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Tautu Sanj. Paszelpa Gaza St. Gyventojams PROTESTONAI PAS KUNIGUŽIS Pasirengęs
POPIEŽIŲ NUŽUDĖ ŽULIKA Del Parodos

5 VYRAI ŽUVO •

, 4 NELAIMĖSE
AMERIKIETIS

PASMERKTAS

Tautu Sanjungos kariuo
menes iszdalina maista ir 
drabužius Gaza Strip gyven
tojams, kai Izraelio kariuo
menes isz szitos vietos iszsi- 
krauste.

Tautu Sanjung-os kariuo
menes turėjo pavartuoti asz- 
arines bombas ir net atpro-

Isz Amerikos
UNIJOS VADAS

$40,000 Užsidirbo Ant 
Arkliuku

WASHINGTON, D. C. — 
Senato komisija yra priparo- 
džius kad darbininku unijos 
vadas Frank W. Brewster pui
kiai pasipinigavo su unijos pi
nigais, užsidirbdamas daugiau 
negu keturios deszimts tuks- 
taneziu ant arkliuku.

Jo patarėjas kaslink jo tur
telio, George Newell gaudavo 
tris szimtus tukstaneziu dole
riu kas metai isz unijos iždo.

Dabar pasirodė ir vieszai 
buvo paskelbta kad tie tos 
Teamsters Unijos bosai tuks- 
tanezius doleriu buvo paauko
ję per rinkimus in San Fran
cisco, California, kai Guberna- 
torius Goodwin J. Knight pa
sekmingai kovojo. Po jo isz- 
rinkimo unijos atstovas buvo 
paskirtas viso San Francisco 
uosto direktoriumi. Tai ne tik 
szilta, bet ir riebi vieta.

Gubernatorius Knight dabar 
sako kad jis nieko nežinojo ir 
nebežino apie jokios unijos do
vanas per jo rinkimus.

Bet szita Senato Komisija 
dažinojo kad AFL darbininku 
unija Gubernatorių per rinki
mus reme ne tik su pinigais, 
bet ir su balsais, votais.

Vėliau teisme buvo visa pi
nigu litanija iszkalbeta apie 
kiek tukstaneziu ir szimtu tuk
staneziu tos unijos pinigu 
Frank W. Brewster ir keli kiti 
tūzai iszeikvojo, praszvaiste ar 
patys sau pasisavino. Jie pir
kosi sau namus, brangus lenk
tynių arklius, brangius auto
mobilius ir važinėdavo net ir 
po svetimus krasztus su savo 
szeimynomis; ir už visa tai 
unijos nariai, darbininkai sa
vo duoklėmis užmokėdavo.

vintus karabinus priesz Ara- 
. bus, kurie jiems priecz'nosi.

Czia klausimas dar neisz- 
risztas, Egipto Prezidentas 
Nasser grasina ir Izraelio 
virszininkas nenori nusileis
ti, ir iszrodo kad czia gali 
iszkilti tikras susikirtimas 
jeigu ne karas.

BIEDNAS
ADVOKATAS

Apskustas Del 
$828,679 Nemokėtu 

Taksu

MIAMI, FLORIDA. — Tak- 
su Agentai yra patraukė in 
teismą ir apskundė New York 
miesto advokata už neužsimo- 
kejima savo taksu nuo 1937 iki 
1948 metu.

Szitas advokatas, Fred B. 
Kaplan sako kad jis per bied- 
nas dabar net ir sau advokata 
pasisamdinti del teismo, nors 
jis kasdien važiuoja in arkliu
ku lenktynes su puikiu auto
mobiliu ir szauferiu.

Taksu Agentai sako kad da
bar, pridėjus prie tos jo skolos 
visas taksu taksas ir baudas, 
jis butu valdžiai skolingas 
daugiau kaip visa milijoną 
doleriu.

RUSIJOS
KARALAITE

Dabar Amerikos
Piliete

BOSTON, MASS. — Rusi- 
jos karalaite Tatiana Ourous- 
soff iszsižadėjo savo karalisz- 
kos giminystes Rusijoje ir ta
po Amerikos piliete. Ji savo 
pirmas pilietybes popieras isz- 
sieme Bostone ir sako kad ji 
ketina apsigyventi musu tar
pe.

Kokia garbe ar kokia vieta 
ji buut galėjus pareikalauti 
Sovietu Rusijoje, sunku pasa
kyti, bet ji sako kad jai neru
pi nei garbe, nei vieta Rusijoje, 
bet kad jai Amerika ir Ameri- 
kiecziai labai patinka.

Platinkit “Saule”

Praszo Lygiu Teisiu 
Katalikiszkuose

Krasztuose
ATLANTIC CITY, N. J. — 

Presbyteronu kunigužis, per 
Protestonu Kunigužiu seimą in 
Atlantic City, New Jersey, per 
savo prakalbas patarė kad 
Protestonai turėtu paskirti sa
vo delegacija, atstovus ir 
kreiptis staeziai in Vatikana, 
in Kataliku Bažnyczios Popie
žių, Piju Dvyliktąjį, ir reika
lauti, ar nors praszyti kad Ka
talikai duotu pilnas teises ir 
pilna laisve Protestonams Ka
talikiszkuose krasztuose.

Kunigužis Daktaras Paul C. 
Payne, isz Philadelphijos, Pa., 
per savo prakalba pasiulino 
kelias rezoliucijas, patarimus:

1— Visos valdžios suvaržo 
žmogaus laisve kai jos suvaržo 
žmonių keliavima isz vieno 
kraszto in kita.

2— Pasiprieszino Amerikos 
valdžios nusistatymui sudary

iSELLERSBURG, IND. — 
Metodistu tikybos Kunigužis, 
su medžiokles karabinu nuszo- 
ve, nužudė razbaininka, žulika 
žmogžudį, kuris buvo banka 
apvogęs ir jo parapijieti, poli
cijanta nuszoves.

Kunigužis, Robert W. Gin
gery, Klebonas Trejybes Me
todistu bažnyczioš in New Al
bany Indiana, buvo stojęs in 
talka vietinei policijai kuri 
jieszkojo vagies ir žmogžudžio 
kuris buvo policijanta nuszo
ves.
Policijantai buvo visa ta apy- 

i linkę apsupus su savo automo
biliais ir lauke to vagies ir 
žmogžudžio, kuris buvo nu
szoves valstijos policijanta 
Sarzenta Marvin Walts.

Kunigužis Gingery važiavo 
prysakineje automobiliaus sė
dynėje su kitais policijantais. 
Jis pamate ta žmogžudį ir pa
spaude savo medžiokles kara
bino gaiduką, bet niekas neat
sitiko, nes sprege buvo ant to
karabino uždėta ir Kunigužis 
nieko ar mažai ka tebežino 
apie karabinus. Bet paskui 
jis dar syki savo ta medžiokles 
karabina atprovino ir paspau
de to karabino gaiduką ir ant 
smert nuszove razbaininka, 
dvideszimts penkių metu am
žiaus Wm. Hassett, isz Louis
ville, Kentucky, kuris prie to 
automobiliaus artinosi su dve
jais atprovintais revoleriais.

Už keliu minueziu po tai per 
licijos radija pasigirdo nepa- 
žinstamas balsas. Tai buvo to 
Kunigužio balsas. Jis pasakė 
‘‘Asz ka tik dabar nuszoviau, 
nužudžiau razbaininka, kuris 
buvo mano szirdies dranga nu
szoves. Po tam jis neteko są
mones ir buvo parvesztas in 
savo klebonija.

Deszimts minueziu priesz tai 
tas vagis, razbaininkas buvo 
inejes in Sellersburg banka ir 
privertęs penkias moteris, dar 
bininkes ineiti in kita kambarį 
ir paskui buvo pasiėmęs tūks
tanti szeszls szimtus penkios 
deszimts penkis dolerius, ir bu 
vo pabėgės su automobiliu.

