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Sumusztas, Surisztas Isz Amerikos
EISENHOWERIS j

ATSAKO
BULGANINUI!I 
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Nežinomas žmogus ežia gu
li surisztas ir sumusztas ant 
grindų Industrial Bank of 
Commerce, viduryje New 
Yorko.

Anot policijos szitas iki 
sziol nežinomas žmogus pa- 
szove du bankos polici- 
jantus kai jis supyko kai

Žiopso In

Praeinantieji žiopso ir 
žiuri in ambulansa kur guli 
sužeistas bankos sargas. Jis 

• buvo in koja paszautas va
gies kuris stengiesi septynių 
tukstaneziu doleriu palszyva 
czeki iszmainyti.

Kai bankos kasierius ne
sutiko jam ta czeki iszmai
nyti jis supyko ir pareikala
vo pinigu. Tada du bankos

GAUJA INSILAUŽE 
IN KALĖJIMĄ

Nužudė Du Ilgu Metu 
Kaliniu

VITORIA, BRAZIL. —
Apie keturios deszimts žmonių 

bankos kasierus jam nesuti
ko iszmainyti czeki del sep
tynių tukstaneziu doleriu. 
Kai policijantai priėjo prie 
jo ir paprasze kad jis su jais 
iszeitu isz bankos, jis iszsi- 
trauke revolveri ir pradėjo 
in juos szaudinti.

□ □ □

Ambulansa

sargai priėjo prie jo ir pa- Į 
prasze kad jis su jais iszeitu 
isz bankos. Jis tada pradėjo 
szaudinti ir abudu sargu su- į 
žei'de. Kitas bankos pasiun
tinys nusistvere už to vagies 
ir ji sudaužė primusze ir pa
liko ant bankos grindų kol 
kiti policijantai pribuvo ir 
ji nusivežė.

o o o

Bet mokslincziai kurie yra 
pagaminę tas bombas ir kurie 
stengiasi dar didesnes ir bai
sesnes iszrasti, sako kad tokiu 
bombų susprogdinimas yra 
jiems labai reikalingas jeigu i 
jie galėtu dažinoti'kaip jas pa-, 
didinti ar patobulinti. Jie sako, 
kad jie visas pastangas deda 
visus apsaugoti nuo tu bombų 
duju. »

Bet vienas mokslinczius yra j 
pasakęs kad žmones, kurie gy- j 
vena toje apylinkėje kur tos ’ 
bombos yra susprogdinamos 
“yra pavojuje!” Jis sako, apie 
tuzinas kitu panasziu moksliu-! 
ežiu jam pritaria, kad tu žmo
nių gyvenimo amžius jau da
bar yra sutrumpintas trimis ar 
keturiomis sanvaitemis jeigu 
ne visais metais.

gauja insilauže in Itapermirim 
kalėjimą, Vitoria mieste, Bra
zilijoje, ir del policijai nežino-1 
mu prezaseziu, nužudė du kali-1 
niu, kurie buvo pasmerkti ant 
ilgu metu in kalėjimą.

Tiedu kaliniai buvo nuteisti 
ant trisdeszimts metu in kalė
jimą, vienas del žmogžudystes, 
o antras už sukilimą.

Sako Sovietu Vadas 
Kiszasi In Musu 

Reikalus

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris sta- 
cziai pasakė kad Nikolai A. 
Bulganinas, Sovietu Premieras 
kiszasi in musu kraszto vidaus 
reikalus, kai jis per savo laisz- 
ka pataria kad Amerika liautų
si gaminusi atomines ir vande
nilio, “Hydrogen” bombas.

Eisenhoweris labai asztriai 
atsikirto ir pasakė kad jam tas 
Bulganino laiszkas nepatinka, 
ir kad jis dabar remia jo kon
kurentą, priesza rinkimuose, 
Adlai Stevensona, kuris pana- 
sziai pataria kad Amerika tu
ri gana tu atominiu ir vandeni
lio “Hydrogen” bombų ir kad 
nėra jokio reikalo daugiau to
kiu bombų gaminti ar jas isz- 
tirti su sprogdinimais, kurie 
sudaro pavoju visiems žmo
nėms.

Eisenhoweris staeziai pasa
kė Bulganinui, nesikiszti nei in 
musu rinkimus, nei in musu 
reikalus.

Prez. Eisenhoweris sako kad
Bulganinas pasirinko baisiai 
prasta toki klausima iszkelti, 
kai visi mes esame susirupine 
rinkimais.

ARKLIO SUTRINTA

Jauna Mergina 
Pasimirė

WEST CHESTER, PA. —
Jauna mergina, jojike isz 
Lansdale buvo mirtinai arklio 
sutrinta kai arklys kuri ji jojo 
parodoje ir lenktynėse parpuo
lė ir ja sutrynė.

Arkliu paroda ir lenktynes 
buvo laikomos in Thornbury; 
Township, netoli nuo Glen

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PRELATAS
BRISZKA PALIKO

$339,552.00

CHICAGO, ILL. — Apskri- 
tise rasztininkas paskelbė mi
rusio prelato Antano Briszkos 
(Anthony Briszko, nuo 2745 

; W. 44th St.) buvusio Nekalto 
Prasidėjimo bažnyczios klebo
no tesatmenta, isz kurio matyti 
kad jis paliko turto už $339,- 
552.

Prelatas mirė 1953 m., Rug
sėjo 2 d., sulaukės 69 metu. I,sz 
savo turto jis $97,538 paliko 
Szv. Kaz miero kolegijai Ry
moje. Jis ja insteige 1947 m.; 
$20,000 paliko Kauno Kunigu 
seminarijai; po $10,000 Kauno 
ir Panevėžio prieglaudoms; 
$50,000 pastatyti namams Bet
liejuj, skirtiems Lietuviams 
klierikams ir maldininkams.

Nuosavybe verta $52,000, už- 
rasze pusseserei Mrs. Louise 
Maska, 52 metu amžiaus isz 
4718 S. Keeler uly.

$25,000 paliko brolvaikiui 
Anton Briszko, likusiam Lie
tuvoj. Jei iki 1960 metu paaisz- 
ketu, kad jis yra mires ir Kau
no seminarija ir abi minėtos 
prieglaudos uždarytos, skirta
sis palikimas bus perduotas 
Szv. Kazimiero kolegijai.

(Palyginimui galima pri
minti, kad szimet mires Ang
lijos kataliku galva Karinolas 
Griffith paliko turto tik už 
$800.) —N.

ISZMESTAS
ROKOSSOVSKIS

Kariszkas Ir Intakingas 
Žmogus

WASHINGTON, D. C. — 
Marshall Konstantin Rokos- 
sovskis, Maskvos žmogus Len
kijoje, buvo vienas isz intakin- 
giausiu žmonių Lenkijoje. Jis 
buvo vienas isz pasekmingiau- 
siu Generolu, karininku per 
Antra Pasaulini Kara. Jis gar
bes antra vieta eme vien tik del 
Marshal Georgi Zhukov.

Tik keli metai pirmiau jis 
buvo kalėjime ir lauke baisiau
siu kankinimu ir mirties. Sta
linas buvo ji suaresztaves per 
1937 ir 1938 iszvalinimu. Ir jis 
buvo paskirtas mirti su keliais 
tukstaneziais kitu karininku. 
Jis vienas isz keliu kurie buvo 
iszgelbeti kai Stalinas nutarė 
kad tas iszvalymas, iszczysti- 
nimas partijos jau priėjo gala.

Atstatytas in savo kariszka 
vieta, jis buvo Major Generolas 
kai Hitleris užsipuolė ant Rusi
jos. Jis tapo Marshall 1944 me
tais.

