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Keturiolika Szunycziu

Szita kale, English Span
iel, gal liūdnai iszrodo isz
rodo, bet ji didžiuojasi sa
vo keturiolikos szunycziu 
szeimynele. Jos savininkas

John Breslin, isz Los Ange
les yra laimėjęs daug gar
bes ženklu su szita savo 
kale, kuri yra Pert Poni va- 
vinama.

Egipto Kariuomenes In Syrija;
Ant Rubežiaus Neramu

DAMASCUS, SYRIA. — 
Egipto va’džia greit pasiuntė 
savo kariuomene in Syrija, 
kad padėjus Syrijos karuo- 
menei atsilaikyti priesz Turki
ja-

Syrijos ir Egipto valdžios 
pranesza kad Egipto kareiviai 
jau yra atvykę in Latakia, Sy
rijos uostas Vidur-Žemiu Ju
rose. Kareiviai buvo tenai pa- 
siunsti sulyg bendros sutarties 
tarp tu krasztu, kad jie viens

kitam stos in pagelba jeigu ku
ris bus kurio kito kraszto gra
sinamas. Abieju krasztu to
kios armijos būva tuojaus pa
vestos po Major Generolo Ab
del Hakim Amer, Egipto 
kraszto karo Ministeris.

Laikraszcziai in Damascus 
sako kad Syrija. dabar gink
luojasi ir praszosi Egiptie- 
czius in pagelba priesz Turki
ja, isz kurio kraszto gresia Sy- 
rijai pavojus.

Dauguma Syrijos kariszku 
ginklu pareina isz Sovietu Ru
sijos; bet tas pats ir su Turki
ja, kuria Sovietai dabar remia 
priesz Syrija.

Iszrodo kad Sovietu tikslas 
ežia visos tuos krasztus subun- 
tavuoti viens priesz kita.

Syrijos augszcziausi kari
ninkai yra Vakariniu krasztu 
intarti kaipo Komunistai.

o ra ra

1,100 LAIK-
RASZTININKU

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS

Atleistas Lietuvos
Prokuroras Paskirtas

Lietuvis

“Tiesa’’ Rugsėjo 7 d., pra- 
nesze, kad “ryszium su perėji
mu in kita darba drg. Bacha- 
rovas Georgijus, Sergiejaus 
sūnūs, atleistas isz Lietuvos 
TSR prokuroro pareigu.’’ 
Czia pat pranesze: “TSRS ge-

Direktorius
Olimpiados

B 69 IYETAS
I

Raszytojas Iszgelbetas

Isz Amerikos
AGRONOMIJOS

SEKRETORIUS

Žaliais Kiausziniais 
Pasveikintas

SIOUX FALLS, S. D. — 
Amerikos Agronomijos Sekre
torius Bensonas, atvažiavęs in 
prakalbas in Sioux City, South 
Dakota, buvo žaliais kiauszi
niais pasveikintas keliu inpy- 
kusiu farm erių.

Apie tuzinas žaliu kiauszi- 
niu susprogo, kai Bensonas at
sistojo kalbėti. Nei vienas isz 
tu kiausziniu jam nepataike, 
bet Republikonas Gubernato
rius Joe Foss, Marinu vetera
nas viena kiauszini gavo in 
krutinę.

Valstijos policijantai su- 
cziupo penkis ūkininkus kuri 
prisipažino kad jie tuos kiau- 
szinius mete in Amerikos Ag
ronomijos Sekretorių. Jie sako 
kad jiems baisiai nepatinka 
Sekretoriaus nusistatymai 
kaslink ūkininku ir j u ukiu.

Policijantai visu j u vardus 
paėmė bet ju nesuaresztavo. 
Jie sako kad jie daug sykiu 
yra rasze Agronomijos Sekre
toriui, bet kad jis ju laiszkus 
in gurbą buvo numėtės, ir jie 
su tais savo kiausziniais mane 
kad jie privers Amerikos Ag
ronomijos Sekretorių juos pri
pažinti ir su jais pasikalbėti.

Sekretorius Bensonas nuda
vė kad niekas neatsitiko ir per 
savo dvideszimts minucziu 
prakalbas nei žodžio neprasi
tarė apie tuos kiauszinius.

Vienas žalias kiauszinis pa
taikė in jo skrybėlė, kuri buvo 
ant stalo szaliajo, bet jis už
draudė laikrasztininkams nu
traukti paveiksią tos kiauszi- 
nio sutersztos skrybėlės.

Kai laikrasztininkai paklau
sė Prez. Eisenhowerio ka jis

mislina ir jis ketina daryti 
apie szita invyki, Eisenhowe- 
ris atsake kad jis nieko apie 
tai nebežino ir už tai nieko ne- 

1 begali pasakyti ar daryti.

“BLUE CROSS”
APDRAUDA

BRANGSTA
u 

Daktarai Ir Darbininku
Unijos Prieszinasi

PHILADELPHIA, PA. — 
Daktaru bendroves pirminin
kas Daktaras Samuel B. Had
den ir CIO Darbininku Unijos 
Pirmininkas Joseph T. Kelley 
yra> pareiszke kad jie visomis 
galiomis stengsis . prieszintis 
nusistatymui paskelbimui kad 
“Blue Cross’’ apdrauda pa
brangs.

Daktaras Haden sako kad 
labai tankiai žmones daktarus 
kaltina kad tiek daug kasztuo- 
ja pabūti ligoninėje. Jis sako 
kad daktarai neturi nei žodžio 
kaslink ligoniniu administra
cijos; jis toliau sako kad taip 
neturėtu būti, kad daktarai 
turėtu būti pavėlinti nors ka 
sakyti apie ligonines tvarka ir 
administracija. Jis toliau pri- 
parodino kad in deszimts metu 
'pragyvenimas pabrango visu 
szimtu procentu; daktaru al
gos pat rango septynios de
szimts trecziu procentu; bet li
gonines savo patarnavima pa
brangino 379 procentu!

Jis sako, nors daktarai yra 
beveik visados kaltinami, 
“Blue Cross’’ nei nepasitarė 
su daktarais kai nutarė savo 
apdraudos mokestis pakelti.

— Klausykite vyrai, asz 
ana diena turėjau labai ne
paprasta gilinki: visas trū
kis perejo per mane ir nieko 
pikto man neatsitiko.

— Kaip tai buvo, kad tu 
iszlikai gyvas?

— Mat, asz tada sėdėjau 
po tiltu ir žuvavau.

Laukia Karalienes
Atsilankymo

WASHINGTON, D. C. —
Balt-namu atstovas sako kad 
tūkstantis vienas szimtas laik- 
rasztininku yra susirinkę del 
Anglijos Karalienes Elzbietos 
atsilankymo in Vaszingtona.

Tiek daug laikrasztininku 
niekados nebuvo susirinkę del 
bet kokio garsaus žmogaus ar 
valdininko.

James C. Hagerty, laikrasz- 
tinirku virszininkas, Vaszino-- 7 o
tone, sako kad jis niekados ne-

Po Atostogų

Karalaite Anne pripažins- 
ta sveikinimus susirinkusiu 
Londone, kai ji su savo mo
tina Karaliene Elzbieta par 
gryžo isz Balmoral palo- 
ciaus, Szkotijoje, kur jodvi 
per kuri laika atostogavo.

Karalaitis Charles anks- 
cziau pargryžo pradėti mok 
slo metus in Cheam mokyk
la. Jųdviejų tėvai Karalie
ne Elzbieta ir Karalaitis 
Philip, po tam iszvažiavo in 
Kanada ir atsilankys Su
vienytose Valstijose pas 
Prezidentą Eisenhoweri ir 
jo žmona.