Jis užtiko policijanta Walts 
keturios deszimts septynių me 
tu amžiaus. Kai jis pareikala
vo kad tas razbaininkas susto
tu ir pasiduotu, tai tas razbai
ninkas paleido kelis szuvius in 
ji ir ji nužudė.

Nužudintas policijantas Wa
lts buvo, kad tik du metai at
gal prisiraszes prie Kunigužio 
Gingery parapijos ir jis kas 
metai, prisimindamas savo su-, 
gryžima prie tikėjimo būdavo 
pasikvieczia savo kuniguži ant 
pietų. Kaip tik at diena buvo 
sueje du metai, kai jis prie tos 
bažnyczios buvo prisiraszes ir 
jis buvo pasirengęs vėl su savo 
kunigužio, savo klebonu pie
tauti, kai jis buvo nužudintas. 
Kunigužis laikrasztiniinkams 
trumpai pasakė: “Asz nužu-

ti taikos sutarti su Haiti, pirm 
negu tas krasztas visoms tiky
boms duos pilna laisve.

3—Jis sake kad daug tikybų 
dar vis nepripažinsta juodu
kus kaipo lygius baltiems žmo
nėms; ir vieszai parėmė Ame
rikos Augszcziausio Teismo 
nusprendimą kad nevalia da
ryti skirtumo tarp juodu ir 
baltu žmonių.

Jis insakimai iszvardino Is
panijos kraszta, sakydamas 
kad czia Kataliku Bažnyczia 
varžo Protestonus ir jiems ne
leidžia Dieva garbinti kaip jie 
nori, ar kaip j u insitikinimas 
jiems parodo.

Jis patarė kad geriausia bu
tu dabar iszrinkti komisija isz 
ju tarpo ir kad ta komisija va
žiuotu staeziai in Vatikana pas 
Kataliku Bažnyczios Popiežių.

Jis teipgi pabrėžė kad Ame
rikos valdžia varžo laisve, už- 
drausdama laikrasztininkams 
važiuoti in Komunistine Kini
ja. Jis sake kad kai laikraszti
ninkams yra taip uždrausta, 
tai taip pat ir misijonieriams.

Jis baigė savo prakalba, sa
kydamas: “Asz kalbu ne vien 
tik už. Suvienytu Valstijų ir 
Kanados Protestonus, bet už 
visus krikszczionius kurie in- 
vertina laisve ir lygybe.”

TRAUKINIAI
SUSIMUSZE

ITTALA, FINLANDIJA. — 
Daugiau kaip dvideszimts ke
turi žmones buvo užmuszti ir 
apie trisdeszimts buvo sužeisti 
kai du traukiniai susimusze 
netoli Ittala miesto, per sniego 
audra.

Vienas traukinys buvo asz- 1
tuonios deszimts keturias mi- 
nutas pasivelines, ir gal už tai 
tiedu susimusze, nes per ta au
dra ir per tas sniego pūgas be
veik nieko nebuvo galima ma
tyti.

Buves Massachusetts val
stijos Gubernatorius, asz- 
tuonios deszimts vieno meto 
amžiaus James M. Curley, 
czia puikiai pasirėdęs del 
Szvento Patriko parodos, 
Bostone, Mass.

Taip iszeina, kad Szvento 
Patriko szvente pripuolė ta 
paczia diena, kaip Anglijos 
kareiviai pasitraukė i s z 
Bostono, per sukilimo kara.

Airijos Lord Mayor, Ro
bert Brsicoe sykiu su Ponu 
James M. Curley dalyvavo 
toje Szvento Patriko paro- 
doje.

dž’au žmogų, bet tikrai neži
nau ar asz jaueziuosi kaltas ar 
ne. Jis mano geriausi dranga 
nužudė!” Jis pridėjo.

Pirkite U. S. Bonus

Prezidentas Ant Pamaldų

Prezidentas Eisenhower- 
is, ant kariszko laivo, ‘‘Can
berra” dalyvauja pamaldo
se, Jis iszvažiavo del svei
katos in Bermuda, kur susi
tiko su Anglijos Ministeriu, 
Harold Macmillan.

JERSEY CITY, N. J. — 
Keturi vyrai isz Trenton mies
to ir vienas isz Jersey City 
miesto žuvo in keturiose atski
rose automobiliu nelaimėse, 
Petnyczioj ir anksti Subatoj.

Žuvusieji buvo: 26 metu am
žiaus Anthony W. Kozicz; 19 
metu amžiaus Francis Butrym, 
31 meto amžiaus Robert Camp
li ell, ir 22 metu amžiaus Rozell 
Anderson, visi isz Trenton, N. 
J.; ir 28 metu amžiaus Clarence 
Campbell isz Jersey City.

Kozicz užsimusze kai jo au
tomobilius susikūlė su kitu au
tomobiliu Petnyczios nakti, 
kai jis vairavo per ta audra ir 
lietu, prie kryžkelio Pember- 
ton-Fort Dix vieszkeliu, ir 
Louistown-Juliustown viesz
keliu, netoli nuo Fort Dix.

Valstijos policijantas Theo
dore Bernhardt, isz Wrights
town sako kad Koziczio auto
mobilius susikūlė su automobi
liu kuri vairasz 50 metu am
žiaus Walter B, Rogers, isz 
Pemberton.

Policijantas Bernhardt sako 
kad Koziczio lavonas buvo to 
trenksmo iszmestas isz jo au- 
tomobiliaus, ir buvo jo suras
tas urve prie to vieszkelio.

Butrym ir Gamble užsimusze 
ant vietos, kai j u mažas trokas 
susikūlė su dideliu troku prie 
Clinton, N. J.

To troko draiverys tuo laiku 
miegojo savo troke ir visai ne
buvo sužeistas.

SKAITYKIT
Or“SAULE”'^3

Pirmos kelios dienos ant 
mariu buvo prastos, nes bu
vo ūkanota, drėgna ir be
veik szalta, bet vėliau pa- 
giedrejo ir Prezidentas sako 
kad jam ta kelione yra in 
sveikata.

Mirties Bausme 
Japonijoje

SENDAI, JAPONIJA. — 
Japonijos teismas yra pa
smerktas mirties bausme Ame
rikieti kareivi ir jo drauge, 
Japoniete už žmogžudyste.

Jiedu buvo taip pasmerkti 
už nužudinima dvideszimts 

į penkių metu amžiaus Kikuko 
Maruki, Japoniete ir paskui už 
sudeginimą jos namu, kad nie
kas nežinotu kas ten atsitiko.

Tai pirmutinis sykis kad Ja
ponu teismas butu mirties 
bausme nubaudęs Amerikieti?

Pasmerktas Amerikietis ka
reivis yra 24 metu amžiaus Or- 
vis L. C. Boone, isz Galveston, 
Texas; o jo drauge Japoniete 
yra 20 metu amžiaus Shigeko 
Sasaki. Jis su ja gyveno kai jis 
buvo pabėgės isz vaisko.

Jis ankseziau buvo Ameri
kos kariszko teismo teisiamas 
ir buvo pasmerktas in kalėji
mą iki gyvos galvos. Jis tada 
buvo nuteistas už primuszima 
aptiekoriaus, 21 meto amžiaus 
Edward K. Manuakea, Liepos 
•31 diena.

Bet Japonu teismas pervir- 
szino Amerikos teismą, kadan
gi tas kareivis buvo pabėgės 
isz musu vaisko, kai jis ta 
žmogžudyste papilde.

Tai tik antras sykis kad Ja
ponu teismas pasmerkė mote- 
teriszke mirties bausme. 

