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Zhukovas Jugoslavijoje ZHUKOVO PERMAINA;
SOVIETU KITA POLITIKA

Eisenhoweriai
s

Važiuos In Londoną

Sovietu Rusijos Marshal 
Georgi Zhukovas; Apsaugos 
Ministeris, sveikina garbes 
sargyba, kuri ji pasitiko 
Belgrade mieste, Jugoslavi
joje, kai tenai atvažiavo pa- 
siszneketi su Prezidentu Ti
to. Kairėje randasi Genero
las Ivan Gosnjak, buvęs

Isz Amerikos
BAGOCZIAUSIAS 

AMERIKOJE

J. P. Getty Stfko Kad 
Dabar Jam Pinigai

Visai Neberupi

Jam Dabar Dąug Ma
loniau Kitiems Padėti

Ir Kitus Suszelpti

NEW YORK, N. Y. —
J. Paul Getty, buvęs Califor- 
nijos pilietis, yra skaitomas 
kaipo bagoeziausias Amerikie
tis visame musu kraszte. ‘For
tune’ žurnalas taip ji skaito, 
isžskaitliodamas kitus septy
nios deszimts szeszis bago- 
cziausius žmones Amerikoje. 
Tame skaitliavime buvo ima
mi tik tie kurie turi septynios 
deszimts penkis milijonus do
leriu ar daugiau.

Szitas žurnalas sako kad 
dauguma szitu milijonierių 
patys tuos savo turtelius susi
krovė ir isz savo tėvu ar gi
miniu nepaveldejo.

Szito J. Paul Getty turtelis 
yra apskaieziojamas ligi sep
tynių szimtu milijonu ar gal 
net ligi viso bilijono doleriu.

Dauguma szitu musu milijo
nierių savo turtelius susikrovė 
isz aliejaus.

Getty dabar gyvena Pary
žiuje. Jis sako kad dabar jam 
pinigai visai neberupi, ir kad 
jis nenori nei skatiko daugiau 
uždirbti net ir nuo savo turto 
procento. Jis sako kad jam da
bar daug maloniau kitiems pa
dėti ir kitus suszelpti.

Kiti milijonieriai tame ap- 

karpinterys, dailide, kuris 
tapo Jugoslavijos Apsaugos 
Ministeriu. Zhukovo atsi
lankymas ežia aiszkiai pa
rodo kad Sovietai nori pri
sivilioti Prez. Tito prie sa
ves ir ji ir jo žmones ati
traukti nuo Vakariniu 
krasztu.

skaicziavime, kurie yra verti 
nuo keturiu szimtu milijonu 
ligi septynių szimtu milijonu 
doleriu, yra tokie kaip H. L. 
Hunt isz Dalias, ir John D. 
Rockfeller, isz New York.

Isz kitu didžiausiu milijo
nierių, kurie yra verti dau
giau kaip keturis szimtus mi
lijonu doleriu, penki isz asz- 
tuoniu pareina isz Pennsylva- 
nijos valstijos. Ju tarpe ran
dasi tokie vardai kaip Mellon 
szeimyna, su keturiais tokiais 
•milijonieriasi, Arthur Vincent 
Davis.

Beveik visi turi tik vienus 
namus, kurie kasztuoja tarp 
szesziu ir septynios deszimts 
penkių tukstaneziu doleriu, i 
Jie dauguma savo turto inde- 
da in tokias kompanijas, kur 
taksu nereikia mokėti, ir visi 
stengiasi kuo daugiausia to 
savo turto palikti ar pavesti 
savo vaikams ar giminėms be 
jokio testamento, kad nereikė
tų taksu mokėti.

GAISRAS SUNAIKI
NO 5 SZTORUS

TRENTON, N. J. — Gaisras 
isztiko Trenton miesto vidun 
ir sudegino penkis didelius 
sztorus ant Broad ir Hanover 
ulycziu.

Szimtai ugniagesiu per visa 
nakti dirbo, stengdamiesi ta, 
gaisra užgesinti ar suvaidinti, 
kad kiti sztorai neužsidegtu.

Isz ryto tas gaisras dar 
siautė, bet jau kiti namai bu
vo -apsaugoti, ir ugniagesiai 
leido ta gaisra savaime iszdeg- 
ti.

SKAITYKIT
“SAULE” ^3

PLATINKIT1

WASHINGTON, D. C. —
Vaszingtono Dipliomatai ir 
Užsienio žinovai dabar visaip 
spėja kas ten darosi Rusijoje, i 
Eina gandai kad Marszalas i 
Georgi Zhukovas bus paskir- j 
tas Sovietu Rusijos Premierasi 
kad jis butu lygus su Ameri
kos Prezidentu Eisenhoweriu, 
ir tada galėtu su juo pasikal
bėti ir pasitarti, kaipo val
džios virszininkas.

Visi spėja apie Zhukovo po
litine ateiti, kadangi ana Su- 
bata buvo paskelbta kad Zhu
kovas jau dabar yra paszalin- 
tas isz vietos kaipo apsaugos 
Ministeris. Jo vieta užima So
vietu Armijos Marszalas Ro
dion Malinkovskis, Ukraine 
Frunto komandorius per antra' 
pasaulini kara. i

INTARTAS UŽ ME
DŽIOTOJO MIRTI

COUDERSPORT, PA. —
Penkios deszimts metu am
žiaus Willard L. Cunard, isz 
Flushing, Ohio yra suaresztuo- 
tas ir intartas už savo draugo 
mirti, sulyg Pennsylvanijos 
instatymais, kurie sako kad 
medžiotojas kuris kita medžio
toja nužudo per klaida yra 
kaltas.

Jeigu jis bus rastas kaltas 
tai bausme yra nuo dvieju iki 
penkių metu kalėjimo ir nuo 
penkių szimtu ligi tukstanezio 
doleriu baudos.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus J. Clyde Ulmer, isz 
Lancaster County, buvo nu- 
szautas per medžiokle. Tai gal 
pirmutine sziu metu medžiok
les nelaime Pennsylvanijos 
valstijoje."

Cunard sako kad jiedu seke 
dideli kalakutu pulką, ir jis 
isz dvieju szimtu pėdu atstu
mo, paleido szuvi in ta pulką, 
kai jis pamate ka tenai raudo- 
nojant. Ulmer nesziojo rau- 
duona kepure.

Medžiotojau pastate tuks
tanezio doleriu kaucija ir da
bar yra laisvas iki teismas nu
spręs ar jis kaltas ar ne.

NAUJAGADYNISZ-
KI VAGIAI

Pavartuojo Eroplanus 
Vietoj Automobiliu

FT. MEADE, FLA. — Du 
razbaininkai, szvaistindami 
revolverius ir szaudindami 
virsz žmonių gaivu, pasivogė 
$26,657 ir pabėgo. Jie baisiai 
iszgazdino visus darbininkus 
ir to miesto First State banka, 
paleisdami kelis szuvius in lu
bas, kai jie susigraibė apie

Londono dipliomatai spėja 
kad szitas szeszios deszimts 
vieno meto amžiaus Marszalas 
Georgi Zhukovas užims Pre- 
mieriaus Bulganįno vieta.