Eina gandai kad Karalie
ne atsilankius in Baltnamus 
inteiks Prezidentui Eisen- 
howeriui ir jo žmonai pa
kvietimą atsilankyti pas ja 
jiems patogiausiu laiku.

ra mates tiek daug ląikraszti-J Univresiteto ‘Aquinas’ drau- 
nifiku ir korespondentu vie
noje vietoje, kaip dabar ran
dasi Vaszingtone.

Jis sako kad net ir Prezi
dentas Eisenhoweris su savo 
žmona teipgi nepaprastai su
sirūpinę kaip ta Anglijos Ka
raliene ir jos vyra tinkamai 
priimti.

gijos direktorius ir kapelionas 
tenai 'pasiliks nežiūrint viso 
to universiteto mokslo sztabo 
pasiprieszinimo. Jis liksis 
kaipo visu Kataliku studentu 
dvasinis vadas, f

Princeton universiteto pir
mininkas Robert F. Goheen 
pranesze, jog tam kunigui at
imamos visos universiteto pri-

KREIPIASI IN PREZ. Universiteto pirmi- 
rankas Goheen apkaltino Kun. 
Haltona, kad girdi, jis puolės 
universiteto administracija ir 
kitas instaigas.

Kun. Halton pasisakė priesz 
Alger Hisso pakvietimą kal-

EISENHOWERI

ka kitais keleiviais buvo isz 
gelbėtas isz mariu in devy
nios deszimts' minucziu kai 
j u eroplanas nukrito in ma
res kur randasi baisiai daug 
žmogedriu žuvu.

Vienas Japonu žvejotoju 
laivelis juos užtiko ir iszgel 
bėjo. Raszytojas James A. 
Michener ežia, atvažiavęs 
in Yokota, Japonijoje papa
sakoja savo nuotykius. Ne
laime atsitiko apie trys my
lios nuo Iwo Jima salų.

TOKYO, JAPONIJA. — 
Szesziolika Amerikos Marinu, 
kurie yra patraukti in karisz- 
ka teismą, kur jie yra intarti beti universitete, 
kad jie nežmoniszkai ir labai 
žiauriai baudė ir kankino ki
tus marinus, kurie buvo ka- 
riszkame kalėjime, dabar krei
piasi staeziai in Prez. Eisen
howeri, teisindamiesi 
jie nekalti.

Visi pasirasze ant 
ko. Ju tarpe yra ir 
amžiaus Saržentas Adrian A. 
McLane isz Philadelphijos.

Jau buvo priparodinta kad 
jie kankino ir muczino jaunus 
marinus visai už dyka. Visi 
jie yra buvę marinu sargai.

Jie sako kad Laivyno szta- 
bas yra juos inskundes, norė
damas pažeminti Marinu gera 
varda.

Jau beveik laikas kad ne 
tik Prez. Eisenhoweris, bet ir 
Kongreso tam tikslui paskirta 
komisija isztirtu tu musu taip 
gerbiamu marinu virszininkus 
ir ju musztra. Jau per daug 
kartu mes esame skaitė ir gir
dėję apie žiaurumus j u eilese.

Marinu virszininkams rei
kėtų pasakyti kad jaunas vy
rukas, stodamas in j u eiles vis 
pasilieka Amerikos pilietis ir! 
žmogus.

kad buk

to laisz-
23 metu

KAPELIONAS
ISZDRYSO

Pasiprieszinti
Universitetui

TRENTON, N. J. — Tren- 
tono diecezijos Vyskupas Geo. 
Ahr pasakė kad Kunigas 
Hugh Haltona, Princetono

Į
Vyskupas Ahr pareiszke, 

kad Kun. Halton turi teise 
skelbti ir ginti tikėjimo ir do
ros tiesas. Vyskupas taip pat 
pastebėjo, jog laikraszcziai Į 
nepranesze kad Kun. Halton' 
dažnai buvo puolamas del sa-' 
vo pažiūru Princetono univer
sitete.

Robert L. King, Vice-Pre- 
zidento Richard M. Nixono 
vyriausias patamejas ir pa- 
gelbinirkas, yra paskirtas 
kaipo 1960 metu Olimpia
dos Direktorius. Olimpia
da žieminiu sportu bus lai
koma Squaw Valley, Califo- 
rnijoje. Sportininkai in tas 
sporto rungtynes susirinks 
isz daugiau kaip szeszios 
szimts atskiru krasztu.

SKAITYKIT

de

Pirkite U. S. Bonus
PLATINKIT!

Premjerai Pasisveikina

4

Indijos Premieras Jawa
harlal Nehru po deszine, at
silankęs ant deszimts dienu 
in Japonija, czia sveikinasi 
su Japonijos Premieru No- 
bosuke Kishi, Tokyo mies-

tte. Jiedu tariasi su Japonu 
virszininkais kaslink nusi
ginklavimo 
vartuoti tas 
nes bombas.

ir uždraudimo 
baisias atomi-

neralinis prokuroras paskyrė 
Lietuvos TSR prokuroru III 
klases valstybini justicijos pa
tarėja drg. Galinaiti Viktorai, 
Vinco sunu’’. Prie tos žinios, 
indomu ir tai, kad Ruso vieton 
paskirtas Lietuvis ir tai, kad 
Lietuvai prokurorus skiria pa
ti Maskva, mors Lietuvoje vei
kia Teisingumo ministeija. 
Bacharovas iszbuvo Lietuvos 
vyriausiu prokuroru ilga eile 
mteu.

Spausdinami Nauji 
Lietuvos Žemėlapiai

Lietuvos Szvietimo minis
terijai užsakius, visasąjungi
nes geodezijos ir kartografi
jos valdybos Rygos kartogra
fijos fabrikas spausdina 1957- 
58 mokslo metams mokyklinio 
Lietuvos žemėlapiu komplek
tą. Ji sudaro mokyklinis šie- . 
ninis Lietuvos fizinis žemėla
pis masteliu 1:300.000, Lietu
vos fizinis žemėlapis moki
niams masteliu 1:750.000 ir 
kontūrinis Lietuvos žemėlapis 
masetliu 1:10.000.000. Sieni
niame žemėlapyje numatyta 
atžymėti valstybines, respub
likines, rajonu ir rezervatu 

j sienos, Lietuvos ežerai, upes 
su žymiausiais intakais, svar
besnes balos, upiu laivybos 
pradžia, reljefas, naudingos 
iszkasenos, susisiekimo keliai, 
rajonu centrai ir miestai. Lie
tuvos fizinis žemėlapis, skir
tas mokiniams, bus sieninio 
žemėlapio kopija.

Bandomosios programos 
nuo nauju mokslo metu inve-

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt Pypkes Durnai
Lenku Komunistiszka. val

džia praszo isz musu valdžios 
apie szimta septynios desziints Politikieriai

jau pesztis su ta apdraudos 
kompanija, kuri vieszai ir isz 
anksto paskelbia kiek pasi
rengus mokėti. Czia. ne ligonis

apdraudos kasztus mokėti, 
kad jis butu tinkamai aprū
pintas kai susirgs.