___________ .

I DARBININKAS
UŽMUSZTAS

HORNELL, N. Y. — Vienas 
geležinkelio darbininkas buvo 
užmusztas ir szeszi kiti buvo 
sužeisti, kai maža budele ant 
ge’ežinkelio rieliu kaip ten su
sprogo, ant Erie geležinkelio 
rieliu.

Penkios deszimts dvieju me
tu amžiaus Fred Hartman bu
vo užmusztas. Jis buvo patai
symo darbininku ant to gele
žinkelio bosas.

Kiek buvo galima sužinoti 
tai iszrodo kad gazas susprogo 
ir taip ta nelaime atsitiko.

KUNIGUŽIO SŪNŪS
PRISIPAŽINSTA

WICHITA, KANS. — Sep- 
tyniolikos metu amžiaus kuni
gužio sūnūs prisipažino kad 
per septynis menesius jis viso 
miesto gyventojus buvo gero
kai iszgazdines su savo niek- 
szystemis.

Jis yra prisipažinęs kad jis 
daugiau kaip trisdeszimts na
mu buvo per ta laika apvogęs 
ir buvo užsipuoles ant apie de- 
szimts moterų ir merginu.

Policijantai sako kad Don 
Alexander Taylor, Kunigužio 
sūnūs buvo sueziuptas kai jis 
stengiesi pabėgti kai policijan
tai ji užtiko puolantais ant 
neszczios moteriszkes.
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Kas Girdėt Pypkes Durnai kui. Jis pareikalauja kad Ar
mijai, Laivyyui ar La ku n u 
Sztabui butu ypatingai gani in -

Yugoslaivijos Marshal Tito 
yra atidėjęs savo atsilankyma 
pas mus, nors Eisenhoweris 
buvo ji draugiszkai ir kvailisz- 
kai pakvietęs*

Mat, Tito Ipatarejai jam pa
tarė ta pas mus atsilankyma 
atidėti, nes jie jam paaiszkino, 
kad Apierikiecziai dar nėra 
pamirsze tas jo žmogžudystes.

’ ■_ » - I ■

Tito rėmėjai, Komunistai, 
Amerikoje dabar neteko jiegos 
ir garbes, ir gal už tai pats Ti
to savo atsilhnkyma, ežia ati
dėjo* iki patogesnio laiko.

« s
* * £

In Sofia, Bulgarijoje, Sovie
tu armija buvo greitai par
traukta nnmalszinti studentu 
sukilimą. Pustreczio szimto 
studentu buvo suaresztuota.

Isz Laiko
Pradeti mylėt isz laiko, 
Kada da jaunas, 
O apsipacziuot jau ne 

jaunas,
Tai taip iszrodo,
Kaip isz ryto,
Klausyt czirpimo vyturėlio, 
O vakare privalgyt 

gardaus skilandelio.

darbininku ir už tai tos. unijos 
gali gauti ka tik jos nori isz tu 
fabrikantu kaslink darbininku 
darbo valandų ir algos.

kvoterio vertes plunksna kasz-

ežia musu ka-

kaduoniai tėvu

rimuku tas turtelis 
veldėtas, bet musu 
taksomis sukrautas 
jamas.

ka- 
pa-nėra

musu
krau-

su
ir

musuIr.nž tai, jeigu dar kiti 
skaitytojai norėtu musu 
klausti: Kodėl taksos nėra da
bar sumažintos? Tai gal sziose 
pastabose jie ras atsakyma.

State point style.

Visai neseniai iszejo ‘žinios, 
kad Sovietu Premiero Lazar 
Kaganavieziaus du broliai bu
vo Sovietu suszaudinti, 1940 
metais.

Pats Lazar Kaganaviczius, 
vienatinis Žydas Kremlino 
valdžioje yra buvęs daug kartu 
grasinamas. Daug dipliomatu 
sako kad ir jo dienos suskaity
tos.

Unijos dabar nori in savo ei
les prisitraukti banku, darbi
ninkus, sztoru darbininkus ir 
darbininkes, mokytojus ir mo
kytojas, viesz'bucziu darbini li
kus, restaurantu patarnauto
jus. ir patarnautojas, apdrau- 
do' kompanijų agentus, redak
cijų daibininkus ir ligoniniu 
darbininkus ir darbininkes.

COLORS: Red, Elack, Green, 
Blue, Gray, Copper.

iiudnastije pagrimzdes, ir so
das ir paukszteliai ir kvietke- 
les ir viskas, nors viskas links
minasi kaip ir aisz' pats esmių 
labai linksmas.

Linksmam viskas links
mu iszžiuri, užtemjja liūdnai, 
mergina.. y

Juozas jaute jos balso d ne
bojimą., szirdis jos dar smar
kiau pradėjo iĮ.dakl i; jis trosz- 
ko nustumt nuo jos ta susi
krimtimą ir liudnasti, bet ne
žinojo kaip ir kokiu budu.

— Ir jus galit but links
ma, kadangi asz. netrukus pasi
liksi! ponu namu ir tada, jus 
juose galėsit but ir but.

Nusistebėjo matydamas rie- 
danezias aszaras isz jos akiu, 
kurios sujudino' ji labai. Norė
jo paimt jos. ranka, bet.ji isz- 
trauke szarpia.i jam ja..

Mariute, jus. pykstat? 
Už ka? Ar jus nelinksmina tas 
kad asz pasiliksiu gaspado- 
rium apsi vesdamas. Tėvas jau 

man nori pa-

ežios kvapsningos liepos ir 
klausė pagrimzdes manstise, 
ar kokiose tai durnuose, tu

senas ir namus 
vest.

•284

1443 . fU* Wr

sau daryt k a 
iszeit, einu.

Eina gandai kad Nasser val
džia yra iszžudus daugiau kaip 
trisdeszimts karininku, kai 
Egiptieeziu kariuomenes su
smuko in Sinai dykumas. O 
daug kitu randasi kalėjimuose.

Jau pavasaryje biznieriai 
vis susirūpina ir fabrikantai 
Lozorių ima giedoti, sakydami 

'kad jau sziais metais bus pras
tai. Jie savo' anų metu sanskai- 
tas suveda, savo taksas iszsiro- 
kuoja ir laukia pasaulio' pabai
gos.

Daug žmonių mums raszo ir 
klausia: Kodėl vaįdžia turi 
tiek daug pinigu, praleisti, ki
tiems krasztams padovanoti ir 
negali mums taksas sumažinti? 
Valdžia gal ir galėtu, 'bet ne- 
beiszdrysta. Juo daugiau pini-, 
gu valdžia, praleidžia, juo dau
giau invairiu darbu ji savo rė
mėjams parūpina; o juo dau
giau rėmėju, juo daugiau balsu 
volu Ateinantiems rinkimams!

Dabar milijonieriai 'biznie
riai ir fabrikantai in antra 
vieta nukrito kaslink biznio ir 
pramones. Didžiausias biznie
rius, bagocziausias fabrikantas 
dabar yra. Vaszingtonas,

Bet tie kurie Amerikos pra
mone seka tokio' jau baisaus 
nepramato, nepranaszauja. Jie 
sako kad beveik visur ’biznis 
bus norskeliais nuoszimeziais 
net ir geresnis negu pernai bu- 
vo- i

Biznieriai turės mažiau pel- 
, no imti, bet jie tiek pat pasi
pelnys jeigu ne daugiau, nes 
daugiau visko parduos. Tada 
mažesnis uždarbis, bet dides
nis pelnas.

a e r ■■■ r m

Pernai biznis pasiekė apie 
keturis szimtus dvideszimts 
septynis bilijonus doleriu. 
Sziais metais yra įpranaszauja- 
ma kad tas biznis pasieks apie 
keturis szimtus keturios de- 
szimts bilijonu doleriu.

