mos visokiu reikalingu mokslu 

tuomi palinksminam vienas an
tra. Be kalbos kaip mums butu 
liūdna toje girioje. Bet sztai! 
Be ausu neiszmoktumem kalbė
ti, nei girdetumem linksmu 
paukszteliu balsu, nei kalbu ir 
apsakinėjimu vienu ir antru, 
nei pasijudinimo žalczio tarp 
žolynu, nei kaukimą kraugeriu 
žvėrių, kurie nepasergeti ga
lėtu prisiartinti ir mus praryti. 
Kaip tai vargingai butu! Die
vą* iszmintingiausias, duoda 
mums liežuvi ir ausis, daug 
mums džiausimi padare.

Tokie pamokinimai pakelda
vo dvasia Benaiczio; bet Geno
vaite suszalu.si dar labiaus silp
nėjo. Anos gražus ir malonus 
veidas atsimainė, raudonums 
skruostu jau prigesęs matomai 
iszblyszko, o iszibalimas rodąs 
smerti, visa anos, veidą aptrau
kė. Jos linksmos akis szviesu- 
ino nustojo ir labiaus indubo, 
kūnas sunyko, ant kurio var
gas būtinai užgulė.

Mažiuitis tai paregejas, tarė 
su asza.rojaneziomis akimis: O 
mieliausia motin! Kaip atsi
mainai! Mažne tave nepažins- 
tu! O Dieve! Dieve! Kas tau 
yra?

Mano mielasis! Atsake Geno
vaite, asz labai silpna esu! Ra
si numirsiu. Kas tai yra numir
siu? Užklausė mažiutelis. Dar 
asz to negirdėjau kol gyvas. 
Užmigsiu, tarė Genovaite silp

nu balsu, ir daugiaus nepabu
sta. Tuomet mano akis nebe
matys saules, o mano ausis ne- 
begird.es tavo baisa. Tasai kū
nas suszales ir sustingęs gules 
isztisas ant žemes ir nebegales 
pasijudinti, vėliaus būtinai su
trūnės ir visa in žemes ir dul
kes pavirs!

Po tu žodžiu mažiutelis rau
dodamas puolė apimti motinos 
kakla, ir ana apkabinęs vienu 
pradėjimu kalbėjo szius žo
džius: 0 motin! Motin! 0 vie
nok nemirk, praszau buk gyva! 
Genovaite tarė: Neraudok ma
lonus kūdiki! Ne malonus kūdi
ki! Ne mano tai yra rankose 
numirti arba gyvai būti. Die
vas teip nori. Dievas? Suszuko 
mažiutelis didei pasistebejas. 
Juk tu man visados kalbėjai, 
jog Dievas taip gedąs. Kaip-gi 
Jisai gali ta padaryti? Sztai 
asz negaleeziau pauksztelio 
pražudyti, o labiausei tavęs!

Genovaite atsake: Gerai tari 
mano kūdiki, kaip tu man ne- 
duoutmei pražuiti, arba neatim
tu gyvybes, teip Dievas ta di
desni užlaiko. Jisia kurisai am
žinai gyvena ir mums duoda 
amžina gyvybe. Vienok tau tu
riu apie tai aiszkesniai pasaky
ti. Žinai, jog asz netikt kuna, 
bet dar ir duszia turiu kaipo ir 
tu. Gyvena tame kūne paveiks
las puikesnis už saule menulis 
ir žvaigždes. Yra tai mums ne-' 
matoma duszia kaipo ir patsai 
Dievas; brangiausias dalykas 
ir neužmokama Anuo dovana, 
kuri kūma atgaivin,'' bet su 
juom kartu ir pražūsta. Ar at
meni malonus kūdiki, kaip nu
vilkau nuo saves sudėvėtus
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Žinios Vietines
— Džulajaus ' 4-ta praėjo 

malsziai musu apylinkėje.