Jis vadovavo Sovietu armi
jas kai jos gynėsi prie Maskvos 
kai jos atsilaikė Stalingrade; 
jis vede savo armijas atimti isz 
Vokiecziu Gudu kraszta ir 
teipgi dalyvavo Rytu Rusijos 
paimime ir vede savo armijas 
kurios Berlyną užėmė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Lenkai Eina P rie Laisves!
Iszmete Sovietą Ro- 

kossovski Ir Penkis
Kitus

_  . —

VARSZAVA, LENKIJA, — 
Nors dar per anksti džiūgauti1 
ar džiaugtis bet visi ženklai yra 
geri ir daug gero lemianti Len-1 
kijoje. Lenku Komunistu par-i 
tija iszmete savo Sovietą Ap-j 
saugos Minister! Konstantina j 
Rokossovski ir penkis jo Sovie-! 
tinivs vadus.

Isz visko reiszkia kad Lenki
jos Komunistiszka valdžia da-‘ 
bar gavo ar pasiėmė divorsa 
nuo Sovietu Rusijos Kremlino 
ir dabar rengiasi valdintis taip j 
kaip Yugoslavija valdosi po 
Diktatoriumi Tito.

Tucs rinkimus neabejotinai 
laimėjo Wladyslaw Gomulka, į 
buvęs Vice-Premieras, kuris 
dabar buvo iszrinktas kaipo ■ 
pirmas partijos sekretorius.

Isz pradžių iszrode kad So-j 
vietai savo valdžia gales pa-! 
laikyti vien tik su savo armijo- • 
mis, bet paskui pasirodė kad1 
Sovietai nebeiszdryso savo! 
vaiska pavartuoti, nors daug 
Sovietu kariuomenes dar vis 
randasi Lenkijoje ir dar dau
giau buvo pasiunsta prie Len
kijos rubežiaus.

Lenkijos armija, kurios va-! 
daitllVO Sovietu iszmokinti, i 
dabar remia nauja valdžia Len- i 
kijoje ir stoja priesz Sovietus.

Komunistu partijos vadas 
Nikita Krushchevas pats as-! 
meniszkai buvo atvažiavęs in 
Lenkija ir su grasinimais buvo 
Lenkams insakes kad jie turi 
palaikyti ir priimti Rokossov
ski. Bet kai Lenkai ta Rokos
sovski iszmete Kruszczevas nu

S. Kanalo Klausimas Tautu Sanjungoje

Dmitri Sheplovas, Sovietu 
Užsienio Ministeris, po kai
re, kalba Tautu Sanjungos 
Taryboje, New York mieste, 
kaslink to Suez Kanalo klau
simo. Jis reme Egipto Užsie
nio Ministerio Mahmoud 
Fawzi, del nustatymo komi

tilo.
Lenkai iszmete ir kitus 

Kremlino pasiunstus vadus. 
Kruszchevas buvo grasinės So
vietu armijas pasiunsti priesz 
Lenkus, jeigu jie ta Rokossov
ski iszmes isz savo tarybos 
sztalo. Bet kai jis buvo isznies- 
tas tai Kruszczevas nutupe ir, 
nutilo.

Kai kuriose vietose buvo ma- j 
ži sukilimai ir susikirtimai ir: 
susikirtimai, bet nieko tikrai į 
svarbaus. Eina gandai kad kai 
vienas traukinys, veszdamas 
kelis tukstanezius Sovietu ka-' 
reiviu važiavo in Varszava, jis 
susimusze su Lenku armijos! 
tanka ir tie Sovietai niekados 
nepasieke Varszavos.

Naujas Lenku vadas, Wla
dyslaw Gomulko buvo Sovietu 
padėtas in kalėjimą, ir dabar 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SOVIETAI IN
AMERIKONISZKUS

RINKIMUS

LONDON, ANGLIJA. — 
Sovietu delegacija iszvažiavo 
isz Maskvos ir važiuoja pas i 
mus in Amerika pasižiūrėti ir i 
pasimokinti kaip mes vedame 
laisvus, Amerikoniszkus Rin
kimus del Prezidento.

Maskvos radijas pranesza į 
kad L. N. Solovyev, Deputy of! 
USSR Supreme Soviet; V. L. 
Kudryavtsev, valdžios laik-' 
raszczio “Izvestia” sztabo vir-i
szininkas, ir M. I. Rubenstein 
Sovietu Akademijos virszinin- 
kas, atvažiuoja pas mus pasi
žiūrėti kaip mes vedame savo 
Rinkimus.

sijos, kuri turėtu stengtis ta 
klausima taikingai ir be jo
kio kraujo praliejimo isztir- 
ti ir iszriszti.

Jis patarė kad tokia komi
sija turėtu sudaryti: Ameri
ka, Anglija, Prancūzija, Ru
sija, Egiptas ir Indija.

nimai dažinoti kas yra, atsako- 
mingas už tiek Lenku nužudi- 
nima per tuos sukilimus.

Sovietai butu galeje Lenkus 
sutrinti su savo armijomis, bet 
dabar ir tie Sovietai nebeisz- 
drysta smurtu vaidinti, nes per 
daug krasztu dabar rengiasi 
.sukilti priesz jos. Sovietai v- 
s-am svietui yra skelbe ir dar 
dabar skelbia kad visi krasztai 
po jos priežiūra turi pilna lais
ve. Jeigu dabar Sovietai butu 
su savo armijomis numalszine 
Lenkija, tai visi kiti krasztai 
butu pamate Sovietu Rusijos 
veidmainyste.

Bet visa tai Vakarinėms 
krasztams geriau, nes tai pir- 
mutnis apcziopiamas ženklas 
kad galinga Sovietu Rusija tu
ri molio kojas ir gali bet kada 
sutrupėti. Sovietai ta pat gerai 
žino ir už tai nebeiszdrysta pa
vartuoti savo kariszkas jiegas 
priesz Lenkija.

Rokossovskis baisiai nuken
tėjo ir buvo nužemintas. Jis 
yra Satlingrado didvyris, jis 
buvo paties Stalino pagerbtas 
ir paskirtas in augszta vieta. 
Jis yra ar bent buvo vienatinis 
ženklas Sovietu galybes Len
kijoje.

Kai Lenkai dagirdo apie ta 
perversme jie sudarė iszkilmin- 
gas parodas, marsziavo ir ba- 
liavuojo, szaukdami: “Szalin 
su Rusija!”

Eina gandai kad Vengrija 
rengiasi panasziai pasistoti 
priesz Sovietu Rusija.

Kiti gandai eina kad kai
Kruszczevui nepasiseke palai- 
kinti Rokossovski Lenkijos 
valdžioje, jis gal praras savo 
augszta ir atsakominga vieta 
kaipo Komunistu partijos bo
sas!

Czia randasi isz kaires in 
deszine: Shepilovas isz Rusi
jos; Anglijos Selwyn Lloyd; 
Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles; Amerikos 
Ambasadorius Henry Cabot 
Lodge ir Ministeris Fawzi.

o o o
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Kas Girdėt
Taksos 'bus panaikintos ant 

kelionių in Užsieni, ar tikriau 
sakant jau buvo panaikintos 
visiems tiems kurie keliauja du 
szimtu dvdieszimts penkias 
mylias ar daugiau už musu ru- 
bežiu. Pirmiau tokioms kelio
nėms buvo deszimtas nuoszim- 
tis taksu.

In Lake Shore, Michigan vi
si žmones, vis stebisi kai jie 
pamato trisdeszimts septynių 
metu amžiaus Leonard LePage 
nauja laiveli, kuri jis pasidarė 
isz savo automobiliaus. Jis sa
vo automobiliaus in žiną indė
je, intąise savo laivelio užpa
kalyje ir dabar vietoj ant viesz- 
keliu, po ežerą sau plaukineja 
su mažu laiveliu, bet dideliu 
inžinu.

In Hollidaysburg szeszioli- 
kos metu amžiaus James J. 
Wyland nuszove savo tęva, 
Frank, kai jiedu susiginezino 
apie kokius ten mažmožius.

" • • ' '

Amerikiecziai dabar vis dau
giau ir daugiau automobiliu 
perkasi isz užsienio, kaip isz 
Anglijos, Prancūzijos ir Itali
jos, nes tie automobiliai yra 
mažesni, geresni, greitesni, pi
gesni ir tinkamesni ant musu 
siauru vieszkeliu.