Darbininkai pareikalaus ir 
gaus didesnes algas, bet fabri
kantai, biznieriai nebeszirdys 
ant tiek savo ta vora pabran
ginti. Jie pasitenkins mažiau 
uždirbti, daugiau parduoti ir 
daugiau pelnyti.

Bet visgi viskas nors biski 
pabrangs, bet ne tiek daug 
kaip kitais metais.

—----- ;;--------
Žmones turi pinigu ir su

tinka juos praleisti, bet jie da
bar nesiskubina, ir jieszko kur 
pigiau ir kur daugiau.

Kariszkas sztabas vis dau
giau ir daugiau milijonu dole
riu reikalauja del visokiu nau
jausiu ginklu; Armija, Laivy
nas ir Lakūnu Sztabas tarpu 
viens kito nesutinka ir visi 
trys tankiai tokius paežius 
ginklus gamina, ir taip kasztus 
trigubai padidina.

Laivynas savo aerodromus 
užlaiko, Armija savo ir Laku 
nu Sztabas savo, kai visi trys 
galėtu vienu tokiu aerodromu 
pasinaudoti.

1 Kiekvienos kariszkos szakos 
didžiūnai nenori pasiduoti ar 
nusileisti, nes jie jauczia, kad 
jeigu visos tos trys szakos bu
tu suvienintos, tai daug di
džiūnu, pilvūzu netektu savo 
augsztu, garbingu ir riebiu 
vietų.

Kai armijai ko reikia, tai 
armijos karininkai niekados 
nepirks isz tu vietų kur mes 
perkame, bet pareikalaus kad 
butu jai ypatingai parūpinta, 
pagaminta. Ir, aiszkus dalykas 
tai trigubai ar daugiau kasz- 
tuoja.

Taip tie musu karininkai 
iszduoda kontraktus del visko 
kas jiems reikalinga, ir už tuos 
kontraktus -biznieriai riebiai 
moka, nes jiems dar riebiau at
mokama. O už visa tai mes, 
pili ecz i ai u žm o kame.

^imuu rtim
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DORA DUKTĖ
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

jaunikaitis, nediysdamas isz- 
reikszt merginai to, ka. troszko 
pasakyt jai.

— Ka ? Klause mergina, 
žiūrėdama in žydinezias kviet- 
keles.

— Nieko, asz norėjau par 
sakyt, klaust jus kode! szian- 
dien tai]) nelinksmos.

— Nežinau, atsake mergi-
na.

Vėl jus nežinot, nors
/

viską, žinot.
Nuskynė kvietkelo varpelio 

arba gegutes andarokaiti ir 
rody < I an įas n le i-gii i a i kalbėjo:

— Sztai žiūrėkit, kaip tas

— Ne, galit 
norit, asz turiu

Ir pasikėlus norėjo pabėgt 
'bet jis ja pavijo.

-- Meldžiu palik mane vie
na, esmių na.szla.ite, beturiu na
mu nei pastoges, sviete1.

Juozas buvo persigandęs ir 
negalėjo suprast reiszkimo' žo
džiu merginos: (

— Ka. kalbat! Juk mano 
namai yra jum namais, levo 
turtai, mudviejų turtu.

—1 Netiesa., asz neturiu nie
ko., o tėvo Jurtai pasiliks jum 
ir j u su. paežiai.

Juozas linksmiau atsiduso, 
kaip kokia sunkia, nazsta nuo 
saves numėtės. Nauju misliu 
vilnis atplaukė jam in galva ir 
besi szypsodama s atsi I i epe.

— Mariute, jus buvote ma
no gera, sesute, dabar žinote 
jau kad ne lesame vienos moti
nos vaikai, 'bet suprantu kad 
risza mus tas, kas nerisza nei 
brolio su sesere.
, Matau, jus mane mylit, es
mių laimiu.gianses ant svieto. 
Ta mano iszrinkta paezia jus 
esate, viliuosiu kad neatstum- 
sit manes nuo saves, nes su
žeist ant amžių mano szirdies 
kuri iszrinktu sau jusu. szirdi.

Mergeles veidas persikeite. 
Stovėjo visa kaip liepsnos ap- 
sarkus, nuleidus gedlyvai akis, 
tylėjo, o Juozui iszžiurejo tik
ra, dievaite priesz kuria, eme ji 
noras pult ant keliu, 'bet. jam 
nežinomas buvo dar būdas pa
sielgimo civilizuotu žmonių to
kiuose kartuose vien paėmė ja 
už rankos, priglaudę prie' saves 
ir dekavojo jai, akimis, kurios 
dabar žiurėjo pro tuos duszios 
langelius ir gilmes dusziu. Da
bar apie duszios jaute ta. pat 
albi 'buvo vienokiai laimingos, 
nes abi buvo, kaip viena bui
tim. .

Saulute gražiai spindėjo • ir 
auksavo lankus, bauguojan- 
czius kuinas javais. Nokstan- 
czios varpos taupe saves mei
lingai kugždėjo., medžiai niū
kė tykes meliodijas linguoda
mi kits kitam pagal gaidų dai
neles galvomis, kaip besimy- 
lintiejie, paukszteliai prie sa
vo lizdeliu cziulbejo.

Jurgis naszlis sėdėjo, ant ve
lėnos suolelio pavesije žydin-

u z 
suteikiama jam, 
palaimos geriem

mislis suteikinėjo
o ypatingai

ne mirkeziojant in erdvy'bes, in 
ten kur tarsi kaip kad mate ta 
kas jam buvo- miela ir brangu 
bet atskirtu nuo jo.

Nepatemijo jis kaip^prie jo 
priėjo Juozas su Mariute isz 
sodo ir net sūnūs atsiliepė:

Teve laimink savo vai
kus. Sztai yra iszrinkti nė ma
no szirdies. N epai sek aut tur
tu, kaip asz. negeidžiau ju, ma
no apsiskirta., didesnius turtus 
savyje turi negu vi šoki žemisz- 
ki turtai.

— Palaimintas buk sūnaiti, 
tarė susijudinęs tėvas. Lai
mingas esmių turėdamas lave, 
kuris supranti kame žmogaus 
laimingumas. Ji turtingesne 
už. kunigaikszczio dukterį, bet 
tur ir kraiti locna, nuo Dievo 
jai paskirta.. Vaikai mano mie
li! Suszuko senelis, kada jau- 
nieje atsiklaupė priesz ji. Mel
džiu dangaus jums palaimos. 
Te laimina jus Tas kas szirdis 
suriszo.

Prispaudė galvas sujudintu 
vaiku prie patvinusios supju
di nan ežiai s jausmais savo kru
tinės, akys, isz kuriu riedėjo 
kaip žemeziugai stambios, 
krintanezios ant ju gaivu asz- 
aros džiaugsmo, dainguosna ir 
mislimis dekavojo Dievui 
Jo malone, 
melsdamas 
valkam.

Viena tik
jam skausmus, 
ta, kad tuo savo laimingumu 
negali pasidalyt su ta, kuria 
mylėjo ir myli, bet kuri jau pa
liko ji persikeldama in kita 
svietą. Neabejot iuai kad meile 
vaiku tuo didesni džiaugsmą 
jam suteikė dėlto, kad mislijo 
apie savo praeita laiminga gy
venimą su gera moterįszke, ku
rios nuotrota labai atjautė. 
Mislijo, ar jo> vaikas bus; taip 
laimingu gyvenime, kaip jis 
buvęs, ar gavės inarczia galės 
prie sunaus ramiai užbaigt sa
vo gyvenimą? Žinojo jis kad 
jai suims gaus pikta paezia 
kartu bus jam gyvenimas. O 
sztai dabar mato, kad jo troc
kiniai iszsipilde 'be ragipima 
sunaus prie iszpildymo ju. Jau
te tikra. Dievo šuredyma, lodei 
ir susijudinimas jo buvo ne- 
apribuotas. >

Pasikėlęs nuvedė vaikus in 
seklyczia ir ten atidengė jiems 
visa savo sleptybe, numėtė nuo 
savo duszios kaip sunkiause 
naszta, atiduodamas iždą Ma
riutei, kuriai matomai jis buvo 
paskirtais.