— 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.

apie tavo tolesni gyvenimą.
Vaikinas .apkaito, iszgirdes 

tuos žodžius kunigo, kai]) jam

duszios nes jis-pats jau ne kar-

nigu negu yra jai paskirta. 
Iszrodo kad jie gaus daugiau 
bet ne tiek kiek jie reikalauja. 
Jie ana syki prasze tris szim- 
tus milijonu doleriu ir gavo 
devynios deszimts penkis mi
lijonus. Lenkai Komunistai 
sako kad jie dabar vereziau 
derinsis su Amerika negu su

Amerikos Politikieriai
Yra panaszus in ūkininką: 
Ūkininkas grudus in 
• žeme beria,
O paskui gausiai renka.
Politikierius kol gaunasi 

ant urėdo,
Pinigus beria tarp žmonių 
O paskui renka.

kiek jos sutinka niokoti už ko-

kodėl daktarai negali pana 
sziai padaryti?

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... Į 

Viesz. Jėzaus ir ! 
Motinos Szvencz. !

niekad ant nieko, darbojosi su 
didžiausiu noru, bet tas gyve
nimas da neužganedino jo vi-

nuolatos girdėjo ko- 
a savije: “toliaus”,

kinejosi jo galvoje mintis apie 
mokslą in es ir apie mokslus,

Philadelphia, Pa. —
Vietiniame Lenku sanvaitrasz- 
tv: “.leduose” — “Vienybe”

Nikito Krusziczevo žmona 
mokinasi anglu kalbos ii- ke
tina atsilankyti iii vakarinius 
krasztus ateinaneziais metais.

me savo auksini jubilieju. Per 
ta meta gerbiamieji, jungkites 
su mumis dėkoti Dievui už vi
sa, ka jis suteikė musu kongre- 

musu tau

saus Kunigo Daktaro Juozapo 
ir labai 
rasztelis

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

kiliojo ji nuo iszreiszkimo to- 
gi ir pririszinejo ji drueziai 
prie klebonijos ir kunigo-ap-

gražus įprozajims 
apie jo n ep ap i * as t a

Vice-Prezidentas Nixonas 
ketina atsilankyti in vakari-

Nežiūrint ka kiti sako; jau 
dabar beveik tikrai galima pa
sakyti kad Agronomijos Sek
retorius Benson,as,‘bus privers- 
tas'pasitraukti isz savo 
tos, priesz Kovo menesi.

vio-

virKazimieriecziu Seselių 
szininke, Motina M. Teofile, 
Generaline virszininke sztai 
ka nori pasakyti, penkios de
szimts metu Jubiliejaus pro
ga: ‘‘Garbe Jėzui Kristui! No
rime pasidalinti su Jumis mu
su nepaprastu džiaugsmu, bū
tent, kad sziais 1957 metais 
musu Kongregacijai sukanka 
50 metu gyvavimo; minėsimo 
savo auksini jubilieju.

1907 metais, Rugipjuczio 30 
diena trys, Dieva ir Lietuva, 
mylinezios Lietuvaites: Kazi
miera Kaupaite, Judita Dva- 
ranauskaite ir Antanina. Un- 
guraityte davė savo pirmuo
sius viennoliszkus inžadus. 
Tuo savo pasiaukojimu jos in
kare pirmąją Lietuvaicziu 
Vienuoliu Kongregacija Ame
rikoje.

Pradžia nebuvo lengva. Su 
Dievo pagelba, su Kunigo 
Daktaro Antano Stannkyno 
dideliu ipasiszventimu ir su 
Lietuviu duosnumu szi nauja 
insteigtoji Kongregacija galė
jo insiszaknyti ir iki sziai die
nai iszsi laikyti ir augti. Sztai 
isz mažo garstycziu grūdo isz 
pirmutiniu trijų vienuoliu, per 
50 metu iszaugo in stipru me
di, 500 seserų, dirbaneziu mo
kyklose, ligoninėse ir in,vairio
se kitose instaigose.

Nuo 1957 metu Rugpjuczio 
menseio iki 1958 metu, Rug
pjuczio 30-tos dienos minesi-

Svarbus Praneszimas

pasta tyti 
atinincziai.

didele

gacijai ir per mus 
tiecziams.

Padekite mums 
auksinio j ui )i Įėjau s
lietuviams seneliams 
prieglauda, (netoli Newtown 
miestelio, tarp Trenton, N. J., 
ir Philadelphia; Pa.) ir padi
dinti Szvento Kryžiaus
nine Uhicagoje. Kaip su Jusu 
dosnia, parama kelias instai-

ta pamatęs ir perskaitęs, labai 
susijaudino tuomi ir ve apie 
ta Kunigą Prunski toki oile- 
rašzzti suposmavo:
Kunigas Prauskis Juozapas 

vardu,

Knygos Did. 3%x51/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

ligo-

skoloje), pasitikime, kad pa
dėsite mums pastatyti szias 
instaįgas. Musu geradariai, 
aukojantieji szimta doleriu ar 
daugiau, bus inraszyti in Am
žinu Rėmėju Sanrasza. Už 
juos bus atnaszaujamos Szven- 
tos Miszios kas menesi. Už 
kiekviena, auka liksime Jums 
dėkingos ir kasdien, busite at
minti musu maldose. Jus ne 
tik padėsite savo jubiline au
ka, musu darbus didinti, bet 
dar kasdien, dalyvausite mla- 
dose visu 500 seselių.

Pasiraszyta Motinos M. Teo
filės, Generalines Virszinin-

Paprastam! žmogeli! i dabar 
nevalia, susirgti, nes jis neisz- 
gali už ta savo liga užsimokė
ti.

Už tokius ligos 'brangius 
kasztus, daktarai kaltina ligo
nines, ligonines kaltina savo 
darbininkus ir slauges, nurses.

Mes atsimename kai Dakta
ras pats atsineszdavo savo 
liekarstas ii- pa,likdavo jas li
goniui visai už dyka; arba jei
gu jau reikėjo eiti in aptieka., 
drug-sztori nusipirkti su re
ceptu, tai iiusineszdavome do
leri ir dar smulkiu parsinesz- 
davome.

Dabar bo deszimtines nei 
slanksczio in aptieka nebe-

kardu,
Bet Jis didvyris kaip' ir

Rasztiszkos plunksnos ir
iszmin.tybis,

Todėl mes visi Jiji guodokim
Ir apie Jiji giesmes giedokim,

szventu,
Nors Jis ir szimta. metu 

gyventu.
Ir ežia Ji posztu ne tik infula,
Kaip dalbar puoszia kunigo 

stula,
Bet ir tyjara mažai girdėta —
Kad Jis užimtu Popiežiaus 

vieta.
Nes to pilningai Jis užtarnavoi 
Kilnu tikybos veikimu savu;. 
Tad dabar sulig patarties

Limiškio:
Valio!!! Lai skamba nūn’ nors 

del Prunskio!
—r Mare Puodžiene.