Jau keli menesiai kaip eina 
gandai kad Bulganinas yra į 
nepageidautinas asmuo So
vietu vyriausybėje. Bet iszro- 
do kad nebus galima ji tik pa- 
szalinti, ir altiktas kriukis. Po
litikieriai ir dipliomatai spe-j 
ja kad Bulganinas bus paspir
tas augsztyn in nusenejusio 
Prez. Voroszilovo vieta.

Zhukovas neva buvo susi
draugavęs su Eisenhoweriu 
per kara, ir dabar Sovietu ir 
Amerikos didžiūnai putas pla
ka, spėdami kad jiedu galėtu 
susieiti ir susitarti.

Jau keli metai kai Sovietai

dvideszimts szeszis tukstan- 
czius doleriu.

Už keturiu valandų, Polk 
apygardos policijos virszinin
kas Hagan Parrish, pranesze 
kad vienas isz tu vagiu buvo 
suimtas. Bet jo varda jis ne- 
iszdave ir sako kad jis neisz- 
duos pakol tas intartas žmo
gus bus tikrai in teismą pa
trauktas, kad jokios klaidos 
nebutu. Jis teipgi sako kad jo 
policijantai žino ir antro va
gies varda ir pavarde ir ji ne 
už ilgo suims.

Tiedu vagiai, pasivogė maža 
eroplana isz Winter Haven, 
atskrido in Fort Meade, su- 
musze miesto policijos virszi- 
ninka, pasivogė jo automobi
liu, apvogė tanka, pabėgo isz 
b arkos su to policijos virszi- 
ninko automobiliu; pasiekė 
savo pasivogta eroplana; isz- 
skrido; už keliu myliu vėl 
greitai nusileido; kita eropla
na pasivogė ir dingo in padan
ges.

NĖRA REIKALO -
SKUBINTIS

Ambulansai Be Rei
kalo Greitai Važiuoja

FLINT, MICH. — Daktarai 
George J. Curry ir Sydney N. 
Lyttle, isz Hurley ligonines 
sako kad jie nemato jokio rei
kalo ambulansams taip greitai 
skubintis ir per rauduonas 
szviesas važiuoti kai jie veža 
ligonius in ligonines.

Jiedu sako kad tankiai tokis 
skubinimasis daugiau paken
kia ligoniui negu jam pagelbs- 
ta kad jis greieziau būva nu- 
vesztas in ligonine.

Jie sako kad jie yra isztyre 
pustreczio tukstanezio tokiu 
skubiu keliavimu in ligonines 
ir daugiau kaip devynios de
szimts asztuntas procentas ga

kaulija ir praszo kad Ameri
kos Prezidentas susieitu ir pa
sitartu su szituo Zhukovu. Bet 
kiek iszrodo isz visko, tai Ei- 

' senhoweris ant to nesutiks.
Eisenhoweris sako kad per 

bet kokius pasitarimus turi 
Luti ir kitu valdžių atstovai ir 
virszininkai, ir kad jis nema
to nei reikalo, nei prasmes to
kiam susitikimui ar mitingui 
tik tarp dvieju vieszpatyscziu 
atstovu.

Galimas daigtas kad kaip 
tik už tai ir Anglijos Karalie
ne pas mus astilanke ir vėliau 
Anglijos Ministeris MacMillan 
kad pasitikrinus kaip Ameri
kos valdžia žiuri in tuos So
vietu Rusijos pasiulinimus.

o cj □

lėjo kad ir visa valanda vėliau 
pribūti be jokio pavojaus.

Daktaras Basil C. MacLean, 
New York miesto ligoniniu 
komisijonierius sako kad dau
guma ligoniu butu galima in 
ligonine per paczta pasiunsti 
ir nebutu per vėlai.

Ka panaszaus Philadelphi- 
jos virszininkai keli metai at
gal stengiesi priparodinti kas- 
link ugniagesiu troku, kurie, 
važiuodami ■ in gaisra, perva
žiuoja rauduonas szviesas. Jie 
tada priparodino kad ir ugnia
gesiams nėra jokio reikalo 
taip skubintis, kad jie stato in 
pavoju save ir visus kitus ku
rie pasisuka ant tu ulycziu.

POLICIJANTAS
PASZAUTAS

NEW YORK, N. Y. — Po- 
licijantas buvo labai pavojin
gai paszautas kai jis stengiesi 
sustabdinti du razbaininku in 
Bronx, New Yorke.

Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus polieijantas Philip 
Torney buvo pats vienas poli
cijos automobilyje, kai per ra
diją buvo praneszta kad du 
vagiai, razbaininkai buvo ap
vogė aptiekos sztora ant pen
kios deszimts doleriu ir buvo 
pasiėmė daug narkotiku.

Polieijantas Torney pamate 
automobiliu bevažiuojant be 
szviesu. Jis greitai privažiavo 
pažiūrėti kas ten darosi. Kai 
tik jis prisiartino tai tie raz
baininkai pradėjo szaudinti. 
Jis teipgi pradėjo szaudinti. 
Jam jie pataikė in krutinę ir 
in szlauni. Vagiai pabėgo.

Bet policijantai tikisi kad 
jie re už ilgo tuos razbainin- 
kus suseks ir suims.

— Jeigu tik tikėsi in vilti, 
tai nieko nedasidirbsi. Dirbk 
nesidairyk ir nuo Dievo pagel- 
bos praszyk.

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos Dipliomatai sako kad 
Prez. Eisenhoweris su savo 
žmona atsilankys pas Anglijos 
Karaliene Elzbieta, Antrąją, 
ir jos vyra, Philip, kada nors 
apie Gruodžio menesio vidu
ryje, kai Prezidentas važiuosUž Geležines Uždangos

VIS DAR EILES 
PRIE DUONOS

Cukraus, Deszru Ir 
Kitu Prekių

Kaip Jie Trukumus 
Aiszkina

Nors ir keista, bet ir dabar 
dar Lietuvoje prie duonos, 
cukraus, deszru, vilnoniniu 
medžiagų ir kitu prekių par
duotu, viubuna pirkėju eiles. 
1957 metais ju galėtu jau ir 
nebūti, ypacz kai Khruszczio- 
vas paskelbė obalsi “pasivyti 
ir pralenkti Amerika.“ Sunku 
pasivyti Amerika, jei net prie 
juodos duonos parduotuves ar 
prie cukraus reikia iszstoveti 
eileje, kol gausi nusipirkti.

Negali tu eilių nuginezyti ar 
nuslėpti ir Sovietine spauda. 
Matyt, jos perdaug jau aki rė
žia. Bet Vilniaus “Tiesa“ jas 
aiszkina savotiszkai, raszo 
apie “dirbtines eiles“, tartum 
žmogui, isztisas valandas isz- 
stovineziam eileje, yra kokio 
nors skirtumo tarp ‘dirbtiniu’ 
ar ‘natūraliniu’ eilių. Laik- 
rasztis aiszkina taip kad ke
pyklose ir sandeliuose esą pa
kankami kiekiai reikalingųjų 
prekių, tik, girdi, prekybos 
tinklo darbuotojai esą kalti, 
kad nesutvarko pristatymo ir 
ritmingo pardavinėjimo.