Stebėtina, iždas visai jaunu 
ju neapibure savo hlizgejmu, 
nepagedavO' jo ne vienas, ka
dangi buvo turtingi ir be jo, o 
prie ju laimingumo nieko ne- 
stokavo. 1 ' '

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
Bzito Katalogo 

Nr. 1957

Ealbrikantai nusiskundžia 
kad jie dabar negali priesz 
darbininku unijas pasistoti, 
nes jiems trumpa ir trūksta

mai szypsoč.
— Man rodos kad jis verke.
Juozas bando pažiūrėt mer-Paprasfak plunksna, kuri 

prastame sztorelyje kaszti 
jau daugiausia, nuo jo.

;era kariniu-1. —Isztikro, jum viskas 
' - ••• '" " " ' '' .. ........... •...............................

desziliika, ar 
kvotė r i, ne gana

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ” ✓

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
uiVĮfa. 404'imsiąpiru 50n.

No. 102- Prakeikia, meilui

*gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50e.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
(jzio iszimta isz Lietu viszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla 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 Ne valui n- 
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 Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

- Ii

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 katrgs 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 ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

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

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

No.I44— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Beraadina. 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 Nąkti. 
62 puslapiu, 20c.

No.l48—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 Akrne- 
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, 20o.

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

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

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

No.l72~Apie Dūkte 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; 
G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
uavymai; 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 Paslapczia 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Piiligu 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 Kristus© 
15c.

i

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

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

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

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Medai i ko Di evo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Pirkite U. S. Bonus

Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pačztino 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:
SAULĘ PUBLISHING 00., 
Maiianoy Oitv, P*, - M. S. M
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:: Dora Duktė ::
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(Tasa)

Juozas nekarta, eidamas su 
Mariute, kad iszvydo du mar
gus drugelius. besivaikancizius 
kalbėdavo:

v • i t •

— Zinre-k, Mariute ir jiem 
dviem linksmiau. Man vienam 
be tavęs 'butu laibai nuobodu.

— Ir man. Kaipgi asz lai
minga, kad jus nevarote ma
nės szajin, kaip smagu man ka
da asz su jumis.

Nutraukė lyg 'persigandus 
savo žodžius tikrai iszreisz- 
kanczius sziiVlies jausmus.
—Kada su kuom? Su ma

nim? Kada būname du vienu, 
ar ne? Klause jaunikaitis žiū
rėdamas in pražydusi kaip ro
že veidą merginos, kuri buvo 
susigėdijus ir labai nerami.

— Mariute, ko žvalgaisi? 
Klause Juozas.

—< Bijau, gal kas gir,...
Kodėl niekad nebijojai? 

Ar mane bijai ?
—- Ne. Su jumis niekur ne

bijau, bet nekalbėkit taip1.
— Nekenecziat mano- kal

bos?
— Ar esmių ii ik iru s?
-— Ne, niekad; visados no- 

reczia but prie jusu, su jumis.
— Su manim? Juk visados 

esat ir busit su mumis, nes juk 
esate musu, neklausyk kalbu 
žmonių, tegul sau szneka.

—- Ne Juozuti, nevisados 
busiu pas jumis, atsake atsi
dusus mergina. Tėvas. paims 
marczia,, o asz...

— O asz paczia, pertrauke 
Juozas.

— Taigi, tada turėsiu na
mus apleisti.

—• Niekados, visados „busit 
juose, jei norėsit.

—- Ali, koks gražus žiede
lis, tarė Mariute prisilenkda-

i K

ma prie žydi.nczio balto žiede
lio. ' /

Tuomi atsiliepimu pertrau
ke kalba Juozui, nes ta. jo- kal
bai labai ja. neramino, kadangi 
trauke giliai paslėptus jaus-, 
mus isz szirdies.

Kad mergina kvietkeles ne- 
skina, tik t artum misi imis su 
ja kalbėjosi, vaikinas žiūrėda
mas in dvi tas besikalbanczias 
kvietkeles tarė:

— Patinka jis jum, tai ko
dėl nenuskina!.

— Bene nepadaryczia kviet- 
kelei, skriaudos skindama ja, 
o kaip galima skriaust nekal
ta? Nekencziu tu žmonių, kurie 
ne gal, ar neguodoja nekalty
bes.

I
arba pradžia I

SKAITYMO - v C

...ir... ;l

RASZYMO ;l

64 pus. Did. 5x7 col. ;į
Dabar Po 25c. ■:
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— Mariute1, ar per tai ma
ne koliojat? Užklauso supratęs 
reikszme žodžiu, merginos jau
nikaitis.

—-i Asz saka,it apie kvietke- 
le.

—< Kokias isz j n geriausia

4 4 5t4 4X**<**4<T»4***st*^**»**>

Viename mieste sporteliai 
au t obi 1 a p a samd ine j o, 
Ir su kokioms tai 
bal audei eins važi n ėjo, 

Bet mažai buvo- tokiu
merginu, 

Nevažiavo kad ir sportai 
vadino, 

Toki vyreliai vertes neturi, 
(Jori vyrai ant tokiu 

' kreiviai, žiuri. 
Kokis szpiclius in 

miestą nuėjo, 
Su policijantu bartis 

pradėjo, 
Kūris gerai sutaiso vyruką, 

.. Sudavė jam gerai su 
lįilia, 

Per naktį, lakupe 
persėdėjo, 

Ir bausme užmokėjo.
* * *

Kur ten Vestuose keli 
. narsunai, 

Paskutiniai girtuokl iai 
'bizūnai, 

i Prie geru vyruku 
prisikalbino, 

Ir musztyne ingaivino, 
0 kad ir smarkiai 

i kovojo,
Bet pas skvajeri 

nesiprovojo, 
Vienas surinko nuo vyru 

po doleruka, 
, Kad nupirkti alaus 

bertainiuka, 
Kaip tik alų parnesze, 

Visus lankau iszprasze, 
Gere alų su knmuczais, 

Pa niekines visu s 
. vyruczius, 

Juk kiaulių visur yra, 
Kurie gere svetima 'byra. 

Ne tik moterių, bet ir vyru 
yra nieksziu, 

Nuo visu atlikusiu ir 
netikusiu, 

Kaip man. viena, motere 
iszkalbejo, 

Ir da iszkoliot prižadėjo:
0 tu dėduli, kad tave,... 
Tu vis ant tu moterėliu 

sakai, 
Kad jis sziokios tokios 
Kad yra neszvarios ir 

maklakuofas, 
Bet tieji grycai kaip 

apsiipaeziuoja, 
'lai apie savo pacziules 

nedboja, 
Nakcizia po urvas 

valkiojosi, 
Po visas pa bid kės trankosi, 

Už tai vyrucziai esate 
niekszai, 

Ir'dideli. Isztvirkeliai.
Jeigu jau. apsipacziavai 

i tai žiurekie,
Nesi valkiok, geriau, namie 

( se-dekie,
Savo ipacziule mylėk

mėgstat? Asz geriausia myliu 
,rože ir lelija, pradėjo vaikinas, 
taipgi dvejopai reiszkencziaisi 
žodžiais kalbėti:

— Asz saulutes ir visas 
lauku kvietkeles, atsake mer
gina.

— Tokios negražios jums 
patinka? Kodėl ?