Neiszsižadek Motinos
Savo

(Tasa. nuo 3-czio puslapio)

suvis. Kunigas davė jam užsi
ėmimą triūsime apie namus ir 
bažnyczia o apart to, kada 
pats turėjo laika laisva, užsi- 
eminejo juom, mokindamas ji 
pradžios mokslo. Vaikinukas

nį ingu, buvo lengva jam ant 
szirdies kada pamisimo jog 
duona kuria valgo yra uždirb
ta per ji; todel-gi gardžiai val
gė, bet tuom su dvigubu ston- 
gimu procevojo, rūpindamasis 
visuomet idant isz jo darbu 
butu užganėdinti kiti, y'palin- 

Visados pa
ir ruosziurti,

Sziandien vienok kada, ku
nigas tame dalyke atsiliepe 
in ji, rodėsi jam jog atminėjo 
mintys, jog duris jam iszmeti- 
nejimus arba kolios ji už tai,

iszsimokinai

užtektinu; tu privalai lavintis 
moksle toliaus, nes turi aut to 
spėkas ir norą. Nuodėmė butu 
sulaikymas tave ant puses ke
lio. Turėsime mano brangus, 
persiskirt mudu ant kokio lai
ko; nu eisi mokintis iii mokyk-

d ai įpraspingos matyt buvo ant 
jo neapraszomas džiaugsmas; 
buvo dabartės užganadi irtas 
visiszkai mintys, kurios atimi
nėjo nuo jo miega, jau iszsi- 
p i 1d e stojosi tikrybe. N eg a lem
damas ilgiau iszsisedet ant 
vietos, puolėsi kunigui prie

tokia storonia ir 
jo nuo ubagystes.

už

— Žinojau ir prijaueziau, 
jog toji 'žinia suteiks tau,'ma
no vaikineli, džiaugsma, tarė

Mes mėgstame teisingysta h 
geidžiame, kad ir visi 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 platinama 
“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

Mums iszrodo kad. visiems 
butu in sveikata, jeigu dakta
rai. isz anksto nustatytu ir pa
skelbtu, a,r bent ligoniui pasa-

kasztuos. Tada ligonis negalė
tu pykti ar sakyti kad daktai- 
ras per daug ima,' ar kad aip- 
tiekorius per brangiai ima už 
liekarstas.

A e pro szali 'butu ir musu 
advokatams paskelbti kiek jie 
ima už savo patarnavimu.

Jeigu “Blue Shield” nusta
to kad ji paskiria tiek ir tiek 
del kuri d'akaro patam avima, 
tai taip ir turėtu būti. Jeigu 

j daktaras misinia kad jis ver- 
dekingi. — “Saules” Redyste I tas daugiau, tai jis turėtu ežia

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, 'žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

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

SKAITYKIT
“SAULE”

Pl.ATINKIT!

klusnu būdamas 
netrukus stosjosi kunigui la
bai naudingu; buvo nuo visu 
mylimas. Kėlėsi kasdien ausz- 
tant,. nuszvoisdavo kunigui 
czebatus ir rubus, kirto mal
kas ir vienu žodžiu, padėjo vi

veliaus 'bėgdavo- in varpiny1- 
czia skambinti ant Misziu; 
bažnyczioje užžiebdavo ant al
toriaus žvakes, pritarnavo ku
nigui prie pasirėdymo įszei- 
nant laikyt Miszias, pritarna- 
yo prie Misziu ir žodžiu, tar-

viską dirbo kai tik 
priek tani, ir moksle 
kart augszcziau.

o

Vargonininkas ir kunigas 
ant permainų lavino ji moks
le ir netrukus Pranas daro di
delius žingsnius skaityme ir 
raszyme. Vėliaus pradėjo mo
kintis gramatikos ir istorijos 
sklypo. Kunigas su užganedi- 
nim.u ir džiaugsmu žiurėjo ant 
savo augintinio, ir dekavojo 
duszioje Vieszipacziui, jog jam

tavo intencijos

delei duos Dievas iszsi rengsi
mo abudu in Kriokava.

Ant priminimo Kriokavo 
Pranas pabalo ir pradėjo svy
rimi ant kojų. Dabar atėjo jam

kia geradejyste per užsienii-i 
ma luomą vargingo vaikinelio 
jog gali nor viena žmogų pa
daryti laimingu.

Teip praėjo keli motai.
Vienkart kada kunigas su- 

e’rvžo isz miesto, nusivedęs 
Prana in soda, idant ten pasi
kalbėti su juom apie dalykus 
moksliszkus. Atsisėdus juod- 
viem po iszsikoriojuse liope 
kunigas tarė:

— Klausyk-gi Praauk! No- 
roezia su tavim pasikalbėti 
t-pio ka tokio svarbaus, jau esi 

| pabaigos trylika metu, laikas 
! pamansty t apie tavo ateiti,

lig szioliai suvis nepatemijo, 
sug'ryžus jam in Kriokava vo
lei turės matylis su tais, kurie 
ji pažinojo, kaipo valkata 
miesto ir ubages sunu. To bai
siai baiminosi ir tas ji iszgujo 
isz tonais; goda atitrauki nėjo 
ji nuo Kriokavos ir priversti
nojo ji slėptis nuo pažinstamu 
kuo toliaus, bet noras mokslo

gėdos.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.102— Prakeikta, meilin
gi kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užtinku Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 3&c.

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

apraszy-

apysaka 
szimtme-

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie ,Po Laikui} 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesž- 
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—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo' Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 

jnavymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Uela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszyrno. 25c. *

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.

Kitokios Knygos

pini gir Ligo-

Knygute

arba Kal-
Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.

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

180%—Kvitu
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 
varija Viesz. Jezuso 
15c.

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

No.198—.Gromata arba Mu
ka musu Iszgąnytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Isugany
to jaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustaki juszas. f 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 Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

IrU Užsisakant knygas 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso: i
SAULE PUBLISHING 00., 
Mab&noy Oilv, - ū, M. M



Neiszsižadek Motinos Savo
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‘ 'SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

(Tasa)

Jeigu prisiživelgt goriau tuo 
jau galima, butu pavogėt, jog 
lupos jo pabalo, bet nuo ko? 
Nuo bado. Jus, kurie-gi nieka
dos alkstanczais nebuvote, ne- 
pažinstate gal suvis to, ko- 
kias pėdas iszpaudŽe ant viedo 
žmogaus badas, nežinote to 
suglebimo, kokia apima žmo
gų, kaip iszseme visas jo pa
jėgai, nepatyrete gal niekados 
to, bet kūdikis tasai, kuris isz- 
augO' varge, kuris ne viena 
diena buvęs sotus, kuris nieka
dos negalėjo užganiaidint savo 
noro pažinojo gana, gerai tai ir 
apie tai mažai ipaisejo.

Pranukas laivo nevalgias 
nuo vakarykszezin pintu, ku
rie susidėjo isz szmotelio duo^ 
uos ir vandenio. Praskindes 
inintiese pamirszo apie valgi 
suvis, norint ir kvėpuot buvo 
sunku, bet po valandai atsilie
pė jame tais jautimas,, toji 
jausla yra, galingiausia žmo
guje, nes pergali visotines 
mintys ir jausiąs norint ir pri
mena žniogui jog jis turi kana.

Pranas nusitvėrė- už viduriu 
save per pusią matomai paijau- 
te koki tai dideli staigu sopuli, 
nes skausmingai susiraukė; 
apsidaro aplink asve. Aplink 
siūbavo Žali jevaj ant kuriu 
žiūrint, rodosi ibnsent matai 
vilniuojianezosos mares. -Gra
žus tai regėjimais del sotaus 
ne nuvargai šio žmogaus, bet ne
kokioje luomojo esancziam, 
k a i p bu v o v a i gi ilgas P ra n a s; 
atkreipė galva, in kita szali, 
nes kaip jam. rodosi busent to
sios visos gamtos grožybes 
juokėsi tyeziaudamosios isz jo 
vargo ir bado.

