
I
 THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) » 

PUBLISHED ĖVERY TUESDAY AND FRIDAY 
---------- i

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, j 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $7.00; •
% Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application. ♦

♦ SAULE PUBLISHING CO.,
| MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, FA. U. S. A.'-- ------------- .----------- 1

MAHANOY CITY, PA PETNYCZIA, KOVO 22,1957 (FRIDAY, MARCH 22,1957)

DU-KART SANVATTINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

—J Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00;| 
| In Kanada: metams $8, % metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika, i
♦ Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 ęts. |

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: || - - - - - - - - -
SAULE PUBLISHING CO.,

♦ MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. I
— —i — i~wma-iiTiw-rrrT--r-rTT-r-r«r-M--rnii»rw-gir-gM~~nT~TTr~------- r t ~r~ |

No.24 ( ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA., POST OFFICE AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, 1879.

V. L. Boczkowrki, Kditor and Mgr, M £8 METAS

880,000 Daugiau
Darbu

Norėjo Nuszanti Savo!
Nuotaka Gubernatorius Nenamie Pasitaria Apie Vakaru Vokietija

WASHINGTON, D. C. —
Dabar kai valdžia ir valstija 
visur, po visa kraszta stato 
naujus vieszkelius ir taiso se
nus, tai darbo szi pa vasari bus 
del asztuoniu szimtu asztuo- 
nios deszimts tukstaneziu dar
bininku.

Ant tu nauju vieszkeliu ir 
del pataisymo senu valdžia su 
valstijomis sziais metais pra
leis apie penkios deszimts bi
lijonu doleriu.

Ir tai duos darbus ne tik 
darbininkams ant tu vieszkeliu 
bet teipgi ir plieno fabrikuose 
ir tenai kur cementas yra ga
minamas. Nes tiems naujiems

vieszkeliams bus reikalinga 
mi ijonai tonu p ieno geležies 
ir cemento.

Spėjama kad plieno fabrikai 
penkis sykius daugiau plieno 
turees musu tiems naujiems 
vieszkeliams pristatyti negu 
Kuriems k tiems fabrikams ar 
biznieriams.

Bet automobiliu kompanijos: 
jau dab r sako kad toli gražu, I 
tu pernios deszimts Ii ijonu 
doleriu vieszkeliams neužteks,! 
nes kad ir naujausi ir placziau- 
si musu v.eszkel ai isz mados 
iszeina phm negu buza pasta
tyti, nes automobiliu skaiezius 
taip greitai dzdeja.

deszimts

Intartas Zmogžudis 
Nužudintas

dvieju

Isz Amerikos
LAIKRASZCZIAI

BRANGSTA

MOTINA INTARTA 
UŽ DUKRELES
NUŽUDINIMA

PHILADELPHIA, PA. 
Trisdeszimts penkių metu 
žiaus motina, Ponia Jean 
ley, isz Ridley Park, yra

am- 
Wi-
su- 

savo 
pabranginti nuo penktuko ligi dukreles keturiu metu Barba- 
deszimtuko už numeri.

NEW YORK, N. Y. —
Laikrasztis “New York World
Telegram and Sun’’ pranesze 
ikad jis priverstas savo kaina; ar8Sztuota ir intarta už

ros nužudinima, kuria ji taip
Tai bus pirmas tokis laik- ®™iusze, sudaužė kad ji pasi- 

New mire- 
metu.

raszczio pabranginimas 
York mieste, nuo 1944 
Nuo to laiko, to laikraszczio 
redaktoriai savo skaitytojams 
primena kad laikrasztis beveik 
dvigubai pabranginėjo.

Eina gandai kad beveik vi
si kiti New York miesto laik- 
raszcziai dabar savo kainas 
panasziai pakels, pabrangins.

Czia kalbama apie kasdieni
nius laikraszczius; nedeliniai
jau keletą sykiu ir dar pa- Bet jis sako kad policijos dak- 
brangs, ne tik New York mies
te, bet po visa kraszta.

Motina buvo nuveszta in 
Broadmeadows . kalėjimą in 
Delaware apygarda.

Motina buvo per kuri laika 
gydoma nuo proto ligos. Kai ji 
buvo suimta ji buvo visiszkai 
rami ir rodos nieko nepaisė.

Policijos virszininkas, Geor
ge Smith sako kad motina pri
sipažino kad ji nubaudė savo 
dukrele, muszdama ja su lazda.

Szeszios 
metu amžiaus Michael D. 
Cunningham yra czia polici- 
janto vedamas in policijos 
stoti, in San Francisco, Cali
fornia. Policijantas yra Grif
fith Thompson, po kaire. 
Michael D. Cunningham bu
vo paleidęs keturis sziuvius 
in savo nuotaka, penkios de
szimts szesziu metu amžiaus 
nauja Ponia Cunningham ir 
in jos dranga szeszios de
szimts metų amžiaus Alex 
McCallum. Nei vienas nebu
vo sužeistas nors pono Mc
Callum automobiliaus lan
gas buvo tu kulku susprog
dintas.

kad ta mergaituke kumsztimis 
užmuszta.

taras, kuris ta mergaituke isz- 
agzi minavo sako kad iszrodo

vo namu skiepe in senu drabu
žiu indą, Liepos 15 diena.

Ant rytojaus FBI policijos 
j agentai tame skiepe surado pa-

SAN QUENTIN, CALIF._  kavota, pakasta tos mergaites!
Intartas ir pasmerktas Burton akinius, jos mokyklos knygas 
W. Abbott buvo gazu nužudin- j°s apatinius drabužius, 
tas in San Quentin kalėjimą, 
tik mažiau kai minuta kai Ca- 
lifornijos Gubernatorius Good- 

| win J. Knight buvo sutikės pa
ilginti jo gyvenimą bent viena 
valanda kad jo advokatas ga
lėtu kreiptis in Augszcziausiaji kolegisto žmona buvo paszau- 
musu kraszto teismą del nau- kūs policijantus ir viską jiems 
jos bylos, del naujo teismo, tam tuvo papasakojus, jie surado 
intartam žmogui. itos mergaites iszniekinta ir su-

Gubernatoriaus telefono pa-' salota lavona, ant kalno, apie 
szaukimas atėjo tik keletą se-1 szimta mastu nuo vietos kur 

va
sarnamius in Trinity kalnus, 
apie du szimtai myliu nuo Al- 
meda.

Ir taip jis buvo intartas 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

. Kolegistas Abbott ant visko 
užsigynė, sakydamas kad czia 
kas nors nori ji intarti, ir sake 
kad jis yra nekaltas.

Liepos 20-ta diena, 1955, 
penkios dienos po tai kai to

kundu per vėlai ir tas intartas kolegistas Abbott turėjo

ir

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles ežia pasikalba 
ir pasitaria Vaszingtone, su 
Vakaru Vokietijos Užsienio 
M’nisteriu Heinrich von 
Brentano. Svarbiausias klau 
simas tai galutinis suvieny-

jimas visos Vokietijos ir Vo 
kiecziu karisz^os, militari- 
nes pagelbos Europos armi
joms. Brentano vėliau pasi
kalbėjo ir pasitarė su Prezi
dentu Eisenhoweriu.

V. PREZIDENTAS 
NIXONAS RYMOJE

RYMAS, ITALIJA. — Ame
rikos Vice-prezidentas Rich
ard Nixon atvyko in Italija ir 
atsilankė Rymoje, ir sakosi 
kad jis dabar jaueziasi daug

Jis linksmai su visais pasi
sveikino ant Ciampino aero
dromo ir susitiko su Italijos 
Premieru, Antonio Segni ir

Straikos Anglijoje

Sulyg Ponios Wiley pasi- 
aiszkinimo policijos virszinin- 
kui, kai jos dukrele pasimirė, 
Ponia Wiley jam pasakė ir pa- 
siaiszkino kad ji labai užpyko 
ant savo dukreles kai ji ja 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

se.
Guberatorius

Teamster’s Unijos Vadas Su Savo Sūnumi

žmogus pasimirė nuo gazo.
Kai Gubernatoriaus sekre- 

torka per telefoną jau davė in- 
sakyma kalėjimo virszinin- 
kams palaukti, mirtini gazai 
jau ta mirties kambarį buvo 
pripildė ir tas intartas žmogžu- 
dis jau buvo mires. Kalėjimo 
virszininkai trumpai atsake, 
kad jau per vėlu!