“Dar pernai miesto parduo
tuvėse (turbut Kaune) neretai 
pritrukdavo kai kuriu prekių 
ir tada buvo inprasta matyti 
eilute o pagrindinis visu rū
pestis buvo, kaip gauti dau
giau prekių,“ raszo “Tiesa“. 
Sziemet esą taip, kad prekių 
jau yra, tik prekybininkai jas 
“iszparduoda per lėtai“. Pir
kėjo, žinoma, neszildo, kad 
sandeliuose prekių gal ir yra, 
jei jis ju negali krautuvėje 
lengvai nusipirkti. O kad ir 
sziandien nelengva prakiu 
pirktis, matytis isz tokiu “Tie
sos“ atviru žodžiu: “Eilutes 
liko, ir netrumpos, kartais ge
ra valanda tenka pastovėti. 
Liko ir dar kitokiu trukumeliu 
kurie, kaip krislas akyje, in- 
kyriai drumsezia musu nuo 

| taika.“

in Paryžių del konferencijų su 
kitu vieszpatyscziu vadais.

Bet jie sako kad Preziden
tas su savo žmona užvažiuos 
pas Karaliene vien tik del 
draugiszko atsilankymo, be jo
kios politikos.

o c o

Dažnai ir laiszkuose isz Lie
tuvos buna žinomasis posakis 
“Pas mus visko yra,“ bet pa
ti “Tiesa“ kartais atskleidžia 
tikrove tokia, kokia nedrysta 
atvaizduoti privatus laiszku 
raszejai. Sztai budingas pa
vyzdys:

Visko Yra, Tik Adatos 
Nėra

Vilniaus “Tiesa“ pranesza 
apie toki pilieczio skunda: 
“Adata smulkus, bet labai rei
kalingas daigtas. Vienok daž-. 
nai ir taip buna: Juo daigtas 
reikalingesnis, tuo beviltisz- 
kesnes darosi pastangos ji in- 
sigyti. Gyvas pavyzdys, apei
kite visas Vilniaus krautuves, 
kitekus, visus prekybos tasz- 
kus ir pasiteiraukite dideles 
adatos, garanutoju, iszgirsite 
ta pati atsakymu:

— Nėra!
— Kada bus?
— Dar nežinome.
— Ar seniai buvo?
— Jau nebežinome.
Juokinga, bet kur kas labiau 

pikta“, priduria Vilniaus laik- 
rasztis. Jei pilietis pereina vi
sa Vliniaus miestą ir niekur 
negali gauti nusipirkti adatos, 
tai jau tikrai ir juoking-a ir 
pikta.

Del Ko Kaune Eiles
Prie Duonos?

“Tiseos“ korespondentas 
raszo, kad Kaune duonos ne
trūksta, vienok eiles prie duo
nos susidaro. Ir sztai kodėl: ji 
pristatoma neritmingai. Duo
nos fabrikai atveža duona pa
ežiu nepatogiausiu metu. Kas 
nori pavakare nusipirkti par
duotuvėje Nr. 24 duonos, nie
ku budu negaus, nes parduo
tuve tuszczia, o szviežia duo
na atvežama tik 22 ligi 23 va
landa. Kita ryta prie duonos 
susidaro ilgiausia eile, nes 
pirkėjai žino, po pietų vėl bus 
tuszczia. Panaszus vaizdas ir 
su cukrum. ’ ’ Tas pats esą ir su 
deszrom, vilnonėm medžiagom 
avalyne. ‘ ‘ Tiesos ’ ’ korespon
dento aiszkinimas, kad duonos 
savaime netrūksta, tik jos pri
statymas ‘ ‘ neritmingas ”, vis

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
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Dabar musu valdžia; ketina 
daug- daugiau pinigu paskir
ti del Užsienio^ pagelbos, kad 
paveikus ir per.virszi jus ta 
Sovietu propaganda.

prisi lygint i. SAPNAS MOTINOS! Pirkite U. S. Bonus

‘ Sovietai dabar yra parode 
kad ju mokslinicziai yra moky
tesni ir gabesni už Amerikos 
mokslinczius. Visi mes žinome 
kad Sovietai turi geriausius ir 
gabiausius Vokiecziu moks
linczius, kuriuos jie pavergė 
per Antra Pasaulini Kara.

Už Sovietu musu pralenki
mą kaslink to dirbtinio' menu
lio, Amerikiecziai turi ka nors 
kaltinti. O Bepitblikonai da
bar valdžioje, tai Repu bl ikonų 
partija dabar yra kaltinama. 
O ypatingai Prez. Eisenbowe- 
ris. Ar tai teisingai jie yra 
kaltinami ar ne, tai nesvarbu, 
bot tai gali daug reikszti atei
na n c z i u o s e Rinkimuose.

SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

Pirkite U. S. Bonus

:: VIENTURTE ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Pypkes Durnai
Knygos Did. 3%x51/2 col.

TIKTAI, 25 Cts.

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

Mums jau ne naujiena: 
Daug musu mokslincziu yra 
mums pasakė kad mes, Ameri
koje statome ir gaminame 
puosznius namus del mokslo, 
bet visai nesirūpiname apie 
mokslinczius. Musu mokyklos 
kur kas puosznesnes negu mu
su mokytojai.

Prietelis

Fabrikantai ir kompanijos 
dabar reikalauja mokslincziu, 
kuriems jie yra prisirengė mo
kėti szimta tukstancziu dole
riu in metus ar daugiau; bet 
tokiu mokintu žmonių, tokiu 
vadu mažai pasirodo.

1 •

Musu mokyklų, kolegijų ir 
universitetu virszininkai sako 
ir aiszkina mums kad Ameri-

Szirdingiauses prietelis 
Yra kaip guzikelis del 
Prikabinimo kalnieriaus. 
Kada jo labiausia 

reikalauji,
Tai negali ji surasti!

— 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.

— Jeigu su baime ant
svieto gyvensi, tai niekad ra

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ūko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

mumo neturėsi.
----- o—

— Tasai daigtas ne yra 
sunkus, kuri su noru dirbai 
žmogus.

—o-----
— Niekados tasai nesigai-l 

Įėjo, kuris mažai valgė ir ma
žai kalbėjo.

BčFA ■ B - CELA yEL 
Iarba pradžia i 

SKAITYMO
...ir... ' i;RASZYMO !;

64 pus. Did. 5x7 col. į;
Dabar Po 25c. !;

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

kos jaunimas tinginiauja ir ne
nori mokintis; kad musu stu
dentai, toli gražu, negali pri- 
silyginti Europos studentams.

Armijos, piestiniai kareiviai 
gal isz mados iszeis per kelis 
ateinanczius metus. Ateis lai
kas kada armijos nieko ne- 
reikšz kaslink kraszto atsar
gos.