' Tame iszgirdo tarszkima 
vežamo, o kada dirstelėjo in ta. 
szali isz katros tas tarszkimas 
jam jog jis volei esąs ubagu! 
važiuojanti kunigą, sugryž- 
tanti nuo ligonio; apsidžiaugė 
vargszas, nuėmė kepuria, ir at
statęs melde pa-szel,pos; kuni
gas paliepė ūkininkui važny- 
ezia sulaikyt arklius, iszsieme 
kelis pinigus isz keszianiaus ir 
numėtės vaikinui in kepure, 
Ii epe važiuot tolinus. Pranas 
pajantias .sunkuma, kepurėje, 
stebėtinai persimainė ant vei
do, mėlynos jo akys nuliūdo 
staigai ir aszaros pasirito isz 
ju per jo veidus; kakta susi- 
raukszlejo ir ant viso jo veido 
galima buvo patemyt kokia 
tai baisia baime ir jog kenezia 
didžiausi skausmą, geda, ir nu
žeminimą. ✓

Tiejei piiiigai kurie inpiiole 
in jo kepure, dalylpstejo net jo 
szirdi ir prislėgė ja. busent di
džiausia. sunkenybe, primine 
jam ojg jis velei esąs ubagu!

Priesz valanda rodosi jam 
jog savo ubagiszka luomą, šar
vo vargus ir varginga ateiti 
paliko toji užpakalyje, ten to-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

Ii klonyje tarp mūru miesto, 
jog nuo to pabėgo taip toli, O’ 
tuo laik persitikrino jog tas 
vargas, toji ubagyste neatsi
traukė nuo jo ir sekai paskui ji 
kaip-gi atsitraukt ‘ nuo jo, kur 
pasidėt idant tas baisus nevi
donais paliautu ji persekiot,
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Jus sakalėliai gerai 
apsižiūrėkite, 

Bile merga už paezia 
neimkite, 

Kad ir butu turtinga, 
Nes turėsite gyvenimą 

varginga, 
Tegul ant sntikuczio buna 

graži, 
Tegul jums buna ir meili, 

Ne viena rodos lota 
kaip avis, 

Bet niekszas velnias
i suvis,

Jeigu savo tuo jau s 
neparodo,

Tai neužilgio su tnom 
iszsirodo,

Kuom turi vyra lėtesni, 
Tai stojasi po tam 

pasiutesne,
Goriausia, vyra po kbjom 

pamina,
Ant geradejyseziu nepamena 
Josios galvoje tik velnėva,

Niekad neprisotin.ta, vis
negana,

Galvoje velniava, negali 
miegoti,

Nei r amo i pavalgyti, 
Nelaimingas tokis gyvenimas, 
Jeigu netaikus apsivedimas 

Geriau jaunikiu pasilikti, 
Ne kaip in biaurii meszla 

inlipti.
Tankiai apsivedimas 

netaikus,
Pavqrczia ant niek ir 

vaikus, 
Tokia motore nemoka, 

i vaiku iTŽaugyti,
Pati gera del vyro, 
Verta paguodones,.

Bet nieką, verta lazdų
( ir ’korones.

* * *

Tu moterėlė isz
Scl i n y 1 k i 11 o p a v i o t o, 

In vedusia pora liežuvio 
nekiszkie, 

Kam žmogų in pagunda 
vedi, 

Ir poros gyvenimą
• su p judai?

Motore nuo jo paniekinta, 
Po miestą, visaip apgarsinta 

Ir sako kad da kūmai 
paduos, 

Kad jos pasielgimus 
iszduos.

Moterele vienam mieste, 
Da- yra gana, jauna, 

O priek tam gera, 
Ir savo vyra myli, 

Geriati kad moterele 
liežuvi suvaldyk, 

Geros moteres neniekink. 

idant vargas, ne rastu jo, tas-gi 
ji pereminejo baisiausia, bai
me, tas slogo jam krutino ir 
baugino.

Tvėrėsi delto-gi ir leidosi 
skubai vytis paskui vežimą 
idant davisijus sugražinti al- 
mužna., bet pajiegu stokavo, 
jaute jog nuilsta visiszkai ir 
kas kart važiuojanti labiaus 
atsitolineja, nuo jo, pradėjo to
dėl szaukti uždususiu balsu:

—• K u n i gel i! Kimi gel i!
Bet važiuojanti matomai ne

girdėjo jo szaukimu, nes nei 
vienas neatsigryžo; ant užsisu
kimo kelio, kunigui a-t-šigryžus 
in szali, paregėjo, jis begauti 
paskui vaikinuka, liepe sustot 
važnyicziui.

Pranukas, p a s i s t engei am as 
isz paskutiniu pajiegu dabe.go 
prie vežimo. Veidas jo buvo 
raudonas, nuo nuilsimo, kruti
nę smarkiai ir skubiai alsavo.

— Kas-gi atsitiko, ko. taip 
begi vaikeli ? Paklausė kuni
gas.

Pranas iszeme isz kepures 
pinigus ir atidavė kunigui žiū
rėdamas priek tam ant jo ko
kiu tai stebėtinų perimaneziu 
pažiūrėjimu.

— ĮCa tas turi ženklinti?
— Imkie, kunigėli, atgal 

tuosius pinigus, imkit, mel
džiu ant Dievo, asz nenoriu.

— Del ko-gi tu ju nenori?
— Nes, nes asz nenoriu 

ubagaut, isztare vaikinas ir 
užsidengė akis su rankove. 
Balsas jo stebėtinai drebėjo.

Kunigas temingai prisižiu- 
rinejo in vaikina, negalėdamas 
suprasti del ko ubagu būda
mas nenori ubagaut; jeigu gali 
gyvent be ubagavimo tai kodėl 
apiplyszes? Pats sau to isz- 
aiszkint niekaip negalėjo; no
rėjo del to velei duot užklausy- 
ma bet toje valandoje vaikinu
kas pradėjo svyruot ant kojų, 
blakstienos misileido jam ant 
akiu, veidas pabalo mirtinai ir 
griuvo ant akmenų prie kelio. 
Kunigas iszszokes isz vežimo 
pradėjo ji sziiekinti bet vaiki
nukas buvo užmerkęs akis ir 
vos kvėpavo; po valandėlei 
isztare tykiai: “laibai” ir vela 
galva, nudribo ant ranku kuni
gui. Pakeles jo galva1 nuo že
mes vela, kunigas pradėjo 
kvosti ka ženklina tas žodis 
“laibai;” vaikinas atidarė akis 
ir žvilgterejas ant kunigo pa
antrino:

— Valgyt man labai nori
si, ir vėlai užmerkė akis ir buvo 
visiszkai suglebęs.

IV.
Dabar esame namuose kuni

go klebonaus.
Kambarys didelis, baltas, 

apszviestas dviejais langais; 
asla gražiai' iszmazgota, ant. 
sienų matome laikrodi ir kelis 
szventus abrozus. Po deszinei 
prie sienos stovi kanapka o 
priesz ja nedidelis stalelis ant 
kurio guli kelios knygos, po- 
pieru, rank-raszeziu ir laik- 
raszoziu; po kairei kampe prie 
sienos stovi lova nedidele, gra
žiai paklota ir užtiesta, balta 
drobule, sztai 'beveik visi daig- 
taj ir rakandai esanti kamba
ryje kunigo o norint viskas 
neatsiženklina puikumu bet 
visur visame szvarumas .ir

Istorija Apie . . j 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa,
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tvarkai kn opuik i a u si a.
Kambarys buvo tykus, per 

atidaryta įauga matyt buvo 
sode takeliai apsodyti isz 
abieju szaliu krūmais agrastu 
ir serbentu, tarp dideliu iszsi- 
keriojusin vaisingu medžiu 
stovėjo sustatyti rėdais kelio
lika. aviliu su bitėmis kurios 
dūzgė lekiodamos aplink avi
lius kaipo ir po. medžius žy
di n ežius rankiodamos savo 
luoba.. Raganiau jautis regėji
mas! Visa, apszvietinejo gie
dri saule. Kaip pripildintas 
buvo oras kvepejimu paisikeli- 
nejaneziu drauge nuo žiedu su 
smulkiais laszeliais rasos, ku
rios saules spinduliai pakeli
nėje kas kart augsztyn, tver
dami isz ju kamuolius baltu 
debesiu idant su margi n t mėly
na dangų.