— Panedelyje apie vienuo
likta valanda, naktyje likos pa
leistas ugninis sig-nolas, bet ug
nies nebuvo. /

— Subatoj pripuola SS. 
Kirilo ir Metodijuszo, o Tau
tiszka Vardine : Skiaute. Menu
lio atmaina naujutis. Ir ta die
na : 1952 m., Republikonu Par
tijos seimas prasidėjo Ohieago- 
je, su delegatais isz visu Ame
rikos valstijų; 1863 m., Ameri
kos valdžia pirmaji syki pra
dėjo imti vyrus in vaiska; 1898 
m., Amerika pasisavino Ha
waii salas.

— Praeita Panedelio vaka- 
ra užėjo smarkus elektrikinis 
szturmas apylinkėje.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola septinta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Elzbie
tos, o Tautiszka, Vardine: Tau
rasis. Ir ta diena: 1947 m., mai- 
nieriai. straikos iszvengtos. 
Mainieriai gavo didžiausia al
gų pakėlimą, beveik keturios 
deszimts penkis centus ant va
landos daugiau; 1835 m., Lais
ves varpas perskilo, beskam
bindamas del John Marshall 
mirties; 1950 m., Prez. Harry 
Trumanas paskyrė Gen. Doug
las MacArthur kaipo Koman- 
doriu visos musu armijos Korė
joje; 1303 m., smarkus žemes 
drebėjimas Žemaitijoje.

' — Panedelyje pripuola Szv. 
Zenono ir Szv. Marijai Goretti, 
o Tautiszka Vardine: Veja, o 
ta diena 1943 m., Alijantai in- 
silauže in Italijos miestą Sici
ly; 1951 m., Prez. Harry Tru
manas prasze Kongreso už
baigti kara in Vokietija; 1938 
m., keturiolika Žvdu, keturios 
deszimts keturi Arabai nužu
dyti per penkios sukilimo die
nas Palestinoje; 1948 m., Gen. 
Dwight Eisenhoweris kuris da
bar taip stengiasi savo partijos 
rinkinius laimėti, buvo stacziai 
pasakę^ Senatoriui Claude 
Pepper kad jis nesutiktu būti 
Demokratu Partijos kandida
tas in Prezidentus,

— Utarninke pripuola Sep
tynių Broliu Kentėtojų, ir Szv. 
Felicijos, o Tautiszka Vardine: 
Ylatrimas. Taipgi ta diena: 
1950 metuose Amerikos armija 
reikalauja dvideszimts tuks- 
tancziu vyru del vaisko; 1821 
m., Amerika gavo Floridos 
kraszta nuo Ispanijos; 1890m., 
Wyoming valstija priimta in 
Unija; 1938m., Howard Hugh
es su keturiais kitais iszskrido 
isz New York miesto, ir skrido 
aplink pasauli, kelione užėmė 
tris dienas, devyniolika valan
dų, asztuonias miliutas ir de
szimts sekundų.

Choshocken, Pa. —
Lavonas Harry Higgins, ketu
rios deszimts septynių metu 
amžiaus žvejotoje buvo suras
tas Schuylkill upeje. Ugnia
gesiai per kelias valandas jo 
jieszkojo, kai jie užmatė jo la
voną beplaukianti upeje. Ki
tas žvejotojas buvo užtikęs jo 
drabužius ir jo meszkere ant 
kranto ir pranesze 'policijan
tams. Policijantai spėja kad 
jis pasigavęs keletą žuvu, nu
tarė pasimaudinti ir taip pri
gėrė.

Lancaster, Pa. —
Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus, William Diffenderfer 
intartas už nužudinirna savo 
žmonos su kirviu, pasikorė 
Lancaster kalėjime. Kalėjimo 
virszininkai sako jie užtiko ji 
kybo jaut nuo lubu. Jis buvo 
sudraskęs savo pa.dus.zkos nuo- 
valiczka ir isz jo pasidaręs sau 
virve. Jo žmona buvo nužu- 
dinta jųdviejų miegamajame 
kambaryje po pietų. Jo teta 
Panele Fannie Diffenderfer sa
ko kad ji mate kai jis su kir
viu kapuojo savo žmona, dvi
deszimts dvieju metu amžiaus 
Amrie. Jis ka tik buvo paleis
tas isz darniu namo. Polici
jantams sake kad jis nieko ne
atsimena ir nežino kas atsitiko.