Beveik visi bagoeziai dabar 
turi nors viena automobiliu 
isz Užsienio, kuri jie vartuoja 
del kasdieninio darbo ir susi
siekimo, o Amerikoje paga
minta Cadillac, Lincoln ar 
Chrysler laiko tik del szven- 
cziu ar del kuriu kitu svarbiu 
iszvažiavimu.

Sovietu bosas Kruszczevas 
su trimis kitais Rusijos tūzais 
dabar atva'žiavo in Lenkija nu- 
malszinti tuos Lenkus kurie 
nori susidėti su Yugoslavijos 
Diktatoriumi Tito ir atsiskir
ti nuo Sovietu Rusijos.

Sovietas Bulganinas dar ki
ta laiszka yra paraszes Prezi
dentui Eisenhoweriui. Kas ta
me laiszke buvo paraszyta ne
buvo paskelbta, bet laikraszti- 
ninkai spėja kad Bulganinas 
vėl kalba apie nusiginklavimą.

' ■ - • • ”
Stevensonas, Demokratu 

kandidatas in Prezidentą vieta 
sako kad Prez. Eisenhoweris 
žmonėms teisybes nepasako 
kas ten darosi in Suez Kanala, 
kur Sovietai dabar insikiszo ir 
stengiasi Vakarinius krasztus 
isz ten iszstumti.

Ponia Elenora Rooseveltie- 
ne sako kad per Republikonu 
valdymą Amerikiecziai yra 
neteke intakingu draugu po vi
sa pasauli.

Prez. Eisenhoweris sako 
kad Stevensonas niekus plepa 
kai jis pataria panaikinti in- 
statyma imti jaunus vyrukus 
in vaiska ir sustabdinti atomi
nes bombos gaminimą.

Kai Kataliku Bažnyczia su
rengė Philadelphijoje savo Mi
sijų paroda, užsvardinta “Vis- 
tarania” tai tiek'žmonių in vie
na vieta niekados Philadelphi
joje nebuvo susirinkę.

• . . . Į

Szimtai autobusiu kasdien 
važiavo in ta paroda. Didžiau-i 
sies Philadelphijos ulyczios bu-Į

vo užsikimszusios, uždarytos; 
szimtai policijantu stengiesi 
tvarka palaikyti per tiek tuks- 
taneziu automobiliu.

Iki sziol didžiausia žmonių 
spūstis būdavo per futboles lo- 
szinia tarp Armijos ir Laivyno. 
Bet Kataliku Vistarama, misi
jų paroda parode dar didesne 
žmonių spusti.

Kazimieretes vienuoles turė
jo iszkilminga savo naujos mo
kyklos kertinio akmens pa- 
szventinima. Nauja mokykla 
bus puoszni, graži ir didinga. 
Tik gaila kad tiek mažai Lie-j 
tuvaieziu toje mokykloje lan
kosi.

Kazimierietes dabar turės 
dvi puosznias mokyklas, “Ala-j' 
ria High School ” Chicago, 111., j 
ir Vila Joseph Marie, New
town, Pa.

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.

Platinkit “Saule”

Tos Akys

Ko tos akys žiuri in 
mane,

Vis isz paszaliu.
Turint jiji mane myli?
Asz jos nemyliu.
Žiuri man tiesiok in 

veidą
Kęst to negaliu!
Turbūt jiji mane myli? 
Asz jos nemyliu.
Žiuri. Žiūrint žvilgis

szirdi
Veria lyg peiliu.
Rodos, jiji mane myli? 
Asz jos nemyliu.
Dabar nežiur jau 
Tik pilnos aszaru 

galiu.
Tikrai jiji mane myli? 
Ir asz ja myliu.

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

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

SAULE - Mahanoy City, Pa.

' Platinkit “Saule”

*X*<I**Z**Z**Z**Z**X*******************‘

NEUŽMOKAMAS 
:: ŽIEDAS ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

regėjo Zulima lange. Ervinas 
užsidegė dideliu pageidimu 
prie josios, o norėdamas Oma
rui kenkt, paszauke dvases ug
nines ir tarėsi su joms, kokiu 
budu pagriebt žiedą ir Zulima 

į gaut. Dvasios jam 'pasakė, jog 
I Omaras dabar perą namie, liet 
ant medžiokles ir net už keliu 
dienu sugryž. Norėdamas Er
vinas isz nebuvimo Omaro nau
dot,’ pastanavijo greitai tuoni 
užsiimi.

XI.
Ant rytojaus prisakė dva

sioms, idant pristatytu jani 
puiku žirgą, ir deszimts neval- 
ninku; apsiredes-gi puikiai se-

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsintus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

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

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

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

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

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

No.148—Apie 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.

do ant žirgo ii* tarp pulko jojo 
priesz paloci Omaro, duoda
mas tarnams rustu prisakyma 
idant ant jo temytu. Kada 
priesz paloci atjojo, nusiuntė 
savo tania ir liepe save už per- 
siszka karalių perstatyt, kuris 
nori su Omaru kalbėt. Kada tai 
Žalimai danesze liepe pasakyt, 
jog jos pats negali teip puikaus 
svetelio priimt nes nėra na- 
mieje, bet jeigo nori pora dienu 
u'žsilaikyt, tai jije siaus parva- 
dintie Omara isz medžiokles. 
.Vienas isz taniu persivertus 
dvase tarė, jog ilgai negali 
laukt, tiktai meldžia, idant gai
lėtu apžvelgt paloci ir paimtie 
pavydala ant popieraus, nes 
tokio kito puikaus ant svieto 
nesiranda, o koki ir karalius 
Persu norėtu turėt, ir ne ko 
kito nori tiktai to.

Zulima žinodama Ibuda vy
ro, jog nėra pavydus, mistino 
gerai padaris, jeigo iszrodis 
pakajus palociaus. Kada tas 
inejo iii pakaju kur Zulima ra
dosi, buvo labai nusižeminusiu 
ir pagal priimto rytuose budo, 
pabueziaves kraszta rūbo Zu- 
limos, persipraszinejo idant tą
ją drąsą už pikta nepalaikytu. 
Zulima ir puikiai sveczia pri
ėmė, bet jaute savyje nesma
gumą. Perėjas kelis pakajus, 
inejo in taji, ka stovėjo ant sta- 
1O' skrynele su žiedu. Ervinas, 
kuris laike rankoje popiera ne- 
vos ant traukimo plano. Vos 
inejo in taji pakaju, davė ženk
lą ugninėm dvasem, szitai da
vėsi girdėt balsai: Ugnis! Ug 
uis! Ir visuose szalyje palo
ciaus pasirodė szviesi ugnis, 
norint ^paloeis buvo isz akme
nio, bet tai tik buvo per ugni
nes dvases tyczia padaryta. 
Tarnai visi persigando labai o 
tarnas, kurris vedžiojo Ervina 
iszlbego laukan, o likusiam Er- 
vinui buvo ant rankos pagriebė 
skrynele po skvernu ir per du
ris iszdume. Iszbeges tuojaus 
isz miesto iszsprudo. Dvases 
atliuosavo ir lauke nakties, 
idant galėtu savo piktybe ant 
Omaro iszverst. Kada jau bu
vo apie vidurnakte, paszauke 
su pagel’ba žiedo žemiszkas 
dvases, kurios stojo priesz ji 
paklausė murmėdamos:

Ko reikalauji nuo mus nedo
ras valdytojau žiedo ? Ervinas 
atsake:

Paimkie visa paloci su jo gy
ventojais ir nuneszkite in pui- 
kiause aplinkine Afrikos.

Isz to labai užsirūstinę že- 
miszkoš dvasios atsake:

— Dabar turime tavęs 
klausyt, bet pamykie, jog at
eis toji valanda kurioje^ tavo 
piktybe 'bus nukorota.