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus California Universite
to kolegistas Burton Abbott, 
ramiai inejo in at mirties kam
barį, vis sakydamas kad jis ne
kaltas, kad jis nieko bendra geresnis nuo to savo szalczio. 
neturėjo su Stephanie Bryan 
mirtimi.

Keturiolikos metu amžiaus 
Stephanie Bryan, isz Berkeley,
buvo iszniekinta ir nužudinta Amerikos Ambasadoriumi Ja- 
Ba^ndžio menesi, 1955 metuo- mes D. Zlelerbach. Apie du 

tukstaneziai žmonių buvo susi-
Goodwin J. rinke ji pasveikinti ir Italijo-

W. Abbott buvo gauz nužudin- nu Ikapelija, benas užtraukė 
mariu su kariszku, eroplanu Amer’kos himną.
laivu USS Hancock. Bet jis sa- Jo žmona su visais linksmai 
ko kad jam buvo paskirti du pasisveikino.
telefonai, kūrei visa laika bu- Nixonas atskrido isz Tripo- 
vo atdari kad jis galėtu priim- Ii, Libya ’’r ketina aplankyti 
ti visus telefono szaukimus in Tunisia, po trijų dienu per ku- 

! ji. i rias jis gaus proga pasikalbėti
su Kataliku Bažnyczios vadu, 
Popiežižumi Pijum Dvyliktuo
ju.

Bet jis pirmiausia padare vi
zitą, atsf anke pas Italijos Pre
zidentą Giovanni Gronchi, jo 
palociuje in Quirina1.

Italijos valdž’os atstovai ji 
iszkilnrngai ir draugingai pri
ėmė ir pavaisz’no. Nors jis 

• tiems Italijonams nieko tikro 
negalėjo prižadėti, bet pasakė 
kad Amerika visiems jiems isz- 
tiesia draug.’szka ranka.

Italijonai ji priėmė ir savo 
žmonėms paskelbė kad sztai 
atvažiavo pas juos in sveczius 
geria usias ir isztikimiausias j u

Intarto kolegisto advokatas, 
George T. Davis nusiskundžia i 

ikad telefono darbininke, ope- 
ratorka suvėlino jo telefono 
.szaukima et dvideszimts minu- 
cziu in Gucernatoriu ant to lai
vo, vis sakydama kad telefonas 
užimtas; o visi virszininkai ant 
to laivo ir pats Gubernatorius 
sako kad du telefonai buvo vi
sa laika atdari, laisvi.

Intartas ir dabar valdžios 
nužudintas kolegistas, Abbott 
buvo penkių metu sūnelio tė
vas. Jis buvo mirties bausme 
pasmerktas Sausio dvide
szimts penkta diena, 1956 me
tuose.- Jo teismas tesiesi per
septynios deszimts asztuonias Rraszto draugas, Amerikos at- 
dienas.

Teamster’s Unijos Prezi
dentas, Dave Beck ežia yra 
pasveikinamas savo sunaus 
kai jis sugryžo in Seattle, 
Washington, isz Europos.

Sargai Unijos Dave Beck 
palydėjo isz aerodromo, 'kur 
szimtai laikrasztininku no
rėjo su juo pasiszneketi. Jis 
sako kad jis pasirengęs lais-

vu noru važiuoti in 
ingtona ir Senatorių 
sija visa savo reikalą pa- 
aiszkinti.

Vasz- 
komi-

jaus pasiszauke darbo ministe- 
ri Iain Macleod pas save pasi
tarti; po tam jis in konferenci
ja pasiszauke savo Užsienio 
Reikalu Minister! Selwyn 
Lloyd ir Kanceleriju Peter 
Thorneycroft.

Keturios deszimts uniju va
dai kreipiasi dabar in dar ki
tas unijas, ragindami kad vi
sos unijos dabar reikalautu de- 
szimta nuoszimti daugiau al- 

dirbti del szitu g‘os savo darbininkams.
Darb'ninku unijos sako kad 

Tai didžiausios ir svarbiau- viskas Anglijoje dabar paszie- 
sies straixso nuo 1926 metu. Ir 
jes buvo paskelbtos baisiai ne
patogu la ku, tik penkiomis 
dienomis priesz tai, kada nau
jas Anglijos Ministeris Harold 
Macmillan ketina pasikalbėti 
su Prez. Eisenhoweriu, in Ber
muda.

Ministeris Macmillan tuo-

Laivu Statytojai 
Sustraikavo

LONDON, ANGLIJA. — 
Apie du szimtai tukstaneziu 
darbininku prie laivu sustrai
kavo Anglijoje ir taip visa 
kraszto pramone ir biznis su- 
paralyžavo.

Szitos straikos palies apie 
tris milijonus darbininku, ku
rie negales 
straiku.

liszkai yra pabranges, ir kad 
algos per prastos.

Trys sz’mtai ir dvldeszimts 
asztuoni laivai buvo statomi in 
septynios desz’mts fabriku, 
kai tos straikos buvo paskelb
tos. Dabar niekas prie tu lai
vu nebedirba.

[S VU KRASZTU 
DRAUGAS ŽUVO

stovas, Vice-Prezidentas Nixo
Keturiolikos metu amžiaus naSi

Stephanie, Daktaro ir Ponios 
Charles S. Bryan duktė dingo 
isz savo namu Balandžio 28 d., 
1955 m., kai ji ėjo namo isz mo
kyklos.

Policijantai nežinojo kur 
kreiptis ir ka kaltinti, kol szi-
to kolegisto žmona 33 metu į koja Komunistams, kurie yra 
amžiaus Georgia, užtiko tos taip insigaleje Italijoje, ir ro- 
nužudintos mergaites'maszne- dos kad jam labai pasisekė, 
le ir kelis kitus jos daigius sa- ------------ ------------

Nixonas, isz savo puses Ita- 
lijonams prižadėjo kad nieka
dos nebuvo tokios draugiszkos 
ir tamprios sanlygos tarp tu 
dvieju krasztu kaip dabar.

Visiems buvo aiszku kad 
Nixonas ežia norėjo \ pakiszti

MANILA, PHILIPPINES.
— Kai eroplanas, kuris veže 
Phil pp nu Prezidentą Ramon 
Magsaysay, nukrito, sudužo ir 
ji užmusze, tai visas
svietas neteko vieno isz savo 
geriausiu draugu, ir Komunis
tai neteko vieno isz savo bai-Į 
šiaušiu prieszu.

į Keturios, deszimts devynių 
metu amž'aus Prez. Magsay-; 
say per tuos savo trumpus me-|

i tus buvo nuveikęs daug dau- 
' giau negu dauguma žmonių.
Bet buvo dar daug jam darbo, 
jis butu galejes dar daugiau 
nuveikti. Jis jau buvo prane- 
szes savo žmonėms kad jis pa
sirengęs stoti in rinkimus del 
dar keturiu metu.

ž iioL, tai iszrodo kad czia bu
vo nelaime ir viskas. Tie, kurie 
mate ta eroylana krintant isz 
padangių sako kad jiems isz- 
rede kad keli jo inž nai buvo 
sugedę, užgese.

Magsaysay ne tik Philippinu 
Izrazzta iszvale nuo Komunis-

laisvas bet prisidėjo prie to sun
kaus darbo suvienyti Tolimu 
Rytu krasztus.