— Ne visos gražios, geros. 
Mažos ir negražios daug nau
dingesnes. Rože ęraži, bet turi 
diglins, kurie neviena sužei
džia ranka kad neatsargiai, 
ima; lelija veik pameta savo 
lapelius, kurie daleidžia jai 
didžiuoti, taip jau ir su tulipo- 
nu, bijūnu ir kitas, kuriuos už 
puikiausius žmones turi. 'Sau
lute maža, vienok pirmiause 
pavasaryje pražydi ir žydi iki 
rudeniui; rūta žaliuoja kol 
szaltis nenumarina ir amžinai 
kvepia, o be lauku kvietkeliu 
laukai neturėtu tos grožybes, 
kokia turi, dabar ir per tai. bū
na žmonoms meilesnais.

— O Mariute, kaip iszmin- 
tingai jus kalbate? Suszuko su
judintas jaunikaitis. Asz daug 
neiszmanau, bet suprantu ju
su žodžius, kitaip, negu gir
džiu. Bet, ir turtingi žmones 
gal but naudingi kitiems, jai 
daro niiolaszirdyste- biedniems 
ir savo turtu dalinasi su kitais 
per szelpima pavargėliu.

Tas atspėjimas tikros m iš
lies merginos per Juozą, nebu
vo jai visiszkai pagedaujamu, 
kadangi .Juozas kalbėdamas 
apie turtingu žmonių miela- 
szirdyste ant vargszu, nors gal 
suvis neeme temato isz Mariu- 
les gyvenimo, kaip p jo žo
džius suprato, nurodė ant jos 
ir kaip kad tuomi atima nuo 
jos laisve.

Mergeles szirdis jau tikrai 
pradėjo jaust ir jaute, kad ji 
priklauso vien* jam, kad trok- 
szta but jo nevalioje, bet mis- 
lis kad gal jis visados supykęs 
vadintu ja vargšze, benami nū 
girininke, nuodijo tulžimis įos 
szirdies skaisczios meiles jaus
mus.

J i žinojo- kad jos szirdis my
li, bet nežinojo isz kur ta ypa
tinga meile galėjo pas ja atsi- 
rast; nedave jai ja pažint nei 
knygos, nei kas kitas. Gal Juo
zo gerumas, bet juk visa szei
myna. gera, visi jai geri, nieks 
jos neskriaudžia, visus ji myli, 
bet nesiilgsta nieko taip, kaip 
Juozo su kuriuom amžinai no
rėtu but drauge. Nemokėjo net

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUS1OS 

> ... MALDA ... Į
1; Viesz. Jėzaus ir ;i
i; Motinos Szvencz. ;i
<! Sapnas Motinos Szven- J*
<[ cziausios, mieganczios j> 
c ant kalno Alyvų, žemei ]• 
<Į Batanijos, bažnyczioj ji 
<[ Szv. Mykolo Arkaniuolo. S

<[ Knygos Did. 3%x5% col.
![ TIKTAI, 25 Cts. j!

? SAULE PUBLISHING CO.,
< MAHANOY CITY. PA. U.S.A. >

Namie su ja sėdėk, 
Gyvenimą jai pasaldyk, 
Josios visaihe klausyk.

* * *
Trumpai brolau gyvensi, 
Jeigu ant Velykų skolos 

atiduoti negalėsi.
Gavėnia taip greitai begs, 

Kad rodos su sparnais 
lėks. 

sau iszaiszkint to, kodėl dabar 
bijo žmonių ir gerijasi jo aky- 
veizdoje- kitu, nes jos nekalty
be vis buvo ta pati, kokia buvo 
pirma, kada, drąsiai glaudėsi 
prie jo kaipo- prie brolio. Da
bar jau ir linksmumas jos din
go. Iszaiszikint to sau. ji nega
lėjo.

Gal butu- iszaiszkinus jai 
motina, arba globėja, kadangi* 
motina greicziau ipatemija 

Įduktes szirdies jausmus ir-at- 
maiua moka iszaiszkint, bet ta 
jau negyveno, ilsėjosi po vele
ną,.

Tėvas, arba, globėjas., o- net 
ir Juozas ir kili jos liūdnumą 
aiszkino sau tuomi, kad ta do
ra mergele lindi pražudžius sa
vo globėja, kuria laike kaip už 
savo tikra motina. Rods, mer
gelei isz dalies buvo nelinks
ma, ir isz tos priežasties kadan
gi tikrai myleje savo minusia 
globėja, bet ta jos liudnasti 
daug daugiau didino kiti jaus
mai.

Senas tėvas tuointarpu,

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.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais ; i

J 160 Puslapiu 
į 8 col. ilgio, 5% col. plocždo 
Ilszaiszkma sapna ir kas Į 

ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu, j 
Knyga in minksztos po- Į 
pieros virszelinose. :: :: '

>
j Pinigai reikia siusti su ; 
j užsakymu: ]

I; Tiktai, . . . $1.00 j
> Saule Publishing Co., į 
? Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ; 

jausdamas taipgi prisiartinan
ti gyvenimo gala, nekarta pil
na slaptybių akia žiurėjo in 
vaikus, kurie du saldino jam 
gyvenimo pabaiga1.

Dorai iszauklėtas sūnūs Juo
zas jau labai rimtai žiurėjo in 
gyvenimo reikalus ir dirbo 
patsai su szeimyna kaipo- gas- 
'padori u s ileatsisakineidamas 
niekad nuo- darbo tuomi, kad 
jam kaipo turtingo tėvo sūnūs 
n’edera drauge- su szeimyna 
diUbti.

Ir Juozo 1 inksmurnas dingo, 
nes nors dirbo, bet vis buvo 
užsimislijas. ir neramus.

Priverst mylėt ji mergina vi
sai jis nenorėjo- ne mislyt, bet 
ar ji ji myli ji? Pats nežinojo

tvirtai, nors, gyveno drauge.
Viena, karta kada laike gied

ros vasaros dienos buvo sode, 
Juozas norėdamas, vėl pradėt 
kalba su Mariute vercziamas 
prie- to jausmais .jaunos szir
dies matydamas mergele ne
linksma, klausė:

—■ Ko-gi. .nuliūdus Mariu
te? Apie kia mislijate ?

— Nežinau,- atsake trum
pai mergina.

— Ah, jus vis nežinot, vis 
taip, sakot. Teisybe, jus taip 
mažai turit žinot Mariute. Ju
su' nežinysta matau visame, o 
antraszas ant jusu blizgantis 
“nežinau” patinka ir nelinks
mi na, mane.

Mariutei turlbut nepatiko 
toks sūdąs Juozo, kadangi pa
žiurėjo- in ji klausiancziom aki
mis, ir kaip- kad sugėdijo jau
nikaiti, kuris nusižeminfes tuo- 
jaus pradėjo mikszcziodamas 
kalbėt:

-L- Dovanokit man už isz- 
tarima; asz nesakau kad jus 
nieko nežinot, bet -gyvenimo 
reikalais visai nesirupinat, tai
gi. tais liepe man taip spręsti. 
! — Biustai, ir tame. Neži
nau bet “pamenu”.

Kad Juozas butu filozofisz- 
kai apsvarstęs tuos du žodžius 
neabejotinai butu persitikri
nęs, kad ta mergele tikrai su
pranta mo-teriszkus privalu
mus, butu supratęs kaip gile 
prasme- ir kaip daug gražios

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 Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
pbiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dial prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

mislies, juose- talpinąs, bet jis 
kaipo- nemokintas vien instink- 
tiviszkai atspėdamas tu -žodžiu 
rei k s zm e atsalk e:

— Mariute, jus vis dar lai
kot save už. maža kūdiki kuris 
jauczia, ant saves valdžia aug- 
szteis-nio.

— Tas teisybe.
— Bet juk jus jau patar- 

pusi ir ne esate mergaite, kuri 
klausyt turi savo- globėju ar 
auklėtoju valios.

— Moteriszke visados, per 
visa, gyvenimą buna po- valdžia 
ir netur savo- liuo-sos valios, at
sake mergina.