7 METU AMŽIAUS
DRAIVERYS

BENTON HARBOR, MICH. 
— Septynių metu amžiaus Da
vid Mason pasiėmė savo szei- 
mynos automobiliu ir iszvažia- 
vo sau pasivažinėti, ant raidos. 
Policijantas davė jam tikieta 
už vairiavima be laisniu.

Jo motina Ponie Artie Ma
son, isz Benton Harbor gavo 
tikieta už pavelinima tokiam 
jaunam vairuoti automobiliu 
be laisniu.

Vienas kito automobiliaus 
draiverys iszsigando kai jis 
pamate automobiliu bevažiuo
jant be draiverio. Jis greitai 
pranesze policijantui James 
Alford, kuris pasivijo ta auto
mobiliu ir ji sustabdė. Jis ra
do ta vaika prie automobiliaus 
rato, virsz kuri jo nosis buvo 
vos matyti.

Jo motina sako kad ji nesu
pranta kodėl policijantai jos 
vaika sustabdė ir paskui ne tik 
jam bet ir jai iszrasze po tikie
ta, nes, ji piktai pasipurtė, 
“Asz jam pavėlinu automobi
liu vairuoti.”

jes su savo troku del rauduonos 
szviesos, apie pirma valanda
isz ryto. Tie kareiviai priėjo 
prie to kryžkelio, ir pamate ta 
troka tenai bestovinti, nutarė 
nelaukti kol tas trokas pradės 
vėl važiuoti, ir palindo po jo 
norėdami taip pereiti skersai 
ta ulyežia. Jie buvo gerokai 
iszsigere.

Žuvusio kareivio draugas 
suszuko kai tas trokas perva
žiavo per jo draugo galva; ir 
troko draiverys sustojo, bet 
jau buvo per vėlai.

Tas jo draugas, policijos pa
imtas in policijos automobiliu 
pradėjo durnavoti ir szaukti 
kad jis kaltas kad jo draugas 
žuvo. Jis iszmusze kelis polici
jos automobiliaus langus ir už 
tai pats buvo suaresztuotas.

žu kirviu, jis iszkele rankas ir 
garsiai paskelbė kad jis nori
savo rankas nusimazgoti, kad 
jis visiems galėtu parodinti 
kad jis nekaltas.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus William Diffenderfer 
po tam pasidavė policijanatms ■ 
ir visai nesiprieszino. . ,

Jis policijantams negalėjo 
pasiaiszkinti kodėl jis buvo 
taip padaręs. > ?

Jis buvo tris sykius nuvesz- 
tas in ligonine del proto ligos 
ir Daktarai buvo paliudine kad 
jis nėra pilno proto. Bet susie- 
dai saiko kad ta porele labai 
gražiai gyveno.

Nežiūrint kad jis buvo susir
gęs proto liga, jis dabar yra 
kaltinamas už savo žmonos nu- 
žudinima.

DU RAZBAININKAI
SUIMTI

GREEN LANE, PA. — Du 
razbaininkai apvogė First Na
tional banka ir pabėgo su 
$3,837.00. Jiedu buvo už pusva
landžio suimti ir suaresztuoti.

Jiedu buvo paseke bankos 
prezidentą Stanley Schoelkoff 
in banka, kai jis gryžo po pie
tų. Jiedu buvo jo lauke auto
mobilyje netoli nuo bankos.

Jie buvo ta automobiliu 
ankseziau ta ryta pasivogė in 
West Philadelphia, Pa.

Jos suėmė in North Wales 
policijantai Edward Viet ir 
Kenneth Remp kai apie ta va
gyste buvo jiems praneszta per 
radija.

Tiedu vagys buvo apleidę 
savo ta pasivogta automobiliu 
ir buvo jau belipe in traukini 
kai tie policijantai užtiko juos 
ir suaresztavo.

Jiedu pasidavė savo vardus, 
kaip trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus Charles Musselman, 
buezierys, ir trisdeszimts asz
tuoniu metu amžiaus Roy Fur
long, darbininkas spaustuvėje. 
Jiedu pareina isz Akron, Ohio.