Jis buvo ne tik Komunistu 
baisus prieszas, bet Amerikos 
ir Amerikiecziu geras, isztiki- 
mas ir intakingas draugas.

Jo pasiges ne tik Philippinu 
salų žmones, bet visi tie, kurie 
brangina laisve ir invertina 
pasiszvenftma. Jo vieta užėmė 
Carlos P. Garcia, 60 metu am
žiaus Vice-Prezidentas.

Buvo gandu kad gal tas jo 
aroplanas buvo Komunistu pa- 
szautas ar jo inžinai sugadin
ti. Bet kiek buvo galima da-

SKAITYKIT

PLATINKI!!

I



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Unijų darbininkai beveik vi

suose darbuose dabar pareika
laus nuo asztuoniu ligi de
szimts centu daugiau ant va
landos. Ir kai tik algos pakils, 
viskas dar labiau pabrangs.

SAPNAS MOTINOS
, SZVENCZIAUSIOS
■ '. . . MALDA . . .

; Viesz. Jėzaus ir
• Motinos Szvencz.

bieta, kada nors Spalio mene-j

inetu sukakti Jamestown, Vir
ginia insteigimo.

Philadelphia, Pa.—
įtark1 sako: geriau vėliau, j o laimingas 

teko

Darbininku seimas Florido
je isz tikrųjų buvo poniszkas: 
puikiausi vieszlbucziai, ska
niausi valgiai, gėrimai, kortu 
loszimai, arkliukai, Cadillac 
automobiliai ir brangiausi 
kliu'bai.

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

Knygos Did. 3%x51/4zcol.
TIKTAI, 25 Cts.

Fordas vis saugiausia, auto
mobiliu parduoda sziais me
tais, 'bet Chevrolet automobi
lius ima Fordą pasivyti.

Chrysler automobiliu kom
panija su savo naujais automo
biliais duoda daug konkuren
cijos General Motors kompani
jai.

Neprigulmingos komipan i jos 
kaip Nash ir'Hudson, Studeba
ker ir Packard automobiliai 
labai prastai sziais metais pa
sirodė. Valdžia susirupinus 
kad szitos kompanijos visai isz 
biznio neiszeitu.

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

arba pradžia 
SKAITYMO

Nors kelji Komunistu Sapie
gai buvoi suimti, ju tarpe keli 
Lietuviai Žydai, bet valdžia 
per FBI policija dabar rengia
si daug daugiau tokiu szpiegu 
suimti, Amerikos piliecziu ii- 
ii e pili ec žiu.

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

atgal

2—Vakaru Vokietijos Kan- 
celeriju Konrad Adenauer ir 
Prezidentą J’lieodor Ueuss.

.3—I span i jos Generalissimo 
Francisco Franco.

4— -Anglijos Minister!, Pre
mjera, Macmillan.

5— Prancūzijos Premiera 
Meilei ir gal dar kelis kilus

Beveik visi ežia atvažiuoja, 
su iszllestomis rankomis, tike- 
d am iesi a I m n ži1 o s.

Pypkes Damai
Ar Ga! Ne?

Asztriauses peilis, kaltas 
kirvis,

Ir kitokį innagiai atszimpa,
Jeigu juos tankiai 

nenaudosime,
Bet, moteres liežuvis,
Kuo daugiau ji naudoja 
Tuo labiau buna asztresnis.

-'r »

Svarbus Praneszimas

kaip niekuomet: Kiek 
sužinoti, ne1 tik vien, matyti, 
pranesziu visuomenei apie in- 
vyki Dvigubo Bankieto įnvy- 
kusio 5-to Kovo, Mareli vaka
re Lietuviu Muzikalėje Svetai
nėje: Žmonių 'buvo daug, la-

i ' 1

■ eitis buvo palaidota praeityje, 
gyvenimas ’ visos 

szeimynos. Milutaicziu niekam

Jiirgecziu vikaras Kum Al-’

po labai kilnaszirdis 'žmogus, 
tarp kitk(\ surinkęs kur-kas 
ankseziau ir slaptai suvirsz 
trys tukstanezius doleriu, toje 
sueigoje , j u o s , padovanojo 
Gerbtinam Jubilatui, Kunigui 
Dak. Vytautui Martusevicziui 
kaipo dovanai nuo labai kilna- 
szirdžiu aukotoju. Valgis buvo

BailLina JaskeleVicziute 80; o 
Elena Kaza,kauskiene (jO; bet

pardavinėjo tuos tikietus isz- 
kalno. Ir yra.viltis kad tas Dvi
gubas Ban kietas atnesz Jur- 
gecziu parapijai nemaža skani-

Mariilka. atsiminė ta. savo 
praeiti. Žinojo kad motinos sa
vo niekad neinate, kad levas 
drauge su jos mažesniu brole
liu Vincuku vežėsi juos in kur

je su kure ugnį ir palikes, vai
kus patsai nuėjo žadėdamas 
sugryžt, bet nesugryžo jau nie
kad. Vincukas užgesus Ugnei 
t ai n s o j o 1 b e s i b au g i n d am a s v o r 
ke ir raminimas jos buvo ne- 
pasekmingu, net užmigo prisi
glaudės pr’re sesutes. Kada, 
praszvito diena, Vincukas dar 
miegojo, bet buvo szaltas ir 
mėlynas, nubudint jo ji nega-

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelo ta, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietnviszku 
iižlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; .Ražan- 
cziu-s iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei;

Keliomiš sanvaitemis 
in Varszava isz Sibiro 
pulkelis Lenku, ilga metu eile 
iszkalejusiu. įpriverciainuju 
daibu stovyklose. <

Gryžusieji pareiszko, kad 
nuo karo pabaigos iki sziol So
vietinėse koncentracijos sto
vyklose isz szalczio, bado ir 
nuovargio mirė 
penkios deszimts 
Lenku.

Kalbėdami alpi e
sanlygas sziame Sovietiniame 
pragare, gryžusieji Lenkai pa
sako, kad daugelis kaliniu prie 
kanalo kasimo, anglies kasyk
lose, mainose ir miszkuose tu
ri dirbti nuo s-zesziolikos iki 
dvideszimts valandų paroje.

mažiausiai
tukstancziu

deniams ir po deszimts tuks
tancziu ant metu ju naszlems. 
•Mums iiszrodo kad tai jau se
niai reikėjo 'ka panaszaus pa
daryti... Buvęs Prezidentas tu
ri baisiai daug pareigu ir jam 
baisiai daug kasztuoja. Jeigu 
gautu du ar tris sykius tiek jis 
vis mažiau gautu negu gauna 
didieji fabrikantai, biznieriai

reigu.

gyvenimo

Pasaulis augsztelninkas: In 
maža. Italijos miesteli, Novara, 
gyvenimas gryžo in savo pa
prasta eiga, vaga, po “Motera 
Dienos”. Sulyg trisdeszimts 
metu paproezio ta diena visi 
vyrai visa namini darba atlie
ka, verpia, verda, ketp.a, szloja, 
mazgoja, o ju moterys ta die
na tik tinginiauja ir lanko vie
tinius saliunus.

Mes jau keli menesiai ar 
daugiau kaip raszeme ir pra- 
naszavome kad paprastas 
paeztas, laiszka, už kuri dabar 
mokamo tris centus pabrangs, 
pakils ligi penktuko, dabar' 
praneszame kad 
rai 'bus.