Jis ant to netemino ka dva
sios kalbėjo, tiktai liepe ugni
nėm dvasiom idant Omaro vi
sus tarnus nunesztu in tolima 
pustynia.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS
KNYGŲ

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 
knvira. 4-04 puslapi u. 5Oc

N o. 102— 1 rak.uik.lu, meiliu Pirkie U. S. Bonus

No.158—- A p i e Kapitoną* 
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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budync. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20a.

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; 
Gudrūs Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
A teitos-su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, pcraszyta 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 Jczu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.

ITrU 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., - ĮJ. S. JL
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Neužmokamas Žiedas
Raganiszka Pasaka

(Tasa)

Omaras nusijuokęs liepe tė
vui atsigult ir 'be dupesties už' 
migi, o ryto saulei tekant atsi
keltu ir sultonui nuvestu neval- 
ninkus su dovana. Hasanas gal
va pakratęs nusidavė in mieg- 
kambari kur net apsiverke, jog 
sūnūs gavo sumaiszyta protą.

Ant rytojaus atsikėlęs Oma
ras pamaželi isz lovos atsikėlęs 
per žiedą paszauke piktas dva- 
ses pas save in karais teip kal
bėjo:

Valanda mano pasikėlimo 
artinasi, patogiause mergina 
gaunu už paczia, 'bet iki tol ne 
bus mano jeigu jus, mano geros 
dvases mane tame neremsite, 
nes tiktai jus galite norus sul
tono iszpildyt ir tada liktau jo 
žentu!

Vos piktos dvasios tai isz- 
girdo buvo pasirenge ta iszpil
dyt. Netrukus pasidarė didelis 
krutėjimas, prie namelio nuo 
nevalninku baltu ir juodu ver- 
bludu, jog net Hasanas pabu
do, o žmonys isz visu szaliu 
rinkosi pažiūrėt ta ji stebuklą! 
Hasanas tryne sau akis ir žiu
rėjo per Įauga, o kada ta viską, 
paregėjo, ko sultonas reikala
vo, suprato kokia galybe turi 
jo suims ant dvasiu ir pripuo
lęs prie Omaro, paemes už kak
lo bucziavo, nes hiate jog jau 
dabar sultono mylestos dastos.

Omaras szipsodamas kalbėjo 
idant ant teip mažo daigto ne- 
sistebetu ir ka greicziause 
rengtųsi ir atidavęs ta viską 
pasakytu: jog tas yra niekuom, 
kad tik galėtu taja laime aplai- 
kyt, Zulinia savo paczia vadint.

Hasanas da ne atvėsiną nusi
davė uty ežia pas sultoną, o jo 
pulkas paskui jipalengvele ire- 
si. Visas miestas pasijudino, 
idant ta dideli stebuklą pareget 
ir kada prisiartinejo pas palo- 
ei sultono, sargai mistino, jog 
tai nevidoniszkas vaiskas už
plaukė, tuojaus bromus uždare. 
Sultonas temindamas augsztai 
per Įauga tai minei žmonių, la
bai nusigando, bet tuojaus at- 
sikvotejo, kada Hasana vidu- 
rije paregėjo ir tuojaus misti
no, jog taji jauniki atvede. 
Tuojaus liepe Hasana paszaukt 
sveikindamas su paguodone, 
paskui atidavė dovanas per sti
lių prisiunstas ir primine apie 
pri'žadejima. Zulima pašzauk- 
ta priėmė dovanas, kurais jai

nevalninkai inteike ir likos nu
gabenti in josios pakajus. Sul
tonas apžvelginejo su duktere 
taisės branges dovanas, kuriu 

' da nebuvo mate ir klausė, ar 
tokis jaunikaitis yra jai tikės ? 
Zulima atsake: jog isz tu visu 
dovanu pasirodo, jog butu ge- 
raiusiu vyru del josios.

Sultonas norėdamas dasiegt 
rodos savo ministeriu, liepe 
paszaukt visus ir kalbėjo in 
juosius: Matote, jog tas žmo
gus iszpilde ka buvau paliepęs!

Ministerial neturėdami ka 
ant to atsakyt, tylėjo. Sultonas 
atsisuko in Hasana ir tarė:

— Paskulbinkie pas sunu, 
pasveikinkie ji ir pasakyki© 
jog noringai ji priimsiu už žen
tą, tegul ka greicziause atsilan
ko pas mane.

Hasanas isz džiaugsmo ne
žinojo kaip sultonui už ta ma
lone dekavot, stenėjo kažin ka, 
jog niekas negalėjo suprast. 
Simus tai dažinojas, labai 
džiaugėsi ir kalbėjo:

— Dabar reike pagal stoną 
pasiredyt atlankant sultoną.

In'bego in kamarėlė, paszau
ke dvases ir liepe teip save pa
dabint idant nusidrovetu sulto
nas juoiii. Liepe parūpint pui
ku žirgą ir pulką kareiviu o 
teiposgi kapelije tokia, idant 
kitos sviete nebūtu.

Dvasios žemiszkos, mylėda
mos ji pasirūpino kanuogeriau- 
se, pirmiausiuse padare jam 
maudyne iszĮnintieą ir kada pa
nardino ji, tuojaus persimainė 
ant kūno teip jog patogesnio 
ir iszmintingesnio ant svieto, 
kito tokio negalėjo būtie. Per
mainė jo nameli ant paloce- 
liaus. Omaras dabar likos ap
rėdytu teip puikiai jog net 
sultonas negalėjo jam susily- "-g— -J-
gint; sėdo netrukus ant pui
kaus Ara'biszko žirgo, apsiaub
tas pulku nevalninku raitu ir 
pekszcziu, labai puikiai inre- 
dintu. Omaras jojo viduryje ir 
teip puikiai iszrode, jog visi 
akys atkreipė. Spinduliai sau
les tep atsimusze in pulką jog 
auksas ir deimantai žėrėjo.

Kada pulkas pas paloci pri
siartino, paregėjo tai sultonas 
isztolo. Ir senas Hasanas pui
kiai inredytas pirmutinis pra- 
nesze sultonui, jog jau sūnūs 
atkelauje.

Net lauke pasitiko sultonas 
Hasana, pasveikino1 meilingai 
ir nuvede in sale, kurioje Zuli
nia radosi. Omaras puolė priesz 
ja ant žemes ir tarė: 

syr’A - B - CELA vSl 
Iarba pradžia 1 

SKAITYMO 
...ir... i;RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. I;
Dabar Po 25c. <;

Saule Publishing Co., \Mahanoy City, Pa., U.S.A. '

— Patogiause sultonaite! 
Su dideliu džiaugsmu asz, kai
po nevalninkas tavo, meldžiu 
prie tavo1 kojų idant savo tarno 
neatstumtai nuo saves i? teik- 
tumais mane laimingu pada
ryt!

Apkaitus Zulima padavė jam 
ranka ir tarė:

— Prižadejima, kuri tau 
mano tėvas davė, asz teisai da- 
laikysiu ir užtikrint galu, jog 
asz ant to be prievartos tinku; 
ypacz veliju tau idant prie ma
nės butumai laimingesnių, kaip 
aniedu pirmutinei, ka apie ma
ne rūpinosi.

Omaras suprato gana gerai 
tuosius žodžius, o ir geriaus ži
nojo, nes per ji tai stojosi. Mei
liai su ja kalbėjo, o kada vienas 
antram iszpaižiiio meile, davė 
ženklą, jog jau bank ie tini ai 
pietus parengti. Sultonas ir se
nas sziauczius, tėvais Omaro se-

dėjo vieno szalije prie stalo, o 
Omaras su Zulima kito, o tar
nai sultoniszki puikiai inredy-

Kita Ketverga pripuola 
' Visu Szventuju,

O kita Petnycziai 
Užduszines, 

Atminimas mirusiu musu 
'brangiu ypatų, 

Kurios nesulauke sziu metu! 
Nuo mirties neapsisaugosime.

Žmones net dreba iszgirde 
žodi mirtis!