Musu kariszki eroplanai jau 
isz mados yra iszeje.. Nauji 
eroplanai su Jet bombnesziais 
padarys ar yra padare visus 
kitus musu eroplanus isz ma
dos ir pasenusius. 

I II
Sovietai gal yra mus pra

lenkė kaslink to savo dirbtinio 
menulio. .Jie gal turi'geresnius 
mokslinczius ir gal jie toliau 
yra nueje negu mes, bet mes 
gerai žinome kad jeigu mes ir 
juos seksime szitame naujame 
iszradime, mes su savo fabri
kais galėsimo ir galime paga
minti szimtus tukstancziu to
kiu menuliu del kiekvieno ju 
tokio menulio. Jie gali turėti 
geresnius mokslinczius, bet 
mes turime fabrikus, kuriems 
visas Sovietu krasztas negali 
e-y*—„■■■?■ ■'■■!!_!___ l._i----------

Jeigu Permainote
Savo Adresus

Gyvenimo
t 1

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 

< surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in. Redyste, kad permainyti' 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums daria, erkelio ir 
kaszto! ’ ’ Szirdingai Acziu!

—“Baules Redakcija.“

for the

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

I NATURALLY, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please doo'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
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to žinigsnio: ka-gi ydos ir na- 
ravas, tai paprastas daigtas, 
turi jas turėti arklys ir kiek
viena mergina; tegul/su jais 
rūpinasi vežikas ir vyras. La
biausiai naravisti sutvėrimai 
galima iszvažineti, arba nors 
pažaboti; jei nenusiduoda ge
ru žodžiu glostymu, tai tam 
dalykui randasi kitokį budai. 
Ir Pranukas sau gaus rodą su 
savo Onute; bet kaip? O, ba ir 
nelengvai jam tas darbas nu
siseks!

Onute taip-gi notomijo idant 
Pranukas teip daug save bran
gintu kad tik tikrai ŽMiotu kad 
ji jo pirszlius mielai priims. 
Rustinosi mergaite ant vienos 
minties, kad negali ant savo 
pastatyti, Pranuko prie saves 
pritraukti, jam galva susukti 
o potam ji iszjuokti nemiela- 
szirdingai ir pasakyti, kad ne 
<l(‘b szunies deszra no del kati
no taukai. O, kaip tai, ji to vi
so iszpradžios pageidavo! 
Kaip ji labai pyko, matydama 
toki Pranuko atszalinia. Apie 
tai žinojo motina ir Teresiuke. 
Onute namie pavirto in tikra, 
szetona. Bėgiojo kaip bepro- 
te po grinczia, žiūrėdama tau 
kini in žerkolcli, murmėdama 
ant motinos ir sesories inicia
las rugodama ir lyzdama ant 
akiu taip, kad bįednai Grigo- 
rienei aszaros karczios ant 
akiu Ueiszdžindavo, o Teresiu
ke jau Seniai butu pametus 
nepakleiama. tarnysta, jei jos 
visomis sylomsi neimtu užlai
kiusi teta. Semite kadangi ži
nojo kad niekas kitas nesu
valdys taiii visas gaspadorys- 
tes, kaip Teresiuke, o paga- 
liaus niekas ir neiszlaikys su 
Onute. Sirata isz dėkingumo 
likosi aut violos iki laikui: kol
dalai kyšiu sakydavo!

Pagaliaus jau Onute apsi
prato su minto, kad su Pranu
ku rodos negaus, kad jis apsi
gauti nesiduos. Jau teip daug 
jame insimylejo kad jai nesi
norėjo nieko daugiau kaip tik 
kad Pranukas su ja apsiženy- 
tu.

Bet jisai buvo kietas kaip 
akmuo. Juo daugiau ji prie jo 
kibą, ir laižėsi, tasai jos kibą 
vis dar arsziau nemylėjo.

— TOLIAUS BUS —

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygai Įsi 
szito Katalogo

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietuviszku 
ižiieku Su paveikslais. 177

| I įdėli u puslapiu. 31X5.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
VIa 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 
ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

No.128—Dvi iszto rijos: 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 Razbaiainka, 
43 puslapiu, 20c.

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, 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. 

I
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 NaktL 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus- 
C**Z**Z**Z********Z**Z**************X*'

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

I ___________

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.

lapių, 20c.
No. 158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta:? 
Vagis. 60 puslapiu, 2()c.

No.160—Api e Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus 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, 20o. I

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

i No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.l76—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—-Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyroin. 
25c.

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
15o.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: j

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

Nepaini r szki te dadetl 
desziratuką ekstra del prisiun* 
time kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: ■ I

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, » SL & &



“ S A U L E ’ v MAHANOY CITY, PA..VIENTURTE
DO mircziai Grigori,aus Mit- 

kalos, paliko turtelis nela
bai prastutelis; pusantro vala
ko ariamo- lauko, gražus na
mai keturi arkliai, penkios 
meldžiamos karves, kelios a-vis 
ir tiek pat kiaulių. Pirkia gra
ži, iszrode kai]) koki dvaro pa- 
kajai. Isz priemenes pirkion- 
pejo dvejos durys; vienos lig 
tai iii virtuvo-kambari, o ant
ros in -seklyczia. Kitame pir
kios gale buvo platus kamba
rys-, gražiai iszbaltintas, su 
puikinu žibancziu ipeczium ir 
baltai iszmazgotomis aYindi- 
mis; isz Jo kambario buvo du
rys in kamara, kur visko apsz- 
cziai prikrauta.

Kamaroj prie sienos eilėmis’ 
stovėjo bficzkos su ruginiais 
miltais ir visokiomis kruopo
mis. Palubėje ant balkiu buvo 
sukabinta vainikai grybu, pal
tys lasziniu in linu kuodeliai; 
tenai dar buvo kelios skrynios 
su plono audeklo drabužiais ir 
vingiai drobių, žodžiu sakant 
visokiu gasp ail or isz ko turto.

Tuos visus turtus turėjo ka
da nors paveldėti vienturte 
Mitkalos duktė Onute. O ir 
patogi buvo mergaite, kad net 
žmogus in ja ir diena, ir nakti 
žiūrėtum ir negalėtum tuo jos 
gražumu savo akiu prisotinti! 
Akys turėjo tamsias, dideles-, 
plaukus, kaip nunokė kvie- 
eziai o tokius ilgus ir tankus, 
kad kasos beveik jai kelius 
sieke, tai stirma, nuolatos juo
kėsi kokiu lai sidabriniu juo
ku, kad net imdavo noras su 
ja sykiu juoktis. Kaip ji tom 
savo juodom akim žiūrėti mo
kėjo, tai ne syki bernaiczius 
net velniai griebdavo, kada in 
katra pasižiūrėdavo, t aryt imi 
ji su savo akim kiekvici! norė
jo perdem pervedi. Birdavo pa
sižiuręs ant bernelio, jam szir- 
di pervers kai]) kokiu kalaviju 
ir nusisuks in ji daugiau jau 
nežiūri, arba visai pasitrau
kia szalin. Taipgi Jakšte pas
kui ja vaikinai kaip apsėsti ir 
proto neteko. Nors visiems bu
tą nepaslapties, kad tas didis 
nieko- gero; ta, Onute. Tingino 
ant viso svieto, nieko visas 
dienas nedirba, nieko nesimo- 
kino, tiktai lakstė po kainui, 
rodydama vaikinams savo 
baltus dantukus. Pažinojo ja 
visi, kad ji moka vaikinus vi
lioti, o kada, jau vaikinui ko
kiam galva susuka, tada ji isz 
to visko juokias ir tuojaus ka
binasi ir vilioja kita.