Ateinam ežiai s 
tas eis in, skyle
szimtu penkios deszimts vieno 
milijono 
padidės 
doleriu 
gaus ko

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

siu ima.
Czia gerai žinoma, vien

gente, Marija Puodžiūnai t e, 
Vidikauskiene pastarojo laiku 
pavojingai sirgo, bet Nedęlioje 
K)-ta. Kovo, pas ja. atėjo jos 
duktė, Marija Vilhelmina, Doy- 
lierie su savo dvejai,u vaikais, 
Czarliukn ir 3-ju metu Maika- 
linkn. Tai vos tik toji .ligone 
t a ji maža Maikaliuka pamate, 
tai t nejaus pasikėlė isz, lovos ir 
nuėjo iu virtuve pietus gamin
ti ne tik jam. vienam, bet vi
siems esamoms ežia jau. Kaip 
matuos, jau yra “dakatru” 
Maikaliuka,s Doyle. —-Stebuk
lingas pasveikimas. •

—Vladas Prieinieiiiecįcis.

paėmus ji neszt, bet buvo slin
kus ir nepakėlė; parpuolė pati 
ir nežinojo nieko. Nubudus ėjo 
jieszkot tėvo, bet niekur surast 
negalėjo, taipgi suklydus gi
rioje brolelio atrast negalėjo, 
net po ilgam blndžiojimui isz- 
vydo savo iszgelbetoja, dabar
tini globoja. Tai visa Mariutės 
praeities istorija kuri kartais 
priimta mintimis gramzdino ja 
in liudiiasti ir iszszankiuejo 
isz jaunos -krutinės gaidas 
liudmi dainelių kas neramino 
abudu jos globojus.

Mariute buvo kaip tikra 
duktė Milutaicziu ir kaimynai 
guodėjo ja kaipo' tokia, kadan-

donos, o nieks jai liepavydejo 
laimingumo koki turėjo pa.s sa
vo globojus. Ir Juozukas jau 
suvisai atsiminė,, nes dabar

niekad nenorėjo, bet ir kam ki
tam -bent žodžiu nuskriaust jos 
garbes nedave. G uodo jo savo 

gal daugiau,

ant szeszi n

DORA DUKTĖ
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

taip laibai buvo jam gera.
Visokiose jaunuomenes suei

gose Juozas dabojo Marinti1, 
sesere vadinama, visados labai

doleriu. Ta skola dar 
visu szimtu milijonu 
jeigu . geležinkeliai 
jie isz paežio dabar

reikalauja. Tai dabar jau vi 
sienis aiszku kad tie laiszkai 
kuriuos mes, paprasti ‘ žmones 
viens kitam siuntinėjamo' pa
brangs nuo trijų centu ligi 
penktuko.

“Blue Rooni” Vasz- 
pasikviete trisde- 

svecziu, užsi n i oke jo 
kaip penkis tukstau-

Saudi Arabijos Karalius 
Saud, pirm Užvažiuojant isz 
Vaszingtono surengė tikrai ka- 
raliszkas vakaruszkas. Jis pa
sisamdė 
ingtone, 
szimts 
daugiau
ežius doleriu. Tai parėjo apie 
szimtas szeszios deszimts sep
tyni doleriai del kiekvieno^ sve- 
czio. O Eisenhoweris tokiam 
ponui dabar paskolino, iszmal- 
da davė ant * * 
doleriu 1

Eina. gandai kad Kongreso 
ir Senato komisija pasikvies 
Generolą Douglas MacArthur, 
kad jis priparodintu kaip ir 
kur Sekretorius Dulles sukly
do kaslink Vidur Rytu klausi
mo.

Kongresmouai ir Senatoriai

rot ori u Dulles pasitraukti.

1284 $tu£-
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Price $3.00 s‘**’
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IIMIEIEB MISTIkeletą milijonu
vieszai

Eisenhowei-is nenori 
paskelbti savo svecziu 
namus sziais metas ti-

priemes ir puFonai as yra 
4virtines byla 
szimts ipenki.< tukstanezius ant džinniu jias mus atsilank 
motu musu 'buvusiems Prezi-, 1 --Anglijos Karaliene

Saule Publishing Co.,- 
Mahanoy City, Fa.. - 11,3. A.

sieratolei,kuria girioje radai, 
o kuri sziandien daro’ mus lai
mingus. i

Juozukas priauga nekarta 
žiurėjau iu vaiku prisiriszima 
kad nenorams vis jaueziu koki 
tai džiaugsmą ir .smąguina. Do
rybe mergaites no vieno gero 
ir mane ]»amokino, nes nejauti 
Dieviszko surėdymo ir Jo ma- 

’ I
Ienos! Nesijansk nusidėjusiu, 
nenužudai žmogaus de] api- 
leszimo, Dievas nebaudžia la

tadariui, gal pats Dievas sutei-

idant surengtum mirti tam, te
gul jau ji Dievas sudija, žmo
gui ne isz piktybes, vien geibo-

Toks suraminimas geros 
žmonos sujudino Jurgi iki gi
lumui duszios, kad prispaudė 
prie savo krutinės gera prietel- 
ka ir ipadekavojo.už suramini
mą tuoini, kas iszreiszkia insi- 
jauslinusios szirdies jausmus.

Praeitis Mariutės tik nebuvo 
žinoma jiems. Ji pati nedaug

globojai sauigojosi to, idant 
liriminimais jai jos praeities 
negimdytu mergaites dnszioje 
liudnasties, kadangi ji norėjo 
but jn, o jie tyoszko idant ji 
juos turėtu už savo. Visa pra-

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta. 25 Centai
SAULE Mahatmy City, Pa

Mariute vienok nemėgo ,suei
gų, kadangi ten kaipo ant pa
togios merginos, žydinezios

visu vaikinu liepsnojanczios 4 r
akys buvo atkreiptos, o tas jai 
nedarė smagumo, vienok gėdi
no ir suteikinėjo kartybe, nes 
Juozas tai matydamas nebuvo 
linksmas ir jausdavo pavydus 
jausmus savo szirdyje.

Smagiausia jiem abiem buvo 
kadai szventomis dienomis liuo- 
si nuo darbo, drauge su levais 
arba tik du vienu ėjo po piet

ežiu žydriom akelėm linu, bal
tu hilulu, nokstaneziu ruge

liu, sznabždanezin avižų, ūsuo
tu miežiu ir gražiu lauku. Ali, 
kiek ten smagumo! Visi balsai 
judina jauna szirdi kiek viens 
daigtelis rodo meile.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isi 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
'T1VPA. 404 nusbiriiii. 50c

No IH3 Į ruKciKin. nieil’n

ir kiti szposeliai, 20c.
No.116—Istorija ape Siera- 

ta. Puikus apraszymas. 119
. 1 * 

puslapiu, 20c.
No.119—Keturios istorijos, 

apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

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

“Saule” gražiausia 
kalniausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutnirjkae, 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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis • Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35g.

No.150—Apie Dūkto Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa- 
slapii. 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.

ir tin- 
Lietu-

Pirkite U. S. Bonus

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apia 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., 20o.

No.l 75—-Ku ežios Žem ai tęs; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Airna- 
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 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.

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

180^2—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. JezTiso Kristus© 
15c.

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gromu- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzoliraa. 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

13^ Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia 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.

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., 
Mahan©r ORv, Psl., - U. S. M
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Iszpaižintis naszles gal tik 
vieno Jufgio dnszioje rado gi-
li au si a, vieta, 
žinti. paslėpė 
lybiu.

Linksmas

kur jis ta iszpa- 
tartpe savo slap-

kaip kad jokiu

nue.jo' per giria pekscziais.
Beeinant Jurgiui pagrimz

dusiam kokiose tai mislyje 
staiga! suskambėjo girioje ku
dikiszkas halsas.

Jurgis nubudo ir nusistebėjo 
pradėjo klausyt ir iszgiro: 

—- Tetuk, tetuk. nepalik
slaptybių neturėdamas. Jurgis 
drauge su kaimynais pardavės 
javus iszsigere, szi ta. nusipir
ko pas Žydus krautuvėse ir su- 
gryžo namon.

Nors labai nerimavo, bet nie
kam nieko nesakant nei nie
kam. nežinant nujojo jis. kaip 
sake in Aleksotą su reikalu,' 
bet tikrybėj nujojo tiesiog m 
giria kur atėmė nuo vagiliaus! 
savo arkli.