13 METU VAIKAS 
PASMAUGĖ 

DRAUGA
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GAZOLINO TROKAS 
APSIVERTĖ

Uždege Deszimts 
Namu

Niekas Nesužeistas
CINCINNATI, OHIO. —

Trokas su spetyniais tukstan- 
cziais penkiais szimtais goreziu 
gazolino apsivertė ir susprogo, 
uždegdamas deszimts namu, 
kuriuose beveik visi tuo laiku 
jau miegojo.

Ugniagesiai sako kad ketu
rios deszimts dvieju metu am
žiaus Ponia May Barnett apslo- 
bo ir pasimirė kai ji buvo isz 
savo namu iszneszta.

Jie sako kad niekas nebuvo 
sužeistas tame gaisre, bet jie 
vistiek atkasė griuvėsius jiesz- 
kodami lavonu, ir nieko nera
do.

Dvideszimts szesziu metu 
amžiaus Lrary Whitaker isz 
Cincinnati, suspėjo isz to tro- 
ko iszszokti pirm negu trokas 
susprogo. -

Ponia Barnett, vienuolikos 
vaiku motina, kuri pasimirė, 
jau ilga laika buvo sirgus szir- 
dies liga.

, - Girardville, Pa.—
Pareita Panedelyje apie 6:40 
valanda ugnis kylo namuose 
ponios T. Smith, 332 W. Ogden 
uly. Lieipsna greitai prasipla
tino in 334 W. Ogden ully., pas 
W. Sakalosky ir 330 W. Ogden 
uly., Ona Kutsavage. Vanduo 
ir ugnis sunaikino viską. Ble- 
dies padaryta ant $35,000. 
Žmones kurie gyveno tose na
muose dabar gyvena kitose 
miestuose kur randasi ju dar
bas. Vaistiniai ugniniai inspek
toriai tyrinėjo priežasti ugnies.

KAREIVIS ŽUVO __ £
Palindo Po Troku;

Buvo Pasigėrės
WILMINGTON, DEL. — 

Lakunu sztabo kareivis buvo 
suvažinėtas, užmusztas, kai jis 
palindo po troku, norėdamas 
iszlysti isz po jo kai jis buvo 
sustojęs del rauduonos szvie- 
sos prie ulycziu kryžkelio.

Dvideszimts vieno meto am
žiaus Ernest Johnson, isz New 
Castle Air Base, buvo ant vie
tos užmusztas, kai didelis tro- 
kas pervažiavo per jo galva. Jo 
draugas, dvideszimts vieno 
meto amžiaus Asher J. Bittie 
suspėjo iszlysti isz po to troko, 
kai draiverys pradėjo ta troka 
ir suvažinėjo jo drauga.

Policijantoi sako kad to tro
ko draiverys, Carl Allen, isz 
Ocean City, N. J., buvo susto-

CINCINNATI, OHIO. — 
Trylikos metu vaikas prisipa
žino kad jis pasmaoge penkių 
metu vaika už tai kad tas vai
kas ji vis kibino ir jam ramy
bes nedave. Jis sako: ‘‘Asz ji 
pasmaugiau už tai kad asz bu
vau piktas ant jo.”

Policijantai sako kad jie tiki 
kad tas trylikos metu vaikas 
teisybe sako. Priesz tai kitas 
dvideszimts metu amžiaus jau
nuolis buvo policijantams pri
sipažinęs kad jis buvo ta vaika 
pasmaugęs. Bet policijantai 
sako kad jie jam netiki ir kad 
jie yra tikri kad tas trylikos 
metu vaikas savo drauga pa
smaugė.

NUŽUDĖ SAVO 
ŽMONA

Norėjo Nužudinti 
Savo Teta

LANCASTER, PA. —
Buvęs ligonis dumiu namuose 
pasiuto in Elizabethtown, neto
li nuo Lancaster, ir nužudė sa
vo žmona, keturiu menesiu 
dukreles motina, ir paskui no
rėjo nužudinti savo teta. Kai 
jis savo tetai nepataike su ma-

NUŽUDĖ SAVO 
MARCZIA

NEW KENSINGTON, PA. 
— Tėvas nuszovę savo sunaus 
žmona ir paskui pats gala ga
vo, nusiszove su tuo paežiu me
džiokles karabinu.