Mergaites jos nemylėjo, nes 
Onute ju nelaiko už Dievo su
tvėrimus, iszpu i kaudama, ir 
Ibesidižiuodama su savo tur
tais.

Vyresniu taipgi ji niekados 
neguodojo, jai katra, isz mote
rų ja kartais persergedavo, ar 
tai ant zobovu, ar tai ant szo- 
kiu, kada Onute perdaug sau 
su vaikinais pasivelydavo, ar
ba prie kokio darbo, kada ji 
vietoj dirbti kitiems perszka- 
dydavo, kad, niekam nevalia 
kiszties prie jos tankiai badra- 
vosi dantis už danti ir niekam, 
neužsileizdavo.

Bet kas arsziausiai, kad 
Onute neapkentė ir niekino 
savo motina. Netik jos -ant 
kiekvieno žingsnio nokia,use, 
bet prieszingi, motina visur 
stumdė kaipo kokia tarnaite,

ir prakalbėdama, niekados ma
loniai neatsiliepdavo, kaip tai 
priderino vaikui su motina 
kalbeli. Kas tau! Onute visa
dos in motina kalbėjo negra
žiai ir garse j o tankai motina 
savo už kažka ir subardavo. 
Motina de? jos buvo tokia silp
na,, kad jai viską leizdavo da
ryti, visame kame duodavo jai 
valia ir motina nežinia ka bu
tu padarius, kad lik savo auk
so Onutei intikti ir jos neuž
gauti ir nenuskriausti. Bet jai 
tas dalykas beveik niekad ne
nusisekdavo; ka tik padaryda
vo visados Onute supykdavo 
ir Ino tai]) tankiausiai viskas 
užsibaigdavo, kad motina per 
vienturte iszbarta, apsiverk
davo ir eidavo sau ar in virtu
ve ar in kur kitur, maustyda
ma kaip -ežia butu gerinus sa
vo dukrele užganėdinti.

— Ei, Grigoriene, perser
gedavo žnionys, sergekites jus 
nes iszauklesite gyvate! Isz to
kio auginimo tai tik nelaimes 
ir Dievo bausme. Kas tai per 
mergolka, kad nenori nieko 
guodoti, jokio darbo nemoka. 
Taigi jos niekas nei už paczia 
nenorės imti, o ant senatvės ji 
jus isz namu iszvarys. Kokia 
tai bus isz jos gaspadine, jei ji 
szventos duoneles užmaiszyti 
nemoka.

Grigoriene ant to atsakyda- 
vo verksmu, o Onute net rai- 
eziojosi isz juoko sakydama:

—- Tiktai jau nesirūpinki
te apie mane, apsieisiu ir bė
jus rūpestingumo. Tegul tik 
prisztu pamosiu, tai visi vaiki
nai isz kaimo ir begs paskui 
mane neteks nei koja bėgdami.

Juk nedovanai kaime turiu 
daugiausia, turto. O kai]) busiu 
pati gaspadine, tai ne asz 
kvaila dirbti sunkius darbus, 
arba su darbais užsimuszti. 
Pasiimsiu sau tokia katra už 
mane dirbs. Ar tai mažai to
kiu? Sztai kad nors ir ta pati 
Teresiuke; juk ji už vyro ne
eis ir jo tmbut negaus.

Teresiuke buvo sirata, be tė
vo ir motinos. Onutės pus-se- 
sere ir už ja pora metu vyres
ne. Jai būnant dar maža numi
rė jos gimdytojai ir tada ja pa
ėmė pas save auginti Grigo- 
riai. Nelinksma buvo tai mer
gaitei, ba -Grigoriene, kiek ji 
buvo silpna del sJ.vo dukteries 
tiek savo seseries mergaitei 
buvo laibai žaiuri. Taigi ja tan
kiai varydavo prie sunkiu dar
bu, vadindavo dykaduone; o 
kiek sykiu Onute ka blogo pa
darydavo, tada už viską turė
davo atsakyti Teresiuke. Vi
sur teip esant svetimoj globoj.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais ] j

160 Puslapiu . f
8 ool. ilgio, 5% coL ploczio !; 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu J; 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztoe po- JįI
pieros virszeliuose. :: :: ]• 

Pinigai reikia siusti su ! [ 
užsakymu: ![

Tiktai,. . . $1.00 :■
Saule Publishing Co., į Į 

Mahanoy City, Pa.,U.S. A.

Onute teipgi nemylėjo savo 
pus-seserios ir ja, tankiai isz- 
juokdavo vadindama ubage, 
kuri isz ubagystes gyvenanti. 
Tas viskas Teresiukie labai 
greitai*nusibodo. Sulaukus ke
turiolikos metu tetai tiesiog

In viena dideli miestą, 
Pribuvo- kokia, tai 

prasiminus panele, 
Ant vyru, labai smili, 

Jauno vyruką gauti nori.
Visiems sako jog 
Senas tai negeras, 
Mat senas arklys, 
Tai ne kumelys. 

In miestą su reikalais 
nuvažiavo, 

Nii.sila.ke taip kad net 
svaigu Ir gavo, 

Eidama ui veži a klupo, 
-Gryžtant namo ožius 

lupo, 
Ba nuo alaus baisiai 

iszputo,
Neimlu i ke ne galvos, 
Szauke Visu Szventu 

pagelbos.
Bet szventieji nesusimylejo 

Mat prie jos prieiti 
negalėjo.

Tai]) baisiai smirdėjo, 
r ' >

Ir liežuvi biauru turi, 
Tik tada malszus kada 

guli, 
Kas dien pas bobas 

"bėgioja,
Vi so k i a s n a u j i en a s

neszioja.
Jeigu tu mergele 

nepasiliausi, 
Tai nei seno vyro negausi, ' 
Kaip ir seno žvirblio ant 

pelu nenutversi, 
Mokykis geriau garui 

užvaduot,
Kam prireiks, kad 

Galėtum dovana duot,
Tai geriausia iszlaimesi, 

Gera gyvenimą sau turėsi 
Taip szirdole padaryk 

Baltruvienės paklausyk, 
O jeigu nepaklausysi, 

Tai su koezelu aplaikysi.
* * *

Kad jau biznis tai biznis, 
O rūteles geras suvis 

Tai bent puikus auginimas 
Ir da puikesnis 

iszlavinimas, 
Viena dukrele da vis 

jauna, 
Ir da. mokyta gana,

Bet kaip kada insiszoka, 
O ir gerai vogti moka 

Vienam sztore bevagiant 
pagavo, 

Už tai in kalėjimą.
insigavo,

Da ir tėvas turėjo 
triubeli,

Kad jo dukrele apsivogė, 
Ka tėvai turi daryti?
Jeigu nemoka vaiku ' 

a ūgy t?
Tegul savo vaikelius 

mokina dorai, 
O bus viskas gerai, 

Rupescziu jokiu neturės, 
Ant ’ senatvės džiaugtis 

galės*, 

pasakė kad tas viskas taip il
giau negali būti, kad ji dabar 
eis iii dvara tarnauti, arba te
gul Grigoriene ja ima už pus
merge ir moka alga. Grigorie
ne už tai iszpJudo mergaite net 
su kokui tai pagaliu, užvože, 
bet tas nieko negelbėjo. Ta 
paczia diena Teresiuke susi
dorojo pas karininka ir tenai 
pradėjo tarnauti.