Bet kožnas turi mirti, 
. Ar tu esi turtingas ar 

vargszas, 
Vis ta pati žemele tave 

Uždengs amžinu miegu!
Bukie tu palaidotas 

Prascziausiam ar puikiausiam 
metaliniam grabe, 

Vis tie patys kirminiai tavo 
kuna sues.

Ar tu biaurus ar patogiausia 
Motore su puikiu kimu, 
Tie patys kirminai turės 

puota, 
Isz tave po mireziai!

Mirtis ne yra taip baisi. 
Bijo jos tik tieji kurie 

Ant szitos aszaru pakalnes 
buvo niekszai, 

Bet geri žmones yra 
Apsipratę su tajai mirezia 

y p a t i ngai v a r g s z a i, 
Kuriu gyvenimas buvo 

sunkus, 
Ir jie nebijo ant galo 

pasilsėt, 
ĮNuo tu visu žemiszku 

vargu.
Taip liūdna yra skirtis su 

savo mylimais, 
Laike tojo amžino atilsio!

Liūdim yra žiūrėti in 
Aszarotas akis mirsztancziu 

savo mylimu, 
Kurie skiresi ant amžių 

su mumis, 
Bet vilties pasimatymo, 
Bet nuo mirties niekas 

neapsisaugos, 
Turi mirti kožnas!

Todėl mes menkos dulkes, 
Kurie da ant szio svieto 

esame gyvi, 
Atsiminkime ant musu 

mylimųjų, 
Kurie jau mus apleido 

ant amžių, 
Jeigu tikime kad yra 

užgralbinis gyvenimas, 
Ir užmokestis už musu gerus 

darbus, 
Sukalbėkime kelis poterėlius 

Už tuosius kurios Dievas 
paszauke, 

In savo Dangiszka Karalyste, 
Nes mes patys nežinome 

valandos nei dienos, 
Kada turėsime apleisti ir 

atsiskirti ant amžių, 
Nuo musu mylimųjų ant 

szio svieto.
Lai tieji, kurie jau atsiskyrė 

nuo musu, 
Guli ramybėje amžinam 

atilsyje, 
Ir tegul Dievas priima ju 

duszes, 
Tarp savo palaimintųjų 

Dangiszkoje Karalystėje! 

ti tarnavo prie stalo. Omaras 
liepe savo muzikantams gra- 
jit laike bankieto, karta Ąfri- 
koniszkai, Indijoniszkai, tai 
Europiszkai, ka sultoną ir duk
tere labai linksmino, jog apie 
valgi ir gėrimą užmirszo, o 
ypacz Zulinia. Omaras atsida
vė tai ant noro sultono, ant ko 
sultonas apreiszke, jog tai gal 
būtie ka greicziause. Omaras, 
jam atsake:

— Neturiu da tam tikro pa
ločiau s, kuriame gale tau pat al
piu t mano paczia.delto-gi mel
džiu sultono apie paskirimal 
vietos, ant kurios gaietau palo-1 
ei pastatyt.

Zulinia tai iszgirdus labai 
nusiminė nes mislino, jog tai 
gana ilgai užtruks. Sultonas 
pamislin.es valandėlė ant kal
bos Omaro, tarė jam:

— Su tuom nereike sku
bini, galėsite mano palociuje 
būti teip ilgai, kol sau nepa
statysi. Dabar-tes nėra nei me- 
degos, materijolo, isz kurio 
butu galima statyt paloci. Sul-' 
tonas tikėjosi jog Omaras tiks 
ant jo noru, o Zulinia pradėjo 
nerimaut jog labai ilgai persi
vilks; Omaras vienok prie savo 
laikėsi. Kada jau kiek norėjo 
prisikalbėjo ir prisidžiaugę, 
Omaras prie szviesos žibineziu 
nusidavė pas save. Ne turėda
mas del savo pulko tiek vietos 
kur galėtu patalipint, iszskirs- 
te po kotelius visam mieste.

XI.
Vos inejo Omaras in savo' 

nameli, su pagelba rožes pa
szauke dvases orines, o su pa- 
gelba žiedo žemiszkas dvases, 
iszdaves joms prisakymus, 
idant ateinante nakti, be jokio 
trukszmo pastatytu paloci prie- 
szais sultoniszko pelociaus, 
kad ant svieto nebūtu puikes
nio. Turi turėt keturis bromus.

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, 1 bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

WOW — a room of his own — a yard to play in
— plus a place to keep a dog! No wonder our 
artist was so excited about his family’s new house.
Home ownership is one of the big things in a 
family’s life, and one of the many big dreams that 
will come true for you — if you invest regularly 
in U.S. Series E Savings Bonds.

Say you start buying a Bond a month at $37.50.
5 years from now you’ll have Bonds worth over 
$2,300 in cash — in 9 years and 8 months, over 
$4,900 — enough to turn your castle-in-the-air 
into a modern ranch or split-level home.

So stop just dreaming about buying a house and 
start making that dream come true by buying 
U.S. Savings Bonds regularly where you bank 
or on the Payroll Savings Plan where you work.

I
For the big things in life, be feady 

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.;

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Murai turi būti puikus ir juo
se vigada; virtuves su visais 
sudais, kelnores su puikiausiu 
ir skaniausiu vynu ir padėji
mai su valghis. Skarbczius turi 
būtie pripildintas auksu ir si
dabru, o del siiltonaites daugy
be visokiu nevalninku.

1P0 tam prisakymui dvases 
isznyko ir padare per viena 
nakti viską kaip Omaras pri
sakė. Palocis buvo isz visokio 
marmuro puikiai kaiszitu. Vie
toje geležies buvo auksas, si
dabro ir varius ir vis puikiai 
padaryta. Viduryje visi paka- 
jei buvo iszredyti jog niekur to 
negalėjai reget. Tas puikus pa
lovis teip pamaži statėsi, jog 
sargai stovinti netoli tos vietos 
nieko negirdejo, o kad tai 'buvo 
tamsi naktis, tai niekas neina
te. Sultonas, būdamas jau seny
vu, negalėdamas nakti miegot 
prisiartino pas Įauga del gavi
mo szviežio oro, prieszais kuri 
stovėjo naujai pastatytas palo
cis. Vos dirstelėjo, nusidyvijo 
labai jog jam kas tokis pasiro
dė akyse. Tryne akis kas kar
tas, laistydamas jog sapnuoja,

bet vis ta pati mato. Norėda
mas aiszkiai apie tai dažinot, 
atidarė Įauga, paszauke sargus 
klausdamas kas tenais stovi; 
sargai jam atsake, jog tai pui
kus palocis.

Del geresnio dasekimo, ■ isz- 
siunte sultoną-da viena isz sa
vo tarnu, kinas sugryžes, nega
lėjo -prisigirt puikumo palo- 
ciaus ir niekas negalėjo iszma- 
nyt kokiu stebuklu tas puikus 
palocis vienoje naktije likos 
pastatytas. Kada stojo diena, 
paszauke sultonas savo dukte
re Zulima ir tarė jei: Meilinga 
Zulinia jau tu nereikalauji il
gai laukt susiporojimo su 
Omaru, nes palocis jau stovi!

Zulima laibai nudžiugo isz 
tos žinios, O1 kaip saule užtekė
jo negalėjo žiūrėt in paloci, 
teip blizgėjo. Netrukus atėjo 
Omaras su savo pulku ir apėmė 
savo paloci, o isz kurio labai 
džiaugėsi. Už poros valandų 
nusiuntė viena isz savo neval
ninku pas sultoną, liepdamas 
ka meilingiause pasveikint, ir 
pakviest idant teiktųsi atsilan
kyt pas ji nes jau palocis pa
rengtas, paskirtu laiku vin- 
cziavones, nes jau viskas pa
rengta ant svodbos, nes Oma
ras jau apie tai pasirūpino. Da- 
žinojo Omaras nuo nevalninko, 
kada nuo sultono sugryžo, jog 
Zulinia jau pasirengus, nusida
vė pas ja su puiku pulku idant 
parsivesi in savo paloci. Kada 
tas stojosi, ir tėvas su duktere 
in paloci pribuvo, stebėjosi taje 
grožybe ir iszdabintais paka- 
jais, nes da teip puikiu pakaju 
nebuvo regeje.