Rado jis ta. vieta uM nikus,į 
nors kitas kais vargiai butu 
atsiminęs. Rado joje palikta 
priesz metus per ji Vokieti, bet 
rado> jau tiik nepalaidotiis kau
lus ir supleszytus drabužius. 
Kūnai mat omai suode giriu 
žvėris. Regykla, arba.žrnogisz- 
ki kaulai, kaulai jo aukos pa 
dare ant Jurgio nesmagu in- 
sipudi, kokia tai baime ji paė
mė kad nenoroms apsižvelgė 
aplink. Tyikli ir kurczia. buvo 
aplink lik kaip kada kale sky
le galeje genis, karktelėjo var
na., suriko keksztas ir kits koks 
pauksztis, osze nesmagiai gi
ria. Jurgis apturėdamas, ra
mios sanžines ir tu balsu baisė
josi. Neiszdryso net pasilenkt, 
idant jioszkot iždo koki ant 
Arklentienes pasakos Vokietis 
prie sages besinesziojo. ’

Jurgis viliojusi rasias skuri- 
ni ikirepszi, bet to suvis nebu
vo ir tarpe pusiau supuvusiu 
skarmalu drapanų, gulėjo, ežia 
medine koja nužudinto. Jurgis 
supykęs ir niurnėdamas “tai 
daigias kuris muilino žmonoms 
a,kis ir sleipe piktadarystes,” 
spyrė su koja.

Nusistebėjo. Medine koja, 
nebuvo lengva tart um geležine, 
sunki. Tas kojos sunkumas pa
žadino jame žingeidumą. Jis 
vėl paspyrė ja. Ji šlepe ne vien 
piktadaryste Vokie'czio, bet ir 
ka kito savyje. Jurgis pakele 
ja. ir pradėjo apžvelginet ar 
norą, joje geležies. Rado kamsz- 
ti inkiszta. in iszgrežta skyle 
storgalyje, kur dedasi szlulbis 
keli, idant priduri per trumpa 
koja. Jurgis isztrauke kamszti 
ir isz skyles iszpuole auksinis 
pinigas/

Baime Jurgio jau dingo pa
silenkė paimt pinigą, o isz ko
jos kaip isz gausos rago pasi
pylė su skambu auksiniai pini
gai. Jurgis nerinko vien pritū
pė iszkrete koja daužydamas

444 4U44 4444 444444 4 4 4-4 44 444

Szirdeles, nors per Gavėnia 
apsimalszkit,

Tiek juoku, vienam, mieste 
įSehuylkille paviete nedarykit, 

Pamaldas geriau
; v p va i k szc ziok i t e, 

Guzutes tiek nenaudokite, 
Nesenei po pamaldų kelios 

iszejo,
Tiesiog iii kokia ten 

vieta nulapsejo,
Tuoj apsodo aplink staleli, 
Szauke: Duok gert sakalėli,
Kėlės 'bonkas iSztusztino, 

Da daugiau kalbino 
Aluczio ir guzutes.

Už valandėlės visom akys 
užtemo,

Ba mat, tai moteriszko 
sztamo,

Kniupsziczios prie stalelio 
parvirto, 

() nekurios ir po stalu 
pavirto,

Salinninkas pajuto kad 
negerai ' bus,

Tuojaus pasamdo autobila, 
Kožna inmete kaip 

kiaules
Ba jau visos turėjo 

in vales,
Namo nugabeno,

Kur kožna gyveno,
Kas isz tokio maldomo,

Jeigu nėra Dievo padėjimo, 
M aid a s atk a I b i n e j o, 
>G r a n d us Ve r k sim.u s

atgiedojo,
(') saliunoje apieravojo.

Szirdeles geriau kad 
paliautume!,

Per Gavėnia nemauktumet, 
Juk tai visiems darote 

geda,
Ir ant galo papuola!

1 in beda.
« * *

Isz Filadelfijos laiszka
in kelmą. Buvo krūva aukso. gavau,

Czia iždas jis ji jau turi. No
rėjo jau susiseines in krepszi 
eit, bet dar iszvydo szikszino 
juosta, kuri buvo nepaprastina 
vienok kaip kad deszra. Jis 
ja pakele ir juosta buvo sunki, 
joje taip-gi buvo pinigai.

.Džiaugsmingas Jurgis, jau 
rengėsi gryžt, bet kaip sako 
priežodis: “be pinigu sunku, 
su pinigais, pavojinga ke
liaut,” pasiėmė ta. lazda., kuria 
Vokietis ant jo pernai buvo už
simojęs, norejb pasmagyt, bet 
ir lazda buvo kaip nemedine.

Suprato kad ir joje randasi 
pinigai, bet neatidarinejo jos, 
kadangi tokiame pašiepime ge
riau. jam buvo- neszt tuos pini
gus.

Krepszi su pinigais Jurgis

Bet. para.szo po ja.
neradau,

Tai in guiba inde jau, 
Naudos isz jos neturėjau.

Buvo tai apie m o torele 
paraszyta,

Ir apie jos diedą. suraszyta, 
Kokius ji triksus varinėja, 
In visur uosi inkiszineja. 
Gaila kad tai nežinomas

1 rasze,
Na ir gana karsztai

įprasze,
Kad apie viską ipatalpyti, 
Ir mano daina suraszyti, 
Bet reikėjo szirdeles, vis

1 pasiraszyti,
Nieko nebijoti,

Jeigu kas ka. nori daneszti, 
Del manės paduoti.

inde jo\ in abrakini krepszi ir 
pririszo prie balno.

Paemes arkli už pavadžiu 
manės ežia, asz bijau.

Jurgis apsižvelgė. Nieko! 
nemato. Pamislijo tuoj apie! 
pikius dvases, kurios, kimba 
prie jo, kaipo prie paeinusioi 
pinigus. Baime ji vėl paėmė ir 
jau norėjo sėst ant arklio idant 
kuogreicziausei bėgt isz girios 
kur vaidinasi,- bet iszvydo 
tuomtaipu, maža mergaite ku
ri isztiesus rankeles ėjo prie 
jo.

Jurgis susijudino ir suprato 
jog lai ne pikta dvasia vien 
paliktas keno kūdikis, pribėgo 
prie mergiukes ir paėmė ja ant 
Hihku, paimtas gailesties ir 
jausdamas mielaszirdyste ant 
1 lelaimi ngo k ud i k io.

Bekla.11 sinedamas mergiukės 
dažinojo tik tai, kad ji buvo 
alkana, kad pamote ja motina, 
bet daugiau nieko, kadangi 
badas visai jau ja. nusilpnino 
ir negalėjo nei kalbėt, vien ver
kė valgyt praszydama.

Mergaite buvo apie penkių 
motu amžiaus, graži bet labai 
nuvarginta. Jurgis neturėda
mas maisto, sėdo ant arklio, 
paemes kūdiki ant keliu, pri
glaudo pine krutinės, apsupo 
skvernu savo sermėgos ir spar- 
cziai nujojo, idant1 gelbėt kū
dikiai gyvasl i.

Kūdikis padare ji laimingu. 
Susimylejimu ant nelaimingos 
pamestinukes, jausmai isz- 
blaszke jo- ramybe. Dnszioje 
jaute kaip kad baisa: “Atemei 
gyvastį piktadariui, duok gy- 
vasti kudikiui. ” Jurgis buvo 
susijudinęs labai, visoki jaus
lus jausmai kuteno jam szirdi. 
Gabeno du didelius iždus, o 
jaute, kad tas antras daug jam 
brangesnis, kadangi gražina 
jam. duszios ramybe, kuomet 
pirmas atiminėjo. Glaudo kū
diki prie savo krutinės kaip 
motina, laike užmignse mer
gaite ant ranku idant nesu
krės! ir jojo džiaugsmingas 
namon.

1 n jodamas in kiemą, iszvydo 
moterį ir suszuko, Eiksz, Elz
bieta, pargabenau du iždu.