— Oho, tas nevisados taip 
yra, tarė . Juozas, o-gi musu 
kaiminka; Adomiene, ar po val
džia vyro, ar ne vienok jis po 
jos valdžia?

—i Tokia moteris yra, nege- 
ra, a,ūba, vėl jis yra blogu vyru. 
Bet dora moteriszke niekad 
neprivalo, saves augszcziau 
statyt už vyra.

— O, kaipgi ju daug žinot, 
kasgi jum s-ake, tai kas iszmo- 
kino.

— Sakyt nieks nesake, o 
iszmokino dora, amžina atilsi 
motinėlė-, kuri kaip patys ži
not, visados buvo- nužeminta 
tėvui, o vienok buvo laiminga 
ir mylima nuo jo-, kaipo, ir nuo 
visos szeimynos dideliu guodo- 
fa.

— Mariute, pradėjo vėl
(Tasa Ant 2 puslapio)

Trys Istorijos
Apie Ir landa arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip* 
korius xiko 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 j u nuliūdima.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai • 

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



' ’ S A U L K H MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Jono Damaskieto, u Tautiszka, 
Vardino : Meldui is. Taipgi ta 
diena: 184-7 m., Vera Cruz 
miestas Meksikoje pasidavė 
Scutt armijai; 1794 m., Ameri
kos valdžia pradėjo statytis 
pirmąjį savo Laivyną. To pir
mojo' musu Laivyno vienatinis 
tikslas vagius nuo vagiu ant 
mariu, 'buvo apgint musu pre
kybinius. iSzeszi maži laivai 
sudaro musu visa Laivynu; 
1363m., Didžiosios Lietuvos 
Karalaitis Keistutis pateko 
Kryžiuoezi u nelaisvėn.

— Ketverge pripuola Szv. 
Jono Kapistrano ir Szv. Siks
to, o Tautiszka Vardine: Bur- 
kvydas. Ir ta diena: 1949 me
tuose Louis A. Johnson yra 
prisiegdintas kaipo Amerikos 
Apsaugos Sekretorius; 1933m. 
Naciai pasmerkia visus Žydus. 
Žydai turi neszioti eegelius, 
kaip kokie szunes; 1632m, Ka
nada buvo pavesta ir atiduota 
Prancūzijai; 1950m., Amerika 
Ambasadorius Kanadai, Law
rence £>teinhardt ir keturi kiti, 
žmones žuvo eroplamo nelaimė
je, Ontario, Kanadoje.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono ir Barakizijo kauk., ir 
Szv. Kirilo, o Tautiszka Var
dine: Eikis. Taipgi ta diena: 
1790 metuose gimė John Tyler 
deszimtas Amerikos Preziden
tas; 1638m,. pirmieji Szvedai 
atvažiavo in Amerika ir apsi
gyveno prie Deleware upes; 
1952m., apie 123 Amerikiecziu 
kareiviu žuvo, per viena san- 
vaite Korėjoje, o apie 98 su
žeisti, o Amerikos Korėjos Ka
ras yra kasztaves septyni bid
onu doleriu iki 1952 metu bili- 
džios; 1952m., penki mainie- 
riai žuvo kai dūlio susprogi- 
mais pramušze' skyle in mainu 
siena už kurioj buvo vandens, 
ta nelaime atsitiko apie penki 
szimtai pėdu po žeme, York 
tuneli, Forestville, arti Min
ersville, Penna.

Veronika; dvi dukterys: Emi
lija, pati Antano Szukszdino 
isz William Penu ir Ona, pati 
Harry Yeager, Ashland; sunu 
Prana, augintinis Vinca Kana- 
pitska, Wm. Penu; asztuonis 
anūku ir anukies, taipgi du 
pro-anukus. Laidojo Subatos 
ryta su apiegomis in Szv. Sta
nislavo Lenku bažnycziojo 9:30 
valanda ryte ir palaidotas in 
tos parapijos kapinėse.

— Pranas Didžunas, nuo 
187 Florida, uly., Shenandoah 
Heights likos priimtas in Lo
cust Mt. ligonbute del gydymo.

New Philadelphia, Pa. — 
Pareita Seredos ryta, ugnis su
naikino Lynn Garment Co., 
fabriką. Apie szimtai dvide- 
szimts žmonių neteko darbo. 
Marshalas ugniagesiu ir poli
cija tyrinėja atsitikima.

KAIP
SU KARDINOLU 
MINDSZENTY ?

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

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 prdszoma, 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

VENGRIJA. — Kardinolo 
Mindszenty ateitis nepastovi 
Amerikos Ambasade, Vengri
joje. Jam gresia tikras pavo
jus isz Komunistu, ir iszrodo 
kad Amerikos Ambasadorius 
mažai ka galėtu padaryti, jei
gu Komunistai pareikalautu, 
kad tas Kardinolas butu jiems 
sugražintas!

Gal kaip tik už tai kad Ame
rikos valdžia nujauezia szita 
savo Ambasadai pavoju kad ji 
toki asztru laiszka pasiuntė 
Vengrijos Komunistams, pa
smerkdama Vengru policijos 
sargybe prie Amerikos Amba
sadoriaus kambaru.

Kardinolas Mindszenty krei
piesi in Amerikos Ambasada 
del apsaugos kai Sovietu tan- 
kos ir kariuomenes numalszino 
laisves kovotojus ir insteige 
Kadar Komunistiszka valdžia.

Komunistu vadai isz pradžių 
labai mandagai ir tyliai pradė
ję klausinėti Amerikos atsto
vu kaslink to Kardinolo, ir ka 
Amerika ketina daryti, bet 
dabar jie jau vieszai ir griesz- 
tai reikalauja kad tas Kardi
nolas butu jiems perduotas.

Amerikos valdžia ežia atsi
randa labai kebloje padėtyje: 
Ka dabar daryti jeigu Komu
nistai pareikalaus to Kardino
lo?

Ar sutikti ir ji pavesti Ko
munistams? Juk jis nėra mu
su kraszto pilietis ir po tikro
vei mes negalime ji laikyti.

Ar nesutikti ir tuos Komu
nistus paszalinti isz musu am
basados kad ir su savo kariuo

mene? Bet ar tai galima musu 
vaiska iszszaukti del svetim- 
tauezio, nepaisant tai kad jis 
yra ir Kardinolas.

Czia klausimas ne kuris 
krasztas galingesnis, ar kuris 
kurio bijosi; Vengrijos Komu
nistai nei pirszto negalėtu pa
kelti priesz mus, bet czia Dip- 
liomatijos klausimas: Ar musu 
Ambasada gali svetimtauti pa
imti ir sergėti svetimame 
kraszte, kaip musu Ambasado
rius dabar daro Vengrijoje su 
Kardinolu Mindszenty?

Pats Kardinolas szita klau
sima galėtu lengvai iszriszti, 
jeigu jis dabar sutiktu iszva- 
žiuoti isz savo kraszto. Ame
rikos Ambasada jam tai keletą 
kartu siulino, ir buvo net pa
rūpinę viena musu kariszka 
eroplana su sargyba, kad ji ne 
tik isz Vengrijos, bet ir isz 
Europos iszvesztu.

_________________________ L____

KOMUNISTAI
NTEKO 270,000 

ITALIJOJE
RYMAS, ITALIJA.— Itali- 

jos Komunistu partija prisipa- 
žinsta kad ji neteko daugiau 
kaip du szimtu septynios de- 
szimts tukstaneziu nariu, kai 
tei sukilimai prasidėjo Vengri
joje.

Szitaip prisipažinsta laik- 
rasztis be žurnalas ‘Rinascita’ 
kuri redaguoja Komunistu 
partijos Italijoje Prezidentas, 
Palmiro Togliatti.