Kada likos vinezevotais pa
gal Turkiszka būda, prasidėjo 
svodba. Stalai linko nuo val
giu ir gėrimu. Bludai auksiniai 
ir sidabrinai žėrėjo ant stalu. 
Laike svodbos muzikantai ant

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu <[
8 col. ilgio, 5% coL plocrio !» 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateito]© stosis. Su priedu ]! 
planatu ir visokiu burtu. ]! 
Knyga in minksztoe po- ]! 
pieros virszeliuose. :: :: ]!

Pinigai reikia siusti su J > 
užsakymu: Į»

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

Mahanoy City, Pa.,U.SJL

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.
visokiu instrumentu stebuklin
gus grajino, o dainoriai su pul
kais balsais szlovino jaunave
džius. Su pabaiga dienos, visi 
svetelei a p 1 e i d o< sale su 
džiaugsmu ir kožnas nusidavė 
pas save palikdami del jauna
vedžiu laika ant pasimylėjimo, 
o sultonas atsisveikindamas su 
duktere, sznabždejo jai in ausi: 
Sziandien nereikalauji baisėtis 
idant tave vyras tavo, kaip 
aniedu apleistu.

Zulinia atsidusus atsake: Te
gul Dievas ir Mahometas sau
goje!

Josios norai iszsiipilde, nes 
saldžiai nakti perleido ir gy
veno be rupeseziu. Omaras-gi 
per savo iszmintinga elgimąsi 
ir dorybe 'buvo mylėtu nuo vi
su gyventoju sklypo; kožna pa- 
szelpe ypacz pavargėlius lai
ke savo apglaubo.

X.
Datiriinai mokina, jog ant 

svieto nėra nieko tvirto, apie 
tai ii- teipos-igi Omaras turėjo 
dasekt. Nedoras Ervinas su pa- 
gel'ba savo raganistos perleido 
laika linksmai.

Kaip jis atrado 'būda pa- 
szaukimo vandeniniu dvasiu, 
teiip pat ir ugnines dvases in- 
galejo, ir kada sau viena karta 
atsiminė apie žiedą ir rože, pa
szauke dvases ugnines klaus
damas ju, ar negalėtu tuosius 
stebuklingus daigtus gaut? 
Dvasios atsake jam, jog tai ne 
eis gerai, del to, jog ju galybe 
nėra taip drūta, kaip oriniu ir 
piktu dvasiu, o- priverstie ant 
to negaili bet prigavimu gali 
paimt.

Kada Ervinas dažino jog 
Omaras yra gyvas ir ta žiedą 
su rože turi, o ir patoga Zuli
ma, gavo1 už paczia, tada siuto 
isz piktumo ir szauke: Tas va
gis, tas apgavikais to turėjo da- 
stot,

Dvasios ugnines rūpinosi 
kaip ji suramini ir iperdestine 
jo, jog Omaras dabar būdamas 
geram buvime, ne reikalauje 
žiedo ir ji laiko skrynele užda
ryta. Isz tosios žinios Ervinas 
labai nusidžiaugė, o norėdamas 
isz to naudot paszauke pas sa
ve dvases vandenines ir liepe 
nesztie save in Carogroda.

Kada in tenais likos nunesz- 
tu, klausinėjo apie Omara, bet 
visur kur tik užklausė, vienus 

’ pagirus girdėjo, ka labai Ervi- 
na rūpino.

Ervinas nuolatos mislino, 
kokiu budu gaut žiedą ir pato
ga Zulima. Viena karta praei
damas pro ipaloci Omaro, pa-

(Tasa Ant 2 puslapio}

pamislin.es


SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Spalio menesis jau bai

gėsi.
— Pareita Subatos vakara 

apie 7:30 valanda, krūmai užsi
degė arti Buck Mountain kai
melio. Mahanojaus Good Ame
rican ugniagesiai su savo t ro
ku likos iszszaukti ir užgesino 
liepsna.

— Ponia Urszule Vylonie- 
ne ir • sūnūs Pranas isz Shaft, 
motoravo in miestą su reikalais 
ir prie tos progos atlankė 
“Saules” Redakcija atnaujin
ti savo prenumerata už laik
raszti “Saule”. Ponia Vvlo- X. *
niene yra musu skaitytoja nuo 
daugelis metu. Acziu už atsi- 
lankyma.

— Subatoj pripuola Szv. 
Florento, ir Szv. Sabinos, o 
Tautiszka Vardine: Ramojus. 
Ir ta diena: 1917 m., pirmieji 
Amerikieeziai kareiviai buvo I
užmuszti ir sužeisti Prancūzi
joje in ta. Pirmąjį Pasaulini 
Kara; 1430 m., mirė Didysis 
Lietuvos Kunigaiksztis Vytau
tas; 1858 m., gimė dvideszim- 
tas szesztas Amerikos Prezi
dentas Theodore Rooseveltas, 
jis tapo Prezidentu, kai Prez. 
Wm. McKinley buvo nužudy
tas, o pasimirė Rugsėjo 14 d., 
1901 m., turėjo 
žiaus.

— Albertas 
kuris gydėsi in

58 metu am-

tukstaneziu darbininku su- 
straikavo.

— Seredoj pripuola, pas
ninkas, ir Visu Szventu Szvent- Ivakaris, ir Szv. Sinfronijuso, o I
Tautiszka Vardine: Sarge. Ir Ita diena pripuola ‘Halloween,’.
vaikai ta vakara apsiredo vi- Szvente.

sokais apredalais ir maskomis, 
aplanko kai kurias vietas su 
muzika, dainomis ir 1.1, už ma
žas aukas.

— Ketverge pripuola pir
ma diena Lapkriczio (Novem-

Linksmos Naujienos

me jas sudaryti. Viena ir di
dele ir sutelktine tautiniu szo
kiu s z ven t e mes parodysime 
musu organizuotumą, kultūrini 
gyvumą ir placziai paskleisime 
mumvse gludinczias Lietuviu 
tautines kultūros vertybes. 
Mes tikim Amerikos ir Kana
dos Lietuviu jaunimo

kambarius, Subatos vakara.
Raszytojas Kravchenko gy

veno ežia po palszyvu vardu ir 
pavarde, kad Komunistai ar 
Sovietai negalėtu ji susekti. Jis 
save buvo pasivadinės Peter 
Martin. Bet vėliau jis buvo pri
verstas prisipažinti kad jo tik

slia, ras vardas yra Victor Krav- 
ryžtu ir meile Lietuviszkos kul-; chenko.
turos apraiszkom skleisti.

Komitetas
ežiom ir naujai

Amerikos slaptos policijos 
nustatė veikiau- valdžia buvo jam patarius savo 

sudaroniom varda ir pavarde persimainyti, 
tautiniu szokiu grupėm regis-' Policijantai sako kad du vy-
tracijos terminą, ligi 1956 m., rai buvo insilauže in to buvusio 
Lapkriczio Nov. 15 dienos. į Sovieto kambarius. Kai jis vie- 
Kviecziaine registruotis sziuo na isz ju paszove ir kai antras 
adresu: Mr. Jonas Jasaitis 
4439 So. Campbell Ave., Chi
cago 32, Illinois.

Laukiame Amerikos ir Ka-

žodžio, dvideszimts trijų metu am- 
Visi

pabėgo jis paszauke policija.
Sužeistas, paszautas vagis ar 

žulikas yra dvideszimts vieno 
meto amžiaus Michael Garcia,

nados Lietuviu jaunimo ir tau- isz Woodside, N. Y., antras yra 
tiniu szokiu vadovu 
patarimu ir sumanymu, 
kartu bukime pirmosios Ame
rikos ir Kanados ..Lietuviu tau
tiniu szokiu szventes pasiseki
mo dalininkai.