Kambaryje ant kanapos mie 
gojo mažas Pranas. Veidas jo 
buvo iszbales, bet ant jo gali
ma buvo pa temini iszsiiblaivi- 
nima, buvo pa teini n t iszsiiblai- 
vinima, ramuma; miegojo sal
džiai ir nekaltas nusiszypsoji- 
mas siautė ant jo' lupu. Kai- 
muote mergina, sėdėjo prie jo 
ant kėdes ir su gluosnio szaka. 
baide muses mm jo veido.

Durys tykiai atsidarė ir in- 
ejo kunigas klebonas sugryžes 
isz bažnyczios.

— 0 ka? Seniai miega?
— Jau gera valandai kaip 

užmigo, atsake mergina.
— Ai- buvo gydytojas?
— Buvo.
— Ar užrasze kokias gy

duoles ?
— Ne, sake jog jau ne yra 

reikalo davinet jam gyduolių.
— Acziu Dievui!
Kunigas numėtė nuo saves 

virszutin.e suknia, persivilko 
in lengvesni ruba ir tare in 
mergina:

— Eik dabar, Magduk, prie 
darbo, asz pabusiu prie vaiki
no. i

Mergina nuėjo, o kunigas 
sėdės ant kėdės priesz vaiki
nuka., ilgai prisižiurinejo in jo 
veidą su kokiu tai žingeidu
mu. Žinojo jau visa jo praeiti 
nes Pranas iszsipaviedojo pri
esz ji, iszpažino visas slapty
bes savo duszios viską atiden
gė priesz ji. Vaikinukas dar 
vis šaižiai miegojo; kunigas, 
norėjo ,skaityt paemes knygas 
bet jam nesisekė, vis žiurėjo 
in vaikinuka, pamylėjo ji vis
iszkai, visa, szirdžia, patyręs 
jo darybos duszios, kurios per 
varga. ir purvus, ibusant au- 
guole isz po meszlu iszsimusze 
ir paregėjusi spindulius szil- 
tos sauleles džiaugėsi didžiai. 

Tas kūdikis, kuris niekados 
negirdejo apie dorybe, kuris 
mažiausio supratimo neturėjo 
apie dorybes, teisybes, verte 
žmogaus, pajautė savyje trosz 
k ima prie to v si ko, ant kart 
pabudo jame jaustos geismo, 
pasikėlimo ir apsivalimo isz 
to purvyno kuriame lyg sziol 
gulėjo, idant 'būti lygom su 
kaltais žmonėmis idant žinot 
apie k a kita ne tik apie ta vie
na., kaip reikia, melst nuo pra- 
eigiu paszelpos. Czion buvo ti
kra Apveizda Vieszpaties ku
li laikais staigai atkreipė žino 
gu ant kito kelio, pažadina ja
me naujas mislis, naujas jaus
lu, apie ka jis suvis pirmiaus 
nenumane.

Po valandai ligonis pabudo; 
isz miego, apsidairė aplinkui, 
rodos norėjo primyt sau kur 
jis randasi, o parėgejas kuni
gą isztiese in ji rankas ir pae
mes ranka kunigo karsztai 
pabueziavo.

Na, o kaip tau, Pramik?
— O, gerai mani czion la

bai gerai, man niekados taip 
gerai nebuvo, kalbėjo vaikinu
kas ir aszaros pasirito jam isz 
akiu ir vėl su dekifigyste pri
spaudė kunigo ranka prie sa
vo lupu.

— Ar nejauti jau skausmo 
smilkinuose? Paklausė knui- 
nigas.

— Sziandien jau ne, bet 
pamenu kad man baisiai skau 
dėjo.

Ir užmerkė vela akis, rodos 
norėdamas ka. tai prisimint 
sau.

— Gal da. miegosi ?
— O ne, ne noriu. Asz mie

go labai bijau. ;
— Kode! ?
— Nes visados sapnuoju 

apie barius ubagu su kuriais 
turėjau pirma gyventi, rodosi 
matau ta kareziama kur turė
jau ant purvinos aslos gulėt, 
asz to visko ibijau. Toki sap
nai kankina, ir vargina mane 
baisiai.

Nebijok, negryszi dau
giau in ja, mano vaikeli, ne- 
draugiausi su miesto valka
tom.

— Ach! Kad tai kuogrei- 
cziausia. pasveikti!

— Busi sveikas, gydytojas 
užtvirtino jog netrukus pa
sveiksi suvis.

— Garbe Dievui, bet,...
Norėjo ka tokio kalbėt, bet 

nutraukė nedabaiges; mato- 
mai nežinojo kaip pasakyt. Po 
valandai atsiliepe vela:

— Juk teisybe, kunigėli, 
jog jeigu keno duona valgai o 
neuždirbai ant to, tai tokia 
duona, vadinasi almužna?

Kodėl apie tai klausi 
manės, mano kūdiki? Paklau
sė kunigas.

— Na tai isztikro taip yra? 
Klause vaikinas norėdamas 
būtinai žinot ąpie tai.

— Ne nevisada! Atsake ku
nigas. Matai vaikeli, gimdy* 
tojai duoda duoba ir visa už- 
likyma savo vaikam, nereika
laudami nuo ju kolei maži ir 
dirbt negali nieko ir tas nesi- 
vadina almužna.

— Tai-gi, tik nuo gimdy,..
Ne daba.ige to ka. mislino tik 

graudžiai pravirko, užsimisli-

il’ys Istorijos
Apie Irianda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias, 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pac

LIETUVISZKAS SURIS

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.

Andruliui 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 Recępta, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime §urio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

nes.
— Ko-gi verki, mano vai

keli? Paklausė Kunigas.
— Tai asz-gi vela almužna 

imti, o mano didis Dieve! Kal
bėjo vaikinas per verksmus.

— Palauk Pranuk, ne verk 
nes tas tau karszt-ligia gali 
suteikt, ramino kunigas.

Vaikinas ant kart sulaikė 
verksnia, krutiileje su stebėti
na gale.

— Ne verksiu, tarė smar
kiai, ne verksiu, nes asz noriu 
būti sveiku ir...

— Ir ka?
— Ir dirbti.
Mislis ubagavimo baugino ji 

taip kaip kitus vaikus baugi
na naktiniai - vaiduliai, apie 
kuriuoiį jiems nesziotes ir au
gintojos pasakoja, jis bijojo 
baisiai kožno szeszelio kuris 
primintu jam ubagysyte, kuris 
rodytu jam jog jis turi uba
gaut ir misti svetima duona, 
pats.
almužna, kurios ne uždirba

i

Kunigą sujudino tas mažas 
vaikas, tas mažas pakutninkas 
kuris taip labai1 geidžia meta- 
voti už savo nedorybes, priga- 
vystes ir melagystes kuria 
karsztai troszko pataisos, ku
ris nenorėjo nes bijojo baisiai 
sugryžti in ta gyvenimą, koki 
vedė pirmiaus, isz kurio pabė
go idant jieszkoti kitokia gy
venimo.