Tik dabar teta persitikrino, 
kad be soserenos jai labai ne
smagu ir neparanku. Sarmata 
jai buvo nusileisti, taigi palau
ke visa mota czverti. Bet po 
tam jau. laikui pati 'atėjo pas 
Teresiuke. Toji vienok su- 
gryžti nenorėjo kolei teta su 
ja nesusideres taip kai]) su 
svetima mergina.

— Asz vėl nuo ryt iki va
karui dirbsiu, aiszkinosi mer
gaite, o nežiūrint to Onute 
man vis viską iszkalbes, kad 
asz gyvenu isz ubagavimo kad 
esu ubage; nenoriu!

Ir Grigoriene turėjo pasi
duoti. Teresiuke nepasakomai 
buvo darbszti; jos rankose dal
bas, kaip tai sakoma, tik doge, 
o priegtam visus darbus, prie 
namu gerai niokojo.

Ir teip aguo mergaites; vie
na. turtingai ir tinginystėje, 
antra sunkiame darbe. Viena 
nuolatinėse zobovose szokino
se ir meilužėse maustė tiktai 
apie parėdus ir vaikinu apgau
dinėjimus, antra, valde visa, 
gaspadorysta, dirbo nuo auszr- 
ros iki sutemo, o turėdama

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

ARE WE KEEPING TOMMY
FROM BECOMING A DOCTOR?

Tommy doesn’t know it—but the 
way things look now, he may not 
get that M.D. after his name. 
And that’s too bad for Tommy, 
and too bad for us! Tommy’s the 
kind of a kid who’d make a 
great doctor.

But Tommy, you see, lives in 
one of our communities where 
there’s a serious shortage of class
rooms, teachers and up-to-date 
schoolbooks. That means Tommy

is getting a lot less schooling than 
he needs.

Let’s be sure this doesn’t hap- 
pen-to the children in our schools. 
Join with the other good citizens 
to back up our School Board, at
tend PTA meetings and school 
conferences.

For a free booklet telling you 
more about what you can do, 
write to: Better Schools, 9 East 
40th Street, New York 16, N. Y.

WE MUST HAVE
> FIRST-RATE SCHOOLS
SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

Sieniniai Kalendoriai 1958m.
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15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

Dabar po arba 3 už $1.35 ' 'SI
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SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

liuoso laiko, atsisėsdavo sau 
seklyczion ir skaitydavo nau
dingas knygeles kurias gauda
vo nuo niokytojaus paczios, 
kuri ja labai mylėjo, arba nuo 
ponaicziu isz dvaro. Onute 
juokėsi isz to skaitymo ir tan
kiai ant szokiu vaikinu bure- 
lyj irprie mergaicziu erzino 
Teresiuke rodydama visiems, 
kai’) ji nuolatos ant knygų lin
guojanti. Ir tada juokėsi visi, 
ba nieko nėra lengvesnio, kaip 
isz kito pasijuokti.

Buvo vienok tasai, kuris ne
sijuokė, bot net pora sykiu la
bai subarė Onute, už jos isz- 
juokimus isz savo seseries. ()- 
mile tuojaus norėjo atsisziop- 
ti kai]) tai ji visada pripratus 
daryti, bet kada pakele akis, 
tuojaus jas greitai žemyn ir 
nuleido, tarytum persigandu
si. Kai]) jis dyvinai mokėjo 
žiūrei i tasai Pranukas, jam 
buvo sunku atsispirti, nedrįso.

Palauk, pamausi e kytra 
mergaite, asz gausu su. tavim 
patarima. Apsuksiu tau gal
va, nesibijok, o tada už tai tau 
'bus atmokėta. Tai mat, kur 
man. didelis žmogus, kad sal- 
tysziąus sunūs, lai jam pasiro
do, kad jis jau ir ponas. Asz 
tau parodysiu!

Vienok nieko neparodo ir 
savo to grasinimo negalėjo isz- 

pildyti. Dykai ji prie Pranuko 
glaudėsi, dykai aplinkui ji 
nuolatos szokinojo, dykai kaip 
katu.ke laižosi, nes tas viskas 
tai nieko nepagelbejo. Pranu
kas buvo toksai kietas, kaip 
uolas. Stebėtinas tai buvo vai
kinas tasai Pranukas! Dailiau
sias visa kaimo saltysziaus šil
imo; tėvui padėjo gaspado- 
riauti, o žiemos laikais, kada, 
mebudayo darbo dirbo prie au
dėju varstoto. Netik isz jo kai
mo, bet ir isz aplinkiniu kaimu 
gaspadines jam suneszdavo 
darbo, ba jo iszaustas audek
las buvo lygus, szvelnus ir 
priesz tai jam nieko nebuvo 
galima užmesti. Galėtu jau net 
Pranukas savo locna gaspado
rysta užsidėti ir apsiženyti. Ne 
viena gaspadinaite mielai už 
jo butu iszejus, atsineszdama 
su savimi ddieli kraiti. Bet 
Pranukui matyt ženyties nesi
norėjo. Mylėjo ant. szokiu pa- 
juokavoti su mergaitėmis, my
lėjo pasijuokti, nesitraukdavo

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

. f

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

szaliu ir nuo pasimylavimu, 
bet tikrai nei prie vienos mer
ginos nesikabino.

Kalbėjo žmones, kad vaiki
nas turi aki ant Onutės Mitka- 
liutes. Tai buvo gardus kąsne
lis, kaip paskui ji mergaites, 
taip paskui ja vaikinai laksty
davo. Jis vienok jie ant jos aki 
ir turėjo, bet rodos aiszkiai t.o‘ 
visko niekam neparodė. Netik 
kad ja retkareziais subardavo 
už kokius-nors negerus darbus 
ar žodžius. Jisai taip elgesį 
teip kaip ir nemylėjo mergi
nas.

Stebėtinas daigias! Juo la
biau Pranukas Onutės neap- 
kenzdavo, juo labiau ir tan
kiau toji apie ji sukinėjosi. Ta 
da kiti vaikinai padėjo ant 
Pranuko nemaloniai žiūrėti, 
Matai! Tai jisai toksai man- 
druolis, taikindamasis prie 
mergaites! Ar tai ir ji jau to
kia., kad reikia jai ant pikto 
daryti, jei ji tik tokiu vaikosi 
katrie nuo jos bėga?