— JAV ir Kanados Lietuviu 
Tautiniu Szokiu Szvenįes Ko
mitetas.

kai jis pakilo nuo žemes.
Adams, enciklopedijos kny

gų pardavėjas gryžo namo isz 
biznio keliones kai nelaime at
sitiko.

Tie., kurie mate ta nelaime 
sako kad jo vieno inžino, mažas 
eroplanas pakilo apie du szim- 
tu pėdu nuo žemes ir staiga nu
krito ir sudužo prie geležines 
tvoros.
trenksmo buvo iszmestas isz 
savo eroplano ir užsimusze.

ARKLIO SUTRINTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kluczinskas, 
Pottsvilles li- 

gonbute ana diena sugryžo na
mo jausdamas daug sveikam

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Kristus musu Kara
lius ir Szv. Simono- Judo, o 
Tautiszka Vardine: Miklause. 
Taipgi ta diena: 1939 m., Lietu
va atsiėmė Vilnių, kai Sovietu 
kariuomene isz ten jau buvo 
iszvijusi Lenkus užgyventus; 
1946 m., Stalinas pasakė laik- 
rasztininkams, kad Sovietai tu
ri sprogstanezia. atomines bom
bos, jis teipgi sake, kad Rusija 
palaiko draugiszkus santykius 
su Amerika; 1886 m., buvo už
baigtas Laisves Stovylas “Sta
tue of Liberty” ant Bedloe 
Salos, New York miesto uoste, 
stovyla buvo F. Auguste Bart
holdi pastatyta ir paminėjo, 
apvaikszcziojo Amerikos Ne
priklausomybes szimta metu; 
1949 m., keturios deszimts asz- 
tuoni žmones žuvo Azores Sa
lose, kai didelis prekybinis 
eroplanas ežia nukrito ir sudu
žo; 1939 m., Nepriklausomybes 
Diena Czekoslovakijoje.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Narcizo* o Tautiszka Vardine: 
Vykis. Irta diena: 1940 m., 
Amerika pradėjo imti vyrus in 
vaiska, nes matyti kad karas 
neiszvengiamas; 1618 hi.,-Sir 
Walter Raleigh buvo galva nu
kirsta, Londone, Anglijoje, už 
tai kad jis 'buvo sudaręs suo
kalbi Karatui Jokūbą Pirmąjį 
nuversti nuo sosto.

New York Yankees beis- 
bolininkas Enos “Country” 
Slaughter, per telefoną pa
sikalba su savo žmona kuri 
ligoninėje laukia kūdikėlio. 
Jis negalėjo būti prie jos

lovos, nes kaip tik to laiku 
New York Yankees beisboles 
ratelis losze svarbiausius lo- 
szimus priesz Brooklyn Dod
gers ir laimėjo.

INTARIA
PREZIDENTĄ;

PASIMIRĖ

— Panedelyje taipgi pri
puola Jono Mitchello Diena, 
kur jis 'buvo Prezidentas Ang
liakasiu Unijos, 
jiems iszkovoti 
angliakasiams, 
diena nedirbs.

ir prigel'bejo 
geresni būvi 
Kasyklose ta

—- Utarninke pripuola Szv. 
Alponso Redrigueso, o Tautisz
ka Vardine: Valyde. Taipgi ta 
diena: 1948 m., pirmas“Dypu- 
ku” laivas atplaukė in Ameri
ka, tame laive buvo asztuoni 
szimtai trylika Dypuku; 1936 
m., visi Amerikos uostai supa
ralyžiuoti kai trisdeszimts

Shenandoah, Pa.—
Pareita Subatos diena, po piet 
automobiliu nelaime atsitiko 
ant vieszkelio arti Schnecks
ville miestelio, kai automobi
lius kuriame vairavo Donald
son Smith, 18 metu amžiaus, 
nuo 316 N. 14th uly., Allentown 
staeziai trenke in automobiliu 
kuriame važiavo \\ alter Barno 
30 metu amžiaus, jo pati Mare, 
32 metu ainž., ir dvi dukreles: 
Maryte, H metu ir Jean 8 me
tu amžiaus. Pone Mare Barno 
likos užmuszta, o visi kiti li
kos pavojingai sužeisti ir nu- 
veszti in Allentown General li- 
gonbute. Nelaiminga moterisz- 
ke po tėvais vadinosi Maro 
Petruszioniute isz Ringtown, 
taipgi paliko tris brolius ir 
trys seserys. Laidotuves invy- 
ko Ketverge isz Graboriu Ora- 
vitz koplyczios 637 E. Centre 
uly., su apiegomis in Szv. Dva
sios Rusnaku bažnyežioje de
vinta valanda, ir palaidota in 
p a r a p i j o s kapinėse.

— Nauja gimusi dukrele, 
pons. Albertu Matakoniu nuo 
957 W. Coal uly., pasimirė tuo
jaus po gimimui pareita Suba
tos n ta in Geisinger ligonbute 
Danvilleje. Tėvai priguli prie 
Szv. Jurgio parapijos. Kudike- 
le likos palaidota Nedelioj po
piet in parapijos kapinėse.

Pirmoji Lietuviu Tau- 
tiniu Szokiu Szvente- 
Festivalas Chicagoje

Atsiszaukimas in Amerikos ir 
Kanados Lietuviu Jaunimą ir 

Tautiniu Szokiu Vadovus

apie 
žinia

Chicago, Ill. — 
Pareita Subatos vakaru, 
s z e s z t a. valanda g a u t a 
Chicagoje, kad (pasimirė p. Ju
lius Bronza, Metropolitan Ban
ko Prezidentas, plaukiant lai
vu in Havajų, kur jis mane pa
ilsėti. Kartu su juo važiavo ir 
jo'žmona. Priesz iszvykstant in 
Havajus, a.a. Julius Bronza da
lyvavo bankininku suvažiavi
me Kalifornijoje. Julius Bron
za, Gruodžio men., butu buvęs 
64 metu amžiaus.

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Lietuviu Bendruomene, siek
dama ugdyti ir skleisti kultūri
nes, tautines vertybes, 1957 m., 
Birželio menesyje, Chicagoje 
rengia Lietuviu tautiniu szo
kiu szvente-i'estivaii. Szventes 
sumanytojas ir faktinasis ren
gėjas yra Amerikos Lietuviu 
Bendruomenes Chicagos Apy
gardos valdyba. Amerikos ir 
Kanados Lietuviu Bendruo
menių valdybų pritarimu ir su
tarimu, pirmoji Amerikos ir 
Kanados Lietuviu tautiniu szo
kiu szvente rengiama Ameri
kos ir Kanados Lietuviu Ben
druomenių vardu. Szvenrei 
rengti ir jos programai nusta
tyti isz tautiniu szokiu vado
vu, organizacijų ir Amerikos 
Lietuviu Bendruomenes Chica
gos Apygardos valdybos atsto
vu, sudarytas vyriausias orga
nizacinis komitetas.

Szventes tikslas: parodyti 
Lietuviu tautiniu szokiu groži 
ir savitumą saviesiems ir sve
timiesiems ir pademonstruoti 
Lietuviu kulturini gajuma sve
timoje žemeje, kurio vaizdin
gos apraiszkos .pradėtos 1956 
metais pirmuoju Amerikos ir 
Kanados Lietuviu Kultūros 
Kongresu ir Dainų Szvente.

Komitetas kvieczia ir ragina 
visas Lietuviu tautiniu szokiu 
grupes, tautiniu szokiu vado
vus ir Amerikos ir Kanados 
Lietuviszka.ji jaunimą tburutis 
iii dideli buri ir jungtine jiega 
dalyvauti pirmojoj Lietuviu 
tautiniu szokiu szventej. Komi
tetas kvieczia tuojaus regis
truotis visas veikianezias Lie
tuviu tautiniu szokiu grupes ir 
didinti szokeju eiles. Kur to
kiu grupių dar nėra, skubeki-

Mills, Delaware Apygardos.
Devyniolikos metu Panele 

Edna J. Schultz, isz Head 
Spring Farm, pasimirė Chester 
Apygardos ligoninėje. Dakta- ; 

Lakūnas Adams to rai sako kad JEli krutine buT0 
sutrinta.