Nors jis, rodos, lengvaszir- 
diszkai tai prisipažino, saky
damas kad per vienus metus 
Komunistai neteko 270,000 na
riu, tai labai daug reiszkia Ko
munistams ir dar daugiau

tiems kurie yra prieszi'ngai 
Komunistams. Nes tarp 1954 
ir 1956 m., Komunistai buvo 
neteke tarp 2,145,000 ir 2,035,- 
000 nariu. O iszimant paezios 
Rusijos ir gal Prancūzijos, Ko
munistu tvireziausia tvirtove 
buvo Italija.

Daug Italijonu buvo privers 
ti ir dabar gal vis yra priver- 
cziami prigulėti prie Komu
nistu partijos, ar bent Komu
nistu unijos korteles iszsiimti, 
jeigu jie norėjo gauti darba, 
nes be Komunistiszkos korte
les nebuvo galima darbas gau
ti. Tai tukstaneziai geru Ka
taliku prigulėjo prie Komu
nistu partijos vien tik vardu, 
kad jie galėtu darba gauti.Rei- 
szkia skaiezius Komunistu It
alijoje nieko bendra neturėjo 
su j u intaka.

ŽEMES
DREBĖJIMAS

SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO, CALIF. 

—Pareita Petnyczia buvo bai
sus žemes drebėjimas San 
Francisco. Mokslincziai sako, 
kad tai buvo didžiause žemes 
drebėjimas. 31 žmones likos 
sužeisti. Iszkados padaryta 
ant keletą milijonu doleriu.

Laurel Run Creek upelio.
Sužeistas studentas yra de

vyniolikos metu Frank Ventu
ra, isz Norristown, kuris yra 
pagarsejas kaipo geras golfo 
loszikas.

Cumberland Apygardos Cor
oner, Edward A. Haegele sako 
kad iszrodo kad visi jie labai 
smarkiai, greitai važiavo, kai 
ta nelaime atsitiko. Jie buvo 7 
ta sena lauža, automobiliu pa- . 
siskoline nuo kito kolegisto.

Žuvusieji buvo kolegiste, de 
vyniolikos metu Anne Hilton, 
duktė Kunigužio John G. Hil- : 
to, isz Carlisle; dvideszimts 
vieno meto Clifford Kelly isz 
Bay Shore, New York; ir de
vyniolikos metu Edna Carol 
Walton, isz Baltimore, Md.

Visi keturi buvo to trenks
mo iszmesti isz to seno auto- 
mobiliaus. Nelaime atsitiko 
apie penkiolika myliu nuo Dic
kinson kolegijos. Policijantai 
dar negalėjo sužinoti kas tuo 
laiku ta automobiliu vairavo, 
bet jie žino kad kai visi keturi 
iszvažiavo tai Kelly vairavo. 
Nelaime atsitiko apie szeszta 
valanda po pietų.

Jie buvo iszvažiave tik taip 
sau “ant raidos” nes diena bu
vo tokia graži ir laukai pava
sariu drenge.

TRYS KOLEGISTAI
UŽSIMUSZE

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Pirkite U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus! Pirkite U. S. Bonus

An outstanding builder of homes tells you . . .

CARLISLE, PA. — Trys 
Dickinson kolegijos kolegistai 
studentai užsimusze ir ketvir
tas buvo labai pavojingai su
žeistas kai ju automobilius at- 
simusze in tilto ramsti virsz

Apie ‘Saules’
I

■ Prenumerata ’

Middleport, Pa.—
Alfredas Gaminas, angliakasis 

• tekuris gyveno pas savo sesute, 
ponia Blancze Kabau atiene, 
Washington, ulv., mieste,-nu- 
mirė pareita. Petnyczios vaka- 
ra 8:30 valanda. Velionis 
daugelis metu atgal gyveno 
Shenadoryje, po tam apsigy
veno Middleporte. Paskutini 
karta dirbo Nr. 11 kasyklose 
Tamakveje. Prigulėjo prie 
Piliecziu ugniagesiu draugijos 
paliko trys seserys: Blancze 
Kalbanatiene ir Ona Petruszie- 
ne isz miesto ir Helena Kano 
Shenandoah; du įbrolius: Alek 
sandra, Newark, N. J., ir Ra- 
pala, Pottsville. Laidotuves 
invyko Utarninko ryta su apie 
gomis. in Nekaltos Pra., Szv. 
Marijos Koplyczios mieste 9- 
ta valanda ir palaidotas in Sal
džiausios Szirdies J. parapijos 
kapines New Philadelphia.

rt»W <><>***»»«

L can help you 
t build your

Mr. George S. Goodyear. 
President, National Asso
ciation of Home Builders

Nixonas Italijoje

Vice-Prezidentas Richard 
M. Nixonas paduoda Itali- 
jonu vaikams savo kraszto 
vieliava kai jis atvažiavo in 
Vigna Clara, Italijoje, kur 
jis atsilankė pas Ponia Alci- 
de de Gasperi, buvusio Ita-

tijos Premierio naszle.
Daug Amerikiecziu, kurie 

dabar gyvena Rymos apy
linkėje teipgi pribuvo pasi
sveikinti su Vice-Preziden- 
tu Nixonu.

o o n

Shenandoah, Pa.—
Sirgdamas ilga laika, nuo az- 
mos, senas gyventojas Pranas' 
Ratkieviczius, nuo 75 Back 
uly., isz kaimelio' Upper Shaft, 
numirė Seredos vakara, 8-ta. 
valanda savo namuose. Velio
nis gimė Lietuvoj, atvyko in 
Shaft 1903 metuose. Paskutini 
karta dirbo' William Penn ka- 

; nykiose. Paliko savo paezia 
I

Skaitykit “Saule”

“Maybe an American family starts with 
a dropped handkerchief. But somewhere 
along the line, even before the ring, the 
dreams start. Ofte of the big things in 
those dreams is a house of your own, a 
house that’s just the way you want it. 
“We’ve learned plenty from home buyers 
about what they want in houses and a 
little bit about how they save that first 
down payment. Many of the people with 
whom I’ve talked found the easiest and 
surest way to save was by regular invest
ment in U. S. Series E Savings Bonds."

It’s easy to understand why. By putting 
money in Bonds, people are less inclined 
to spend it until they’ve reached their 
goal. And Bonds are a safe sure invest
ment. The U. S. Government guarantees 
your principal in Savings Bonds—up to 
any amount—and the rate of interest. 
If you’re saving for the home of your 
dreams, why not do it the easy way by 
regular investment in U.S. Savings Bonds? 
Start today either through the Payroll 
Savings Plan where you work or by buy
ing Bonds often where you bank.

1

NEUŽSIMOKA
GARSINTI

PART OF EVERY AMERICAN’S SAVINGS BELONGS IN U. S. SAVINGS BONDS

The U. 5’. Government does not pay tor this advertisement. The Treasury Department thanks, 
tor their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

TAMPA, FLORIDA — Pa- 
prastai, žmones, kurie ka nors 
garsina po laikraszczius nusi
skundžia kad niekas tu j u pa
garsinimu neskaito. Bet Tam
pa mieste, Floridoje du Meto
distu tikybos Kunigužiai nu
siskundė kaip tik atbulai. Jie 
sako kad jiems neužsimoka 
garsinti laikraszcziuose, nes 
per daug žmonių skaito j u pa
garsinimus. Kunigužiai Os

car Magarian ir A. G. Hardee 
miesto laikraszcziuose vis pa
garsindavo kada j u parapijos 
laiko pamaldas ir paskui, po 
pamaldų duoda visiems užkas
ti. Jiedu redaktoriams nusi- 
skunžia kad visi valkatos, be
rneliai, ubagai ir kiti tokio 
plauko skarmalai labai, seka 
tuos ju pagarsinimus ir ateina 
in tas pamaldas ir užkandžio!

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

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 it 
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 mb- 
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.

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