— A, k a. ežia pasakoji, at- 
siiliepe Elzbieta, manydama, 
kad vyras par jodamas namon 
girtas pliauszkia ne szi, ne ta.

Jurgis vienok1 tuojaus davė 
suprast kalbėdamas apie du 
iždu, kadangi tuojaus. parode 
ta antra iždą, kuris jam daug 
buvo 'brangesnis., negu tas, ko
ki turėjo krepszyje.

Moteriszke iszvydus apdris
kusi ir nuvarginta kūdiki, nu
sistebėjo ir pati nežinojo ka 
turi atsakyt vyrui, kuris gal 
nuo kokios ubages paėmė mer
gaite.

— Isz kur-gi emei ta mer
gaite? Keno ji ? Klause Elzbie-< 
ta.

—1 Dievas davė, paežiu!., 
musu ji.

— Ar isz galvos eini, ar 
ka? Pasigeria! ir tiek.. •

—■ Pasigert nepasigeriau ir 
ilgai nekalbėk, tik imk ta ne
laiminga kūdiki, neszk įn stu- 
ba, pirmiausiai pavalgydink, 
po tam pasirupirik jos drabu
žiu ir apžiurėjimu.

— Nieko nežinau, kam. tau 
reikalingi svetimi vaikai? Tu
rime sunu, Dievas mums, ji pa
liko, tai ir gana.

— Bet Dievas davė ir duk
terį, davė jai it; kraiti, iszauk-
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neteisinga, o nesmagu jai buvo* 
matyt nuliuduse mergaite. Ne
karta. ji kalbėjo savo vyrui:

— Jurgi, ta mergaitei tik
rai. in musu, namus atgabeno 
laime ir Dievo palaima.. Tai 
tikras skaibas, tai iždas kokio 
niekame kitame rast neimtu 
galima.

—• Matai, dusziuk, sakiau, 
kad gabenu du iždu. Isz to an
tro daugiau laimes semiame, 
negu isz anuo, kuris kaip szian- 
dien . pati supranti, nieko 
mums nesuteikei gero; guli ir 
rūdija ir nekarta misi i jau kur 
ji nudet. Nekarta jis nuodija 
mano duszia, bet nežinau ka 
turiu daryt. Jeigu ji atiduosiu 
Arklentienei, gal pats papul- 
cziau in beda, padalyt tarpe 
vargszu, bet nežinau ar ir tuo- 
mi pasielgimu sau neužkenk- 
cziau. Nelytejau dar tu pinigu, 
kuyie gal ne viena aszara isz- 
sipaude, o gal ir krauju sutersz- 
ti, ir nenoriu lytėti.

— Palaukim, Dievo surė
dymai žmogui neisztyriami, 
patarė isžmintingai Elzbieta. 
Tegul guli, gal paskirti jie tai

(Tasa Ant 2 puslapio)

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.

— 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 ju nuliūdima.

Įėjimas jos mums apsimokės. 
Sztai, va. jos kraitis, vesk mar- 
czia in savo namus, kalbėjo 
besiszypsodamas Jurgis, pa
ėmęs krepszi ir eidamas paskui 
rnoteri in st ulba.

Elzbieta, paimt a. žingeidumo 
negalėdama iszaiszkint Sau vy
ro žodžiu, pilna, gilios mįsles, 
nesze mergaite in šluba, kur 
tuoj pasirūpino jos maistui.

Jurgis, tuom taupu nusiėmęs 
nuo saves sermėga, sėdo pats 
prie stalo, idant taipgi apsirū
pint kasdienine duona, ba be
veik per visa diena buvo neval
gęs.

Mergaite papenėta pienu, 
paguldyta, ant minkszto, szi 1 to 
patalo užmigo, o .Jurgis pasi- 
szaukes in seklyczia moterį, 
parode jai pinigus, kuomi labai 
nusistebėjo pati ir apsakė jai 
viską., ka laike slaptybėje, 

t
Nors pažindamas savo iszti- 

kima rnoteri, nesibaugino jos 
ilgu liežuviu, bet prasze nie
kam nieko apie pinigus nepa
sakot, nes tas iždas, padarytu 
visa ju szeimnyele amžinai nė- 
laiminga. Elžbieta viską su
prato, o ir tikrai pati daugiau 
buvo užganėdinta isz antro 
iždo. • I

Maža Mariute, toks vardas 
buvo mergaites kaip kad su
pratus mielaszirdyste padary
ta jai per jos globėjus, rūpinosi 
atsimoket jiems kuomi galėjo 
savo gerumu, savo gludnumu.

Tikrai abudu savo globėjus da
rė laimingais, kurie du suvisai 
jau pimirszo nedaug apie jiem 
reikalingus, dabar gulinczius 
pašiepime pinigus, vien džiau
gėsi tuom aniuoliszko gerumo

Ant Gavėnios

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

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Įszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medali ko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 19G Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per-paežio Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dwJ prisiun
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

kūdikiu, kuris taip druicziai 
prisiriszo prie ju, kad tarsi vi
sai tai nebuvo svetimas jiems 
kūdikis.

Tik su isztvirkusiu kaipo 
vienturtis,' Juozuku Mariute 
sutikime nevisados galėjo su
gyvent. Nors buvo vienmetis 
su ja, vienok sniarkūė ir bud
rus vaikas, nekarta, nuskriaudė 
savo priimta sesute, kuri nie
kad nepykdavo ant savo “bro
liuko.” Buvo jam paklusni vi
sados, tik nuo piktu darbu aiti- 
traukinejo Juozuką grūmoda
ma pasakymu “mamai” už ka 
tai ricieriszkas Juozukas ir nu
skriaudė Mariute, bet po tam 
bijodamas dar drūtesnes už ji 
mamos kad. Mariute neap
skundė, buvo' jai dėkingas ir 
savotiszku badu peiprp,szine- 
davo ja, idant ant jo nepyktu. 
Mariute turbut niekad nemo
kėjo pykt" nieks to pas ja ne
inate, kadangi nuskriausta, tik 
liūdo ir gal tuom! daugiausiai 
uižsipelne ant meiles globėju.

Laikas bego. Szeimynoje Ju
ru, kaip paprastinai Milutai- 
czius kaimynai vadindavo, vis
kas klojos. Visokius susikrim
timus gražiai tanpstanti augin- 
t i ne praszalindavo.

Darbais Mariutės pasigėrėt 
galėdavo gaispadine, kuri nors 
kaipo turtinga, mėgo didžiuo
tis, bet rastinukes niekad ne 
žodžiu nenuskriaudė, kadangi 
toki pasielgimą savo turteli už

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais ]!

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 514 coL ploado ! j 
Iszaiszkma sapna ir kas !> 
ateitoje stosis. Su priedu !» 
planatu ir visokiu burtu. !> 
Knyga in minksztoe po- Įi 
pieros virszelinose. : : ::

Pinigai reikia siusti su !; 
užsakymu: !;

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

Mahanoy City, Pa.,U.8JL !'

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.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!
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Žinios Vietines
— Pavasaris.
— Szvento Juozapo para

pijos atlaidai 'buvo szvenezia- 
mi iszkihningai ir garbingai.

— “Red Cross” vajus pra
sidėjo mieste.

— Subatoj pripuola Szv. 
Bonoventoro' ir Szv. Viktorino, 
o Tautiszka Vardine: Visz- 
manta. Ir ta diena: Menulio at
maina Delezia. 1933 m., Vokie- 
cziu valdžios sztabas “Reich
stag” paveda visa savo krasz- 
to Hitlerio' del keturiu metu; 
1950 m., B-50 bombneszis nu
krito netoli Hyder, Arizona 
valstijoje, 12 žmonių žuvo toje 
nelaimėje; 1775 m., Patrick 
Henry pasakė savo audringąja 
prakalba įpriesz Anglija, saky
damas: Asz nežinau kuriuo ke
liu kiti keliaus, Ibet del manes, 
duokite man laisve ar mirti.”