Jos tėvai Ponai Daniel W. ir
i Mariau Dixon Shultz yra ba- 
goti ir gerai pažinstami visoje 
toje apylinkėje.

! Ju duktė, Panele Edna buvo
j gera, graži ir gabi jojike; ji, 

DARBININKAS’ tankiai dalyvaudavo arkliu
i parodose ir lenktynėse, po vr- 
Isas vietines apygardas. Jos 

Dingo Ir Sztoro Pinigai arklys, beszokdamas per kru- 
__  į mus pargriuvo ir, apsivėrsda- 

įmas ja sutrynė.žiaus John Gili.
Policijantai sako kad jie jau- 

cziasi tikri kad ežia tie vagiai 
norėjo vien tik ji apvogti, bet 
nežinojo kas jis yra per do vie
nas ir kad jie nieko bendra ne
turi nei su Sovietais nei su Ko
munistais ir tai norėjo padary 
ti, ji apvogti ne del politikos, 
bet vien del pinigu.

PHOENIX, ARIZ. — Diek’ 
Jenkins, Stevensono-Kefauve-1 
io Rinkimu Vajaus pirminiu- j 
kas Arizona valstijoje, sake 
prakalbas in tukstaneziu susi
rinkusiu in szimto doleriu ban- 
kieta, vakariene.

Jis pradėjo kalbėti apie Pre
zidento Eisenhowerio prasta 
sveikata, sakydamas kad Ei- 
senhoweris turėtu dabar pasi
traukti isz Politikos ir sau ra
miai savo paskutines dienas 
praleisti.

Jis nesuspėjo užbaigti savo 
prakalbas kai jis sukniubo prie 
stalo. Jis buvo greitai nuvesz- 
tas in ligonine, kur jis už pus
valandžio pasimirė nuo szir- 
dies ligos.

Jis buvo tik penkios de- 
szimts trijų metu ir turėjo di
deli ūki, ranch in Saabe, netoli 
nuo Tucson.

SOVIETU KARISZKI 
LAIVAI PRIE

LENKIJOS KRANTO

Vaiskas Prie Rubežiaus

BUVĘS KOMUNISTAS 
ISZTEISINTAS

Jis Nuszovc Vagi;
Kitas Pabėgo

NEW YORK, N. Y. — 
New York miesto policijantai 
sako kad jie nekaltins ir nein- 
tars Sovietu Rusijos pabėgėli, 
Victor Kravchenko. Jis paszo- 
ve ir labai sužeidė viena žmo
gų, kuris buvo insilaužes in jo

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

f o kelione po svietą ir liūdima# 
apie Jezu Kristų.

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

— “Saule” turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra ageniu. Jeigu kožnas skai- 
tytojaSi 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!

DINGO

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvidešimt- vieno meto am
žiaus darbininkas, pasiuntinys 
dingo su bankos maiszeliu, ku
riame luvo $2,402 pinigais ir 
daugiau kaip $6,000 czekais.

Tas maiszelis su tais czekiais 
buvo surastas mieste prie tele
fono, bet pinigai jau buvo din
ge kaip ir tas darbininkas.

Policijantai sako kad tas 
dingės darbininkas yra Joseph 
Jackson, nuo Marsden ulyezios. 
Jis tik trys sanvaites atgal bu
vo gavės ta darba in 
televizijos sztora, prie 
ulyezios.

William Faverau, to
sztoro manadžieris, policijan- 
tams paaiszkino kad jis buvo 
pasiuntęs ta darbininką Jack- 
son su tais pinigais in Girard 
Trust-Corn Exchange banka.

Muntz
Broad

Muntz

LENKAI EINA PRIE 
LAISVES!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lenkija valdo nepaisinda- 
i Sovietu nei valdžios, nei

jis : 
mas 
armijos.

Kiti gandai eina kad keli So
vietai kareiviai buvo nuszauti 
Stettin apylinkėje. Bet Sovie- 
ati jokiu žinių neiszleidžia.

Nauja Lenku valdžia tuoj aus 
paskelbė kad dabar bus tardi-

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Keli Sovietu mažesni kariszki 
laivai prisiartino prie Lenkijos 
kranto, ir Sovietu kareiviai pa
statyti ant Lenkijos rubežiaus.

Tuo paežiu sykiu Sovietu 
Rusijos augsztas karininkas, 
Varszavos vaisko komandorius 
staiga iszkeliavo in Maskva. 
Jis yra Generolas Franciszek 
Andriejewski.

Naujas Lenku politburas da
bar susirinko sostinėje susitar
ti ka slink naujos savo krasztui 
valdžios. Szitas politburas ir 
sztatas dabar turi nutarti kas 
dabar daryti su Apsaugos Mi- 
nisteriu, Konstantin Rokossov
sky, Sovietu Armijos karinin
ku, pasiunstu isz Maskvos ves
ti ir tvarkyti Lenku armijas. 
Jis buvo in Lenkija pasiaustas 
1949 metais. Jis isz Lenku po- 
litturo, sztabo buvo iszmestas, 
bet jis dar yra apsaugos vy
riausias narys.

Eina gandai kad ir Sovietu 
bosams neramu savo politbure. 
Jie dabar irgi tariasi ka daryti 
su Lenku paszalintu Rokos- 
sosvkiu. Spėjama kad jis bus 
isz Sovietu politburo iszmestas 
už tai kad jis negalėjo Lenkus 
sulaikyti ir už tai kad jis kelis 
sykius prasiszoko ir prasitarė 
kur jam nebuvo jokio reikalo. 
Tas 'pats gali atsitikti ir su 
Kruszczevu, kurio audringos 
prakalbos priesz Stalina davė 
drąsos Lenkams ir dabar duo
da tos drąsos ir Vengrijai.

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Apie ‘Saules’ 
Prenumerata

MOTERISZKE
SUARESZTUOTA

Subadė Vyra Saliune
PHILADELPHIA. PA. —

Keturios deszimts trijų metu 
amžiaus Clara Davis nuo an
tros ir Vine ulycziu buvo su- 
aresztuota ir jai buvo paskir
ta pusantro tukstanezio dole
riu kaucijos. Ji yra intarta už 
subadinima su peiliu keturios 
deszimts metu amžiaus Joseph 
Richelson, kuris gyvena ant 
North Lawrence ulyezios.

Detektyvas Abraham Harris 
sako kad moteriszke Davis su
segi nežino ir susipesze su Ri- 
chelsonu saliune prie Antros ir 
Vine ulycziu, ir kad ji tada isz- 
sitrauke maža kiszenini peiliu
ką ir pradėjo Richelsona badin- 
ti.

Richelsonas buvo nuvesztas 
in Hahnemann ligonine kur 
daktarai turėjo ji su dvide
szimts penkiais stieziais susin
ti. Jo veidas buvo baisiai 
pjaustytas, subadytas.

su-

ISZMESTAS
ROKOSSOVSKIS

LAKŪNAS
UŽSIMUSZE

DOVER, DELAWARE. — 
Dvideszimts penkių metu am
žiaus lakūnas William A. 
Adams, isz Allentown, Pa., už
simusze kai jo mažas ir lengvas 
eroplanas nukrito ir sudužo, 
tik keletą sekundų po to laiko

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis yra gimęs Varszavoje, 
geležinkelio inžinieriaus sūnūs. 
Jis dalyvavo ir Pirmame Pa- 
saulinyje kare, kur jis daug 
garbes užsitarnavo. 1949 me
tais jis buvo paskirtas apsau
gos ministeriu; 1952 metais jis 
tapo Deputy Premier ir buvo 
paskelbta kad jis buvo tapes 
Lenkijos piliecziu.

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4 50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5 50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
teįpgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui! 
“Taipgi sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotlni Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidimo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame,
— “Saules” Leidėjai.

^Pirkie U. S. Bonus!