Ir ne vienas kareziai gailė
josi, kad teip tai pirmiau to 
paties budo neiszgalvojo. Bau
dė paskiau kas teisybe tai vie
nas ir antras, bet matyt, ne
moka neziai, ba mergaite in to
kia. permaina visai neatkreip
davo nei atydos.

Vaikinai raminosi tiktai 
viena vilczia, kad kada Pranu
kas buk tai apsipras ir pradės 
lankyties pas Onute, ji jam ta
da in uosi pasijuoks ir ji at
mes. Tegul jis tiktai bando.

Ilgai tokiu dienu lauke. Ne 
tik kad Pranukas isztolo lai
kydavosi, bet ir pati Onute 
stebėtinai kažinko persimainė 
tarytum jai kas jos duszia at- 
inanie. Nulindo iszbalo ir kas 
arsziausia vaikinams buvo 
stebėtina, kad ji jau prie vai
kinu uesikabinejo. Viena tik
tai Pranuką mate, jis vienas 
del jos gyvavo, o ant visu kitu 
nei atydos neatkreipdavo.

— jai jau galva susi- 
maisze isztikro? Kalbėjo kai
me visi žmones. Na tai vaiki
nas ir turi laime, bet kaip jis 
su tokiu velniu duos rodą?

Niekas vienok nei netemijo 
kad Pranukas isz to negalėtu 
pasinaudoti, kad butu nepati
kęs turtingiausiai kaime mer
gaitei ir su ana negalėtu apsi- 
ženiyti. Nedaleista idant jos 
ydos galėtu ji nubaidyti nuo

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta it 
geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
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- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mea 
už tai busime jumis szirdingaį 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 1
pasninkais. Po 50^ arba 3 už
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.  y
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Žinios Vietines
— Lapkritis — November, 

Vienuoliktas menesi s szio me
to.

1 — Suhatoj pripuola Uždu- 
szines, o Tautiszka Vardine: 
Szalna. Ir ta diena: 1927 m., 
lietus pyle per kelias dienas 
Naujoje Anglijoje, upes taip 
patvino ir krantus iszsiliejo 
kad net szimtas dvideszimts 
žmonių žuvo; 194-5 m., Ameri
ka pripažino laikina Vengri
jos valdžia; 1948 m., Harry 
Trumanas iszrinktas Prezi
dentu, o Albin W. Barkley 
Vice-Prez i d ent u. Demok ra t a i 
dabar valdo Sonata ir Kongre
są; 1783 m., Jurgis Vaszingto- 
nas atsisveikino su savo armi
ja in Pocky Hill, N. J., ir pasi
traukė isz vaisko. Po jo pra
kalbos visa Amerikos armija 
buvo panaikinta.

— Kita, sanvaite: Nedelioj 
pripuola 21-ma Nedelia po 
Sekminu, taipgi Szv. Huberto, 
o Tautiszka. Vardine: Eidvyle. 
Ir ta diena: 1947 m., Stanislaw 
Mikolajczaykas atvažiavo in 
Anglija isz Lenkijos, kad jis 
nebutu nužudytas Lenkijoje; 
1936 m., Prez. F. D. Roosevel- 
tas su New York Gubernato
rių Herbert H. Lehman laimė
jo Demokratu rinkimus; 1935 
m., Graikijos Karalius Jurgis 
Antrasis sugažintas ant savo 
sosto; 1903 m., Panama pasi
traukė nuo Colombia vieszpa- 
tystes, kai Colombia nesutiko 
susitaikinti su Amerika kas- 
link Panama Kanalo intaisini- 
mo. Mes buvo siuline Colom
bia krasztui milijonus dolerius 
už ta kraszta, bet to kraszto 
žmones sukilo priesz valdžia ir 
pasiskelbė nepriklausomingi. 
Paskui Amerika ta kraszta ga
vo visai už dyka; 1883 m., 
Blaivininku Moterų draugija 
sutverta in Detroit, Michigan.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Karolo o Tautiszka Vardine: 
Ordunas. Ir ta diena 1950 m., 
Tautu Sanjunga nutarė stoti 
Pietų Korėjos armijoms in vi- 
siszka pagelba su pinigais ir 
kareiviais. Amerika jau buvo 
ankseziau taip nusistaezius, 
tik lauke Tautu San jungos 
pritarimo; 1950m., eroplanas 
isz Bombay in Londoną sudu
žo, visi žuvo; 1873 m., Dakta
ras John B. Beers iszrado kaip 
apmauti puvanezius dantis su 
aukso kepure, San Francisco 
mieste. į

— Utarninke pripuola Rin
kimai, Election. Day.

- — Utarninke taipgi pri
puola Szv. Elzbietos, J ono 
Kriksztytojo motinos, o Tau
tiszka Vardine: Judre. Ir ta 
diena: 1895 m., pirmutinis au
tomobilius užregistruotsa Va- 
szingtone, pono George B. 
Selden; 1605 m., dūlis, dinami
tas buvo iszrastas ant “Guy 
Fawkes Day” kai buvo suo
kalbis susprogdinti Anglijos 
Tarybos ofisus.

— Vincas Lezauskas, kai 
girdėt, bus iszrinktas Konsul- 
monu Pirmam Vorde, nes už 
ji visi ketina balsuoti.

. — Vietines Politiszki Rin
kimai (Election Day) pripuo
la Utarninke, Lapkriczio Nov. 
5-ta diena. Taigi turime pra- 
neszte, kad ponas Vincas Le
zauskas isz pirmo vordo, vela

yra Kandidatas ant Konsul- 
mono Pirmam Vorde. Jisai 
yra Lietuvis ir skaitosi kaipo 
vienas isz musu ateiviu žmo
nių. Todėl, Lietuviai turi labai 
gera proga iszrinkti poną Le- 
zauska. ant Konsulmono. Jis 
yra: “Teisingas, Tinkamas, 
Kandidatas pildyt ta. urėdą!” 
Ponas Lezauskas yra Visu 
Prieteliu Vyras! Jisai praszo 
jusu Balso ir Paramos. Acziu.

— Utarninke apie 10:30 
valanda ryte, du namai, Bow
mans peczei likos sudeginti, 
vienas namas ligi parnatos, isz 
priežasties užsidegimo kami
no. Vienuolika žmonių neteko 
savo pastoges, su naminais ra
kandais ir drabužiais. Ponia 
Margaret Davidson su sze- 
sziais vaikais, ir josios love
liai pons, Ant.Sapiegai, nete
ko savo namo su visais drabu
žiais ir rakandais, o John 
Mack szeimyna kur gyveno ki
tame namie, prie Davidson, 
pateko daug bledies. Ugniage
siai isz miesto pribuvo ir užge
sino liepsna. Nelaimingi žmo
nes aplaike pagelba nuo Red 
Cross, American Legion, VFW 
ir Chief of Police A. P. Mc- 
Laughlan.