—į Edvardukas, naujai gi- 
musis kūdikėlis, sūnelis pons. 
Edvardu Tomalioniu isz Zion 
Grove, pasimirė Panedelyje in 
Fitzgerald-Mercy ligonbute, 
Philadelphia. Laidotuves invy- 
ko Utarninke'popiet ir kūnelis 
palaidotas in Szv. Fidelio Vo- 
kecziu kapinėse. Grab. Charles 
H. Post laidojo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Gavėnios Ne- 
delia ir Szv. Timotiejo, o Tau- 
tiszka Vardine: Glaudė. Taip-, 
gi ta diena: 1945 m., Generolas 
Palono armija persilaužė sker
sai Rhine upe priesz Nacius; 
1949 m., viešnios užmusze dvi- 
deeszimts szeszis žmones Ar
kansas, Oklahoma, Texas, Mis
sissippi ir Louisiana valstijo
se; 1934m., Rooseveltas pripa- 
žinsta Phillippinu nepriklau
somybe kuri buvo jiems jau 
seniai žadėta; 1603 m., Angli
jos ir Szkotijos karalystes su
sivienijo po Szkotijos Karaliu
mi Jokulbu Szesztoju, kuris ta
po abijeu karalysieziu Karalius 
Jokūbas Pirmasis; 1882 m., 
poetas ir raszytojas Longfel
low pasimirė, jis daug buvo pa- 
raszes apie Amerikos pradžia 
ir pirmųjų Amerikiecziu var
gus svetimoje žemeje, Ameri
koje.

—< Musu skaitytoja, ponia 
Jieva Petuszkiene ir suims 
Vincas, isz. Shenadoro, moto- 
ravo in miestą su reikalais, ir 
prie tos progos atlanko “Sau
les” Redakcija. Ac žiu už atsi- 
lankyma.

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
Apreiszkimo' Szvencziausios 
Motinos Mari jos, ir Szv. Irine- 
jo, o, Tautiszka Vardine: Nari
mantas. Ir ta diena: 1913 m., 
potvanis Indiana valstijoje, 
732 žmones žuvo, o Texas vals
tijoje 500 žuvo.

— Utarninke pripuola Szv. 
Ludgiero ir Szv. Tekios, o Tau
tiszka Vardine: Dorulis. Taip
gi ta diena: 1943 m., Amerikos 
valdžia duoda daug jjavo laivu 
Sovietu Rusijai; 1950 m., Se
natorius Joseeiph McCarthy 
vardu iszvardina Profesorių *Owen J. Lattimore kaipo. So
vietu Komunistu vyriausiąjį 
agenta Amerikoje. 

• - - *
Shenandoah, Pa.—

Buvęs miesto, gyventojas Pet
ras (Paskeyj Milcziunas, nu
mirė Panedelyje in Ephrata li
gonbute. Apie keturios de- 
szimts metu atgal velionis gy
veno Shenadoryje. Jisai gyve
no pas sunu Leoną Milcziuna 
430 Lincoln uly., Ephrata, Pa. 
Jo pati Mare (AVingle) mirė

1918 metuose. Paliko du sunu: 
Jurgi isz New Jersey ir Leona, 
Ephrata, taipgi keletą'brolienu 
ir seserienu. Laidojo Ketverge 
ryta su apiegomis iri Szv. Jur
gio (baižny ežio je' devinta, valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapinėse.

t

Frackville, Pa.—%
Panele Konstancija. Leneziaus- 
kiute, 40 metu amžiaus, nuo 11 
So. Spencer uly., pasimirė pa
reita Nedėlios ryta in Gero Sa- 
maritono ligonbute Potsville- 
je. Velione sirgo per keliolika, 
menesius. Gimė Tamakveje, 
bet per daugelis metu gyveno

Frackvilleje pas savo seserį, 
Aldona Anfuso, ir paskutini 
karta dirbo Chas. Rabin kom
panijai. Paliko penkios sese
rys: Aldona Anfuso, E. Buck
man, Frackville; J. Bukovsky, 
Yonkers, N. Y., J. Uma.ni, W. 
Chester; ir Blanche Ulucay, Is
tanbul, Turkey. Du 'brolius: 
Viktorą, Rochester, N. Y., ir 
Juozą, mieste, taipgi keletą 
brolienu ir seserenu. Laidotu
ves i n vyko Ket vergo ryta su 
apiegomis in Apreiszkimo P. 
Al. bažnyczioje devinta valan
da ir palaidota in parapijos 
kapinėse.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien

Am. Ambasadorius EHs. Bunker Indijoje

Ellsworth Bunker, naujas 
Amerikos Ambasadorius In
dijoje padeda geliu puoksz- 
te ant Mahatma Gandhi ka
po in New Delhi. Ponia Bun
ker stovi užpakali jos vyro. 
Naujas Ambasadorius sten
giasi prisitaikinti prie Indi
jos paproeziu ir nori paro- 
dinti tiems žmonėms kad

Amerikiecziaūyra ju drau
gai.

Czia tik dar vienas žings
nis musu propagandoje at
stumti Komunistus ir ki
tiems žmonėms parodinti 
kad mes esame tikri ir geri 
ju draugai ir kad jie isz Ko- 
munistu nieko gero negali 
tikėtis.

Retenybe Nelaisvėje

Chestnut Duiker sergsti 
savo mažuti, kuris buvo už
gimęs Vasario Septyniolikta 
diena in Bronx Zoo, New 
York mieste. Duikers yra 
maži antelopes isz Came-

roon, Afrikos, ir jie retai 
kada užgimsta Zoo nelaisvė
je. Szitas mažutis gal pirmu
tinis kuris pasekmingai už
gimė ir liko gyvas Zoo ne
laisvėje.

vyra Bernarda; duktere Hele
na, namie; du sunu: Benjamin 
isz Tuscarora, ir Petrą, kuris 
yra savininkas Sunset Saliuna, 
Maryd, taipgi du anukus. Am
žina. atilsi!.

LENS, PRANCŪZIJA. — 
Devyni mainieriai Prancūzai 
žuvo ir vienas yra dingės, kai 
gazai susprogo mamose in Lie- 
vin, netoli nuo Lens, Prancūzi
joje. Mainu virszininkai saiko 
kad jie tikrai žino kad nors 
keturi buvo labai jeigu ne mir
tinai sužeisti tame susprogdi
nime.

INŽINIERIUS NUŽU
DĖ AMERIKIETI 

KAREIVI
MŪENCHENAS, VOK. —

Vokietis inžinierius nuszove, 
nužudė Amerikieti kareivi 
Muencheno mieste. Kodėl jis 
takareivi nužudė policija dar 
nebežino ar nepaskelbia. Poli
cija teipgi to nužudinto karei
vio varda nepaskelbia, pirm 
negu bus jo szeimynai ir arti
miems giminėms apie tai pra- 
neszta.

Policijantai tuojaus suaresz- 
tavo penkios deszimts dvieju 
metu amžiaus Ludwig Schwar- 
zeauer.

Amerikietis kareivis jau bu
vo mires kai jis buvo atvesztas 
in Amerikos armijos ligonine.

Vokietijos ir Amerikos karo 
sztabai stengiasi sužinoti kaip 
ir kodėl tai atsitiko, bet iki 
sziol nieko nebuvo galima su
žinoti, kodėl tas Vokietis ta 
Amerikieti nuszove.

LENKAI
PROTESTUOJA

Policijantai Yra 
Girtuokliai

VARSZAVA, LENKIJA — 
Laikrasztis “Zycle Varszawy” 
nori kad valdžia suvaidintu sa
vo policijantus kurie eina savo 
pareigas visiszkai pasigėrė. 
Laikrasztis sako kad tie poli
cijantai visai nekaltus žmones 
su savo lazdomis daužo, ir vi
sai nepaiso razbaininku ir va
giu.