Kokia buvo proce Prano. ■ i
Pasveikęs Pranukas tuo jaus 

nepaliaujeneziai prasze savą 
gloibejaus kunigo, idant pasi
rūpintu duot jam koki užsi
ėmimą nes be to gyvent nenori

[Tasa Ant 2 Puslapio]

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50^ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa. j
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— Spalio 10-ta diena, Szv. 
Ignato bažnyczioje, Baltimore, 
Marylande, panele Eleanora,' 
duktė pons. Mato A. Rulis, 
nuo 319 E. Pine uly., mieste, 
likos suriszta, mazgu moterys
tes su Daktaru Thomas B. 
Connor, sūnūs ponios John S. 
Connor isz Catonsville, Aid., 
per Kun. Ed. Hanker. Svotai 
buvo Suzanne C. Pillios isz 
Swanton, Ohio ir jaunavedžio^ 
brolis Eugene B. Connor. Jau
navedžiai apsigyvens in Tow
son, Maryland.

ZiniosVietines
— Panedelyje apie 3»25 

valanda po piet, prie D ir Mar
ket uly., trakas prigulintis 
prie William Houston, nuo 600 
W. Spruce uly., susitrenkė su 
automobiliu prigulintis prie 
Antano Konsieviczio nuo 719 
W. Pine uly., Frackville. Poli- 
cijautas Jos. Dombrowski isz- 
tyrinejo atsitikima.

— Musu miesto West End 
Fire Co., No.5 ugniagesiai ku
rie dalyvavo Ugniagesiu paro-> 
doje pareita Subata, Frackvil- 
leje laimėjo dovana.

— “Flu” liga platinasi po 
visa valstija.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Petro Alkantaro, o Tautiszka 
Vardine: Rustulis. Ir ta diena:
1945 m., Alijantai suome 24
Nacius; 1781 m., Anglijos 
Charles Lord Cornwallis, su 
savo armija pasidavė in York
town, Virginia, jis ežia buvo 
insikases, tikėdamas kad 
Prancūzas LaFayelte neisz- 
drys ant jo pultis per tvirto
ves, jis gerai numano, bet ne
numatė kad Gren. Jurgis Vasz- 
ingtonas susilaukė pagolbps 
isz Franeuzu. Vaszingtonas 
nukirto Anglo Cornwallis su
sisiekimą ir taip priverto ji pa
siduoti. Amerikos revoliucija 
del laisves ir nepriklausomy
bes yra baigta. į

— Lapkriczio (Nov.) me
nesyje Pottsvilles Sudas turės 
daug teismu.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola devyniolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Jono 
Kancijaus, o Tautiszka Vardi
ne: Saule. Taipgi ta diena:
1946 m., Vokiecziai turėjo lais
vus rinkimus, tai buvo pirmu
tiniai in 14 metu. Jie nubalsa
vo už Socialistine valdžia; 
1507 m., Zigmantas Antrasis 
priima Kunigą ik szczio vaini
ką.

— Skautu Pinigiszkas Va
jus prasidėjo Panedelyje, del 
naudos Skautu.

— Panedelyje pripuola 
Szv. Urszules, o Tautiszka 
Vardine: Gylančia. Ir ta diena: 
1946 m., Pasijos Užsienio Mi- 
nisteris Molotovas atvažiavo 
in New York miestą dalyvauti 
Tautu Sanjungos posėdžiuose 
ir keturiu didžiųjų Tautu su
sirinkimuose; 1949 m., val
džios teisėjas Harold R. Medi
na nuteisė tuos vienuolika Ko
munistu užsimokėti po $10,000 
ir deszimts isz ju pasmerkė in 
kalėjimą ant penkių metu, ir 
vienas ant trijų motu.

— Utarninke pripuola Szv. 
Melanijo ir Szv. Aliodija, o 
Tautiszka Vardine: Narbutas. 
Ir ta diena: Menulio atmaina: 
Jaunutis. Taipgi ta diena: 
1793 m., gimė Lietuvos • raižy
tojas ir istorikas Simonas 
Daukantas; 1935 m., Dutch 
'Schultz, garsus ra zba in in kas, 
buvo kitu tokiu razbaininku 
nuszautas Newark mieste, N. 
J. valstijoje; 1934 m., raz'bai- 
ninkas ir žulikas ‘Pretty Boy’ 
Floyd buvo policijantu susek
tas ir nuszautas; 1942 m., Ang
lijos armijos po Montgomery 
vadovybe sumusze Naciu ar
mija po vadovybe garsaus 
Rommel in EI Alamein, Egip
te ir taip prakirot kelia Ame- 
rikieeziams kurie iszvare Na
cius isz Sziaurines Afrikos.

Shenandoah, Pa.—
Gerai žinomas Unijistas, Jo* 
nas Possesskyi (Pasauskas) isz 
Lost Creek Nr. 2, staigai pasi
mirė pareita Subatos diena, 
2:15 valanda po piet prie dar
bo del Yanni Ila Construction 
Co., in Packer Nr. 2 kasyklose. 
Tyrinėjimas parodo, kad ne
laimingas žmogus norėjo pa
kelt geležinia reila, kai staigai 
jisai sako kad jam suskaudėjo 
viduriuose, ir krito negyvas. 
Velionis prigulėjo prie ka
syklos unijos ir taipgi darba
vosi del geroves unijos. Pali
ko savo paezia Betracija (Sus- 
kievieziute); dvi dukterys: 
Florence, pati John Kramer, 
isz Levittown ir Diana kuri 
mokinasi ant slauges in Potts
villes ligonbute. Taipgi paliko 
du brolius: Mykolą isz Prince
ton, N. J., ir Kazimiera, She
nandoah. Trys seserys: Mare, 
pati K* Czernaviczio, Lost 
Creek; Viktorija, pati Carl 
Reese, Rocky Hill, N. J., ir De
le, pati John Ganghan, Phila
delphia, taipgi viena antika. 
Laidotuves invyko Ketverge 
su apiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ii palaidotas in parapijos ka
pinėse. Gra'boriai \Oravitz lai
dojo.

— James M. Malone, gerai 
žinomas biznierius isz miesto, 
numirė Nedėlioję, savo na
muose 33 N. Jardin uly. Gimė 
Shenadoryje. Jisai turėjo už
siėmimą su Malone Bros., 
Marnel Associates ir Enolam 
Land Co., in Miami Beach, 
Floridoje. Paliko du brolius ir 
seseri. Laidojo Ketvergo ryta.

— Buvęs miesto gyvento
jas, Pranas Czeskieviczius 
(Check), pasimirė pareita Ne
delia, pas savo duktere, Regi
na Kaszycki, Trumbowersville 
Pa. Velionis gimė Lietuvoje, 
atvyko in Shenadoryje apie 50 
metu atgal ir buvo angliaka- 
sis, o 1935 metuose apsigyveno 
pas savo duktere Regina Ka
szycki in Trumbowersville. 
Paliko keturios dukterys: Re
gina, pati Ant. Kaszycki; Ma
re, pati Frank Kramer, Ches
ter; Veronika, pati Stanley 
Kayesuski, Shenandoah ir 
Ona, pati Mario Pomanti, Plp-

SAPNORIUS
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ladelphia. Du sunu: Prana, Le
vittown ir Leonarda, Chester, 
taipgi dvylika anuku. Laido
tuves invyko Ketvergo ryta 
isz Graboriaus L. Chaikowsky 
koplyczios, 318 E. Centre uly., 
su apiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje 10:30 valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse.

Minersville, Pa, —
Albertas Maknys, nuo 518 
Pottsville uly., likos sužeistas 
in koja laike darbo in Gilber
ton angliakasyklose. Gydosi 
in Gerojo Samarieezio ligon
bute Pot Išvilioję.