Susiedai atbudo isz miego 
apie puse po szesziu isz ryto, 
kai jie iszgirdo tuos szuvius, ir 
rado trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Ponia Virginia Shu- 
tak ir septynios deszimts sze
sziu metu amžiaus Frank Shu- 
tak negyvus.

Policijantai spėja kad tėvas 
savo marczla nuszove kai ji 
pargryžo namo, nuvežus savo 
vyra in darba. Paskui jis inejo 
in kambarį, užsirakino duris ir 
pats nusiszove.

POLICIJANTAI
PRALAIMĖJO

Reikalavo Trumpesniu
Darbo Valandų

HARRISBURG, PA. — 
Policijantai per savo draugija, 
‘‘Fraternal Order of Police” 
buvo isz miestu ir isz valstijos 
reikalave trumpesniu darbo 
valandų. Jie norėjo gauti ke-

-from Johnny Podres-

I le’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:

“I don’t plan to do much except maybs go 
out and buy some more Savings Bonds with 
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 
r 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 

r 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 life — 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 ‘ '

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
turios deszimts valandų darbo 
per sanvaite, bet miestu ir vals
tijos tarybos nesutiko. Harris
burg, sostines virszininkai sa
ko kad tas musu policijantu pa
reikalavimas valstijai kasztuo- 
tu apie deszimts milijonu dole
riu ant metu.

Mes per daug apie szi klausi
ma nežinome; bet mums iszrodo 
kad jeigu paprasti darbininkai 
dabar dirba tik keturios de
szimts valandų per sanvaite ar 
mažiau ir gauna du ar tris sy
kius daugiau negu miisu polici
jantai mokesties, tai policijan-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima,® 
apie Jezu Kristų.

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

cijantai suspendavo, praszali- 
no keturiems valstijos tarnau
tojams, kurie tai motinai glo
bos nesutiko duoti ir nutraukė 
jos globa.

tu praszymas ežia butu vietoj 
ir tvarkoj.

Jau du metai kai policijantai 
reikalauja trumpesniu valandų 
bet musu valstijos augsztas 
teismas ta ju praszyma iszmete.

Musu policijantu ir ugniage
siu algos tikrai neužganėdin
tos. Mums iszrodo kad jie turė
tu nors lygiai gauti mokėti 
kaip paprastas fabriko darbi
ninkas, jeigu ne daugiau.

4 VALSTYBINIAI 
DARBININKAI

PRASZALINTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

■ J ~ .'1? ~ 
rami ir labai savo vaikams rū
pestinga.

Policija surado ir suėmė mo
tina ir patupdino jo in kalėji
mą. Bet tuo paežiu sykiu poli

NEPAPRASTAS 
DRAIVERYS

NUTLEY, N. J. — Kai poli- 
cijantai prisiartino prie vieno 
automobiliaus isztirti kas taip 
automobiliaus triuba triubina, 
kad visi susiedai policijai 
skundiesi, tas automobilius 
staiga szove visu smarkumu 
pirmyn.

Policijantai sako jie ta auto
mobiliu vijosi per tris mylias 
kol pasivijo ir ji sustabdė. Per 
tas tris mylias tas automobi 
liūs važiavo iki devynios de
szimts myliu in valanda ir pra
važiavo pro szeszias rauduonas 
szviesas.

Kai policijantai ta automo
biliu sustabdė isz jo iszsirito' 
dvylikos metu vaikas. Jis pri
sipažino kad jis automobiliaus 
raktukus pasiėmė isz savo tėvo 
kiszeniaus kai tėvas miegojo, 
ir susimislino pasiimti savo 
drauga ir važiuoti ant ‘raidos’.

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.
--- ------------- ------------------- -----------

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

• * ■ U ’’U’’ : ’/•

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

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

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

Pirmiau “Saules” 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- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziamš popie
ros nupirkti, Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiaj 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 galėtume^ 
ja vis skaityti!  ąK