Szis laikrasztis teipgi nusi
skundė kad per daug policijan- 
tu savo sargybos pareigas ei
na saliunuose ir kliubuose ir 
visai tvarkos nepalaiko. Laik
rasztis toliau sako kad tie po
licijantai daugiau laiko pra
leidžia beszokdami su kliubu 
gražuolėmis negu ant ulycziu 
tvarka palaikydami.

Laikrasztis toliau sako kad 
tie policijantai kaip ponai gy
vena. ir yra vaiszinami tuose 
kliubuose ir visai neeina savo 
sargybos pareigas.

GUBERNATORIUS 
NENAM1E

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasmerktas, nors jis iki pasku
tines minutos savo gyvasties 
gyniesi kad jis nekaltas.

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
** FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama, 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

miausia ji jam duos pusryczius 
ir paskui su tėvu nutars kokia 
bausme jam užduoti.

mi savo automobilius susimu- 
sze, apie puse po devynios isz 
ryto prie Sproul ir Lawrence 
vieszkeliu, netoli nuo Law
rence parko.

Policijos Sarzentas E. Smith 
isz Marple policijos sztabo, sa
ko kad 41 meto amžiaus Kun. 
John McKlindon, isz Drexel 
Hill buvo sumusztas in užpa
kali Kunigo II DeBrando E. 
Schifalacqua 38 metu amžiaus. 
Tiedu kunigai yra isz Our La
dy of Rosary bažnyczios.

Kunigas McKlindon buvo 
sulaikytas in Bryn Mawr ligo
nine, nes jam koja buvo labai 
sužeista. Kunigai tuo laiku 
gryžo isz aplankymo Kun. Mc- 
Klindono motinos.

Iszrodo kad czia nei vienas 
nei kitas nėra kaltas, bet kad 
ta nelaime tik atsitiko per 
abieju ar vieno ar kito klaida.

Maryd, Pa. — 
Laidotuves a. a. Mares Vara- 
naviezienes, invyko pareita 
Panedelio ryta, su apiegomis 
in SS. Petro ir Povilo bažny
czioje Tamakveje devinta va
landa ir palaidota in parapijos

kapinėse Owl Creek. Velione 
pasimirė ipareita sanvaite, Ket
verge, Kovo 14-ta diena, po li
ga kuri tęsęsi ilga laika. Velio
ne po tėvais vadinosi Mare 
Oleskiute. Gimė Lietuvoje. Par 
liko dideliame nuliudime, savo

DU KUNIGAI
SUSIMUSZE SU
AUTOMOBILIAIS

COATESVILLE, PA. — Du 
Katalikai Kunigai bevairoda-

GYVA BOMBA

Gal Bus Amžinas 
Kolieka

MONTREAL, CANADA. — 
Andre DeBois, kuris prisiri- 
szes prie savo liemenio keletą 
dūlio, dinamito “sztikiu” in- 
ejo in banka ir pareikalavo 
kad jam visi pinigai butu in 
maisza inkimszti ir jam paduo
ti, dabar gal bus ant viso am
žiaus kolieka.

Jam tikrai proto biski truko. 
Ka jis mislino, gal niekas nie
kados nebežinos. Gal jis misli
no, kad jis bus ar lavonas ar 
bagotas. Bet dabar pasirodo 
kad jis dar nėra lavonas, ir tik
rai nebus bagotas.

Nes kai szitas dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Andre 
DeBlois inejo in ta banka ir 
pareikalavo tu pinigu, bankos 
sargas, policijantas Joseph 
Perron paleido viena szuvi ir 
pataikė tam vagiui in sprandą. 
Nabagas nesuspėjo save ir vi
sus toje bankoje susprogdinti 
kaip jis buvo grasinės, pats ne- 
pasimire, negavo tu pinigu, bet 
dabar jis nuo to szuvio, nuo tos 
kulkos in sprandą gal bus am
žinai suparalyžiuotas.

VAIKAS UŽMIGO 
BAŽNYCZIOJE

Tėvas Visa Nakti Jo 
Jieszkojo

PHILADELPHIA, PA. — 
Asztuoniu metu James Mc
Guire per ilgai užtruko su ki
tais reikalais, kai jis buvo isz 
mokyklos iszleistas. Tada, jau 
gerai žinodamas kad jis gaus 
pipiru kai pareis namo, nutarė 
dar ilgiau pabūti, nes jis vis- 
tiek jau gaus, kai pareis namo.

Parėjės, ar tikriau sakant, 
kai jis buvo policijanto par
vestas namo, jis szitaip pasi- 
aiszkino:

Kai Sesute ji su kitais tre- 
czio skyriaus mokiniais iszlei- 
do isz “Transfiguration” pa
rapijines mokyklos, jis nėjo 
staeziai namo, bet sustojo pasi
žiūrėti ir pasiklausyti kai kita 
sesute mokino kitus mokinus 
kurie rengiesi prie patvirtini
mo, dirmavones Sakramento. 
Jis yra gavės ta patvirtinimo 
Sakramenta, tai norėjo kitus 
biski pamokinti. Kai sesutei 
jo insikiszimai insipyko ji su
barė ji ir pasakė kad jis ke
liautu namo, o jeigu ne ji jo 
tėvams pasakys.

Paskui jis sustojo pažeisti 
su kitais vaikais ant “Play
ground”. Kai visi tie vaikai 
nuėjo sau namo del vakarienes, 
jis neturėjo ka daugiau dary
ti, tai jis užėjo in bažnyczia.

O sziuo laiku jau jo tėvai ir 
net policijantai jo visur jiesz
kojo. Jo motina nuėjo in baž
nyczia apie puse po asztuoniu, 
net tenai buvo laikoma Nove
na. Bet ji savo vaiko nemate, 
nes jis jau sau saldžiai miego
jo lankoje. Jo tėvas per visus 
susiedus jo jieszkojo.

Apie szeszta valanda isz ryto 
kai parapijiecziai jau rinkosi 
ant pirmųjų misziu jis atbudo, 
pasiėmė savo maisza su mo
kyklos knygomis ir iszejo isz 
bažnyczios, kur policijantas 
Jos. Neilon ir Lawrence Grace 
ji pamate. Jiedu ji greitai par
gabeno namo, kur jo motina 
policijantams pasakė kad pir

MOTINA INTARTA 
UŽ DUKRELES 
NUŽUDINIMA :

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

prausė, Nedėlios vakara apie 
devinta valanda. •’

Kai ji musze ir daužė savo 
dukrele, ji iszsigando, nes jos 
dukrele kaip ten staiga apslo- 
bo. Ji sako kad ji nusivedė ja 
žemyn ir jai ant galveles uždė
jo ledo ir ja paguldė. Ir dukre
le, rodos, atsipeikėjo.

Bet priesz pirma valanda isz 
ryto dukrele Barbora neteko 
sąmones. Motina pasiszauke 
susieda, Walter Bynow, kuris 
ja ir jos dukrele nuveže pas 
Daktara William Johnson.

Kai Daktaras Johnson pa
mate kad mažutes visas kūne
lis buvo pa mėlynavęs ir suža
lotas, jis paszauke policijos 
virszininka, kuris paszauke ki
tus policijantus, kurie ja grei
tai nuveže in ligonine, kur 
Daktaras Johnson pasakė kad 
ji jau mirus. Motina buvo ant 
vietos suaresztuota.

Jos vyras, John Wiley, tos 
nužudintos mergaitukes tėvas 
yra radijo operatorius ant Sun 
Oil Tanker, Mercury Sun, ku
ris iszplauke isz ryto uosto 
szeszios sanvaites atgal.

SVARBUS
PRANESZIMAS!

■ILI , . -t'i

Apie ‘Saules’ 
Prenumerata

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 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini 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 laidinio “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” Redakcija,