Maizeville, Pa. —
Szvento Liudviko parapijonai 
apvaiksztines savo Parapijos 
Aukso J ūbi liejo Nedelioj, Spa
lio (Oct.) 20 -ta diena 1957 m. 
Lszkilmingos Jubilines Miszios 
invyks vienuolikta valanda 
ryte kur atnaszaus Klebonas 
Juozas Noverauskas, o Kun. 
Alponsas Marcinieviczius ir 
Kun. Eugeni us Wassel patar
naus kiplpo dijakonu ir sub-di-

■ jakonu. Pamokslą pasakys 
Kun. P. C. Czesna. Iszkilmin- 
ga vakariene invyks Nedelioj 
penkta valanda vakare in Szv. 
Stepono svetainėje Shenado
ryje.

VIENAS KAREIVIS
ŽUVO

25 Kiti Buvo Sužeisti

FORT LEWIS, WASH. — 
Vienas kareivis žuvo ir kiti 
dvideszimts penki buvo su
žeisti, kai trokas su praktikos 
raketomis susprogo.

Penkiolika isz sužiestuju 
dar gydosi ligoninėse; kiti po 
pirmos daktaru pagelbos buvo 
paleisti isz ligonines įr gryžo 
in savo pareigas.

PRANCŪZAI PUOLA 
SUKILĖLIUS

ALŽIRAS. — Prancūzu ka- 
riszki eroplanai puola ant Al- 
žiro sukilėliu, taip vadinamo
je “uždraustoje” vietoje, 
Konstantine apylinkėje, in Al- 
ziro pietini kraszta. Isz ten 
visi kiti žmones yra iszkelti 
iszveszti; bet ežia dar vis ran
dasi daug sukilėliu. Prancūzai 
nori sukilėliu veikla tenai už
gniaužti.

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOJE

TEVYNEJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

damos kai kuriose Kauno, 
Klaipėdos ir Panevėžio vidu
rinėse mokyklose. Tai ranku 
darbu, praktikos darbu, gamy
bos ir statybos pagrindu, na
mu ruoszos programos. Pro- 
ramos skiriasi nuo kitu mo
kyklų atitinkamu programų. 
Mergaites bus supažindinamos 
su mezgimu, siuvinėjimu, siu- 
vimu-kirpimu, metalo darbais 
(VI klasėje), o namu ruoszai 
VIII-X klasėse skiriama po 1 
pamoka sanvaiteje. Berniu
kams VIII-X klasėse gamybos 
ir statybos pagrindu su gamy
bine ir statybine praktika pro
grama. Ji pritaikyta miestu 
mokykloms.

Let us show you the

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Naturally, the/re Important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy —-r to show you the "Flower Wedding Line.*

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

Vilniuje atidaryta nauji 880 
vietų mokyklos kambariai 
(Marytes gatvėje).

Vietines * ‘ ūkio valdybos ’ ’ 
sudaromos prie rajonu komi
tetu. Tu valdybų virszinin- 
kams apmokyti Vilniuje buvo 
surengtas pirmasis ūkio val
dybų vadovu seminaras.

Rauduonieji Skundžia
si Nėra Arbatos

Kosztuvo

BERLYNAS, VOK. — 
Komunistines Rytu Vokietijos 
“National Zeitung” laikrasz- 
tis nusiskundžia: “Mes iszvys- 
tome sprausminius lėktuvus, 
statome laivus, atominius 
ginklus, bet Potsdam miesto 
krautuvėse negalima gauti 
arbatos kosztuvo.”

700 Nauju Studentu 

Vilniaus Universitete

Vilniaus radijas pranesza, 
jog sziu mokslo metu pradžio
je in Vilniaus universitetą, 
Bolszeviku pavadinta Vinco 
Kapsuko vardo universitetu, 
instojo apie 700 nauju studen
tu. Daugiau kaip puse ju ap
gyvendinta studentu bendra- 
bueziuose. Stipendijas gauna 
82% visu studentu.
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Rugsėjo Menesi 
Nukasti Bulves

Pavergtosios Lietuvos kol- 
chozininkai ir dirbantieji val
stybiniuose ūkiuose inpareigo- 
ti Rugsėjo menesi nukasti bul
ves. Tuo budu busiąs be nuo
stoliu nuimtas derlius ir suda
rytos sanlygos padidinti kiau-
f—■■■■■■■■■■ ■'■■ .................. .. ......................... ■ _ II I »

Tėvas kalba in savo sū
neli, kuris valgo barszczius:

— Taip, taip, Antanėli, 
valgyk barszczius, busi vis
ados sveikas ir turėsi rau
donus veidelius nuo barsz- 
cziu.

— Perpraszau tėvelio, 

matau kad tėvelis valgai 
barszczius su nosia, jeigu ji 
tokia raudona!

lienos gamyba.

Vėl Perraszoma Sovie
tu Sanjungos Istorija

Dar Stalinui esant Sovietu 
Sanjungos istorija buvo nuo
lat perraszinejama, darant isz- 
vadas isz vykstaneziu “valy
mu”. Seni Komunizmo ir So
vietines santvarkos kūrėjai 
buvo isztrinamo isz istorijos 
kad ne žymes nebelikdavo. Isz- 
tisi “Sovietu enciklopedijos” 
tomai būdavo naikinami ir 
naujai spausdinami, jei juose 
buvo apie tuos, kurie neteko 
Stalino malones ir savos gal
vos. Bet po Stalino tas pats. 
Apie pati Stalina ir jo istorini 
vaidmenį dabar jau paezioje 
Maskvoje žymiai kitokios nuo
mones. Isznyko isz Sovietu 
Sąjungos istorijos Berija, o

dabar imama isztikrinti arba 
bent susmulkinti Malenkovo, 
Molotovo, Kaganovicziaus ir 
Szepilovo vardus ir darbus. 
Neseniai Maskvoje iszejusioje 
Sergej e vo ir Andrejevo bro- 
sziuroje, skirtoje partijos pro
pagandistams, kalbant apie 
karo metu veikusi vyr. gyny
bos komitetą, nebeminimas 
Molotovas, to komiteto buvęs 
vicepirmininkas, nei Malenko
vas su Kaganoviczium, nors ir 
jie buvo to komiteto nariai. 
Dar “Sovietu Enciklopedijo
je” szie trys iszbrauktieji bu
vo minimi eileje tu, kurie 
“skynė kelia Sovietinei per
galei”. Brosziuroje atitaisoma 
ir kita “istorine klaida.” So
vietu žinių agentūra “Tass” 
sanvaite priesz kara buvo pa
skelbusi Maskvos dementi del 
sklindancziu gandu apie Vo- 
kiecziu karinius pasiruoszi- 
mus Rytuose. Szitas katego- 
riszkas dementavimas, anot 
brosziuros autorių, sukliudes 
laiku sklandžiai mobilizuoti 
Sovietu karines pajėgas. So
vietu kariuomene turėjusi pa
sitraukti ir esą klaida ta pa
sitraukimą vaizduoti kaip 
strategui Sovietu gynybos ma
nevrą, kaip tai vaizdavo Sta
lino istorikai (Lietuvos gy
ventojai gerai atsimena ežia 
minima Maskvos dementi apie 
Vokiecziu kariuomenes pasi- 
ruoszimus. Niekas Lietuvoje 
tada jam netikėjo, nes aiszkiai 
jaute kad akras greit prasidės. 
Tik dabar, po 16 metu, Mask
va bent dalinai prisiruošze 
prisipažinti prie to dementi 
melagingumo). -U

SVARBUS
PRANESZIMAS!

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 
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui! 
“Taipgi sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
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 laidimo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininkui A

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,