— Popas Edmundas Pet- 
keviezius isz Shenadoro, lan
kėsi mieste su reikalais ir prie 
tos progos atlanko “Saules” 
Redakcija, del atnaujinimo 
prenumerata del savo teve- 
lems, pons. Juozams Petkevi- 
cziams, kurie skaito “Saule” 
nuo daugelis metu. Skaityki
te sveiki. Acziu Edmundai už 
atsilankymu.

--------------- - - ---------- ------- - ---------------------------------- ., --------------------------- ------—-------- ---------------A------------ • .---------------------- k

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelines Andruliu Ir. Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir nraszoma, 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

25 Metu Sidabrinis 
Kunigystes Jubilejus

Kunigo Klemenso A. Batuczio, 
S.T.L., Ph.D., Szv. Petro ir 
Povilo Parapijos Klebono, 

Tamaqua, Pa.

TAMAQUA, PA.
1906 motais Sausio 20 diena, 
Minersville, Pa., miestelyje 
.Juozas ir Elena Batucziai susi
laukė septinio savo kudiko, 
kuri pakriksztijo Klemensu.

Kun. Klemenas Batutis

Dar gyvi be jubilijato brolis 
ir sesuo Elona. Jo tėveliai at
vyko Amerikon, West Virgi
nia 1905 metais, isz Prienų pa
rapijos, su savim atsiveždami 
keletą vaikucziu. Neilgai ten 
gyveno, persikėle in Miners
ville, Pa. Czia priklausė prie 
Szv. Pranciszkaus lietuviu pa
rapijos, kurios bažnyėzioje ir 
Klemensas priėmė sakramen
tus, meldėsi, savo paszaukima 
surado.

Minersville miestelio mo
kyklas 'baigė 1924 metu Pava
sari, o tu paežiu metu rudeni 
Rugsėjo 1 diena instojo in Szv. 
Karolio .Kunigu Seminarija, 
Overbrook, Pa. Po trijų metu 
sėkmingo mokslo, Seminarijosi 
Vadovybe paskyrė gabu stu
dentą mokinosi North Ameri- : 1 ' 
can College Rymoje. Jis ežia 
gyveno ir auklejosi kunigys
tei, o filosofinius ir teologinius 
mokslus ėjo Grekorijoniszka- 
me Universitete (Gregorian 
University). Mokslus baigė ir 
mokslą apvainikavo Filosofi
jos Daktaratu ir Teologijos 
Licencijatu.

Laimingoji gyvenimo diena 
buvo 1932 metais, Spalio 30, 
kai Kardinolas Marchetti, Ry
mos vice-Geren.tas inszventino 
kunigu. Pirmąsias Szv. Mi- 
szias atlaike Rymoje ir iszkil- 
mingas Primicijas savo gimto
joj parapijoj, Szv. Prancisz- 
kaus lietuviszkoj bažnyczioje, 
Minersville, Pa.

Ilgesni laika pasilikdamas 
Rymoje turėjo progos laikyti 
►Szv. Miszias visose garsiose 
Rymos ir apylinkes bažnyczio- 
se.

Rymos mieste prade jas ku
nigauti, Kunigas Klemensas 
Batutis uoliai ir nuoszirdžiai 
skleidžia Kristaus .Kunigystes 
palaima 25 metus, sekdamas 
Gerojo Ganytojo takais ežia 
Amerikoje. Iszskyrus trumpa 
laika jo darbo Szv. Povilo ir 
Szv. Rapolo parapijose, Phila
delphia, Pa., jis ilgesni laika 
vikariavo Szv. Jurgio parapi
joj, Shenandoah, Pa., ir dabar 
jau sėkmingai klebonauja Szv. 
Petro ir Povilo lietuviu para
pijoj, Tamaqua, Pa., nuo 1946 
metu Gegužes 10 dienos.

Būdamas lietuviu szeimynos 
sūnūs, jis iszmoko ir pamylo 
lietuviu kalba ir ja laisvai kal
ba, raszo. 1930 metu vasaros 
laiku jis aplanke ir savo tėvu 
Žeme Tėvynė Lietuva. Savo 
akimis mate lietuviu gyveni
mą, tikėjimą ir ’būda. Jis ap
lanke Prienus ir visa apylinke, 
Kauna, Pažaislio Stebuklingą
jį paveiksią ir kitas vietas. 
Klebonaudamas lietuviszko, 
parapijoj ir toliau palaiko ir 
remia lietu viszkuma-parapi- 
joj, apylinkėj, Kunigu Vieny
bes veikloj ir kitur.- Marijos 
Metais 1954 vėl keliavo po Eu- 
ropa-Italia, ypacz Ryma, 
Prancūzija, Austrija, Šveica
rija. ir Anglija buvo jo aplan
kytos szalys ir tu szaliu szven- 
toves. Ypatingai gerai pažins- 
ta Italija, Ryma, moka gerai 
Italu kalba.

Szv. Petro ir Povilo parapi
jos parapijiecziai nuoszii“ 
džiausią i sveikina savo Dva
sios Vadova, Kunigą Kleboną, 
25 metu sėkmingo Kunigystes 
veikimo ir Sidabrinio Ju'bile- 
jaus minėjimo proga. Mes su
prantame, kad jis visa savo 
siela ir pajėgomis dirba Kris
tui, parapijai, žmonėms, kasz- 
tui, lietuviszkumui. Jau ma
žutis žvilgsnis parodo jo svar
bu kunigiszka darba. Jam kle
bonaujant musu parapija su
stiprėjo, pagyvėjo, insisteige 
parapine mokykla, placziai 
iszsivyste draugijų veikimas. 
Parapijiecziai jaueziasi lai
mingi ir giliai in vertina jo pa- 
siszventima. Todėl szio Jubile- 
jaus proga visi sudeda savo 
maldas ir linkėjimus, karsz- 
cziausius sveikinimus ir dė
kingumą. Mes troksztame, kad 
jis dar ilgai ir laimingai butu, 
su m ūpais. • , 'vj ; ► ’

Ilgiausiu, laimingiausiu ir 
sėkmingiausiu metu Szv. Pet
ro ir Povilo parapijoj, Tama
qua, Pa.

Parapijiecziai ir Jubilejinio 
Pobūvio Rengėjai, Tamaqua’s 
125 metu sukaktyje, 1957 m., 
Lapkriczio Nov, 3 diena. Ban- 
kietas invvks Nedelioj, 6-ta 
valanda vakare, in Szv. Jero
nimo svetainėje.

Mayfield, Pa. —
Pareita Panedeho ryta, penkta 
valanda, pasimirė Kunigas 
Juozas Mroziewskis, 64 metu, 
klebonas isz Saldžiausiojo Jė
zaus Szirdies parapijos. Velio
nis nesveikavo per keletą me
tu. Gimė Sugar Notch, Pa., o 
likos iszszventytas ant kunigo 
1915 metuose. Paliko dvi sese
rys: Jonina, pati Stanislavo 
Juzwiak, isz Wilkes-Barre ir 
Paulina, pati Zigmonto Bro- 
zimskio isz Sugar Notch. Taip
gi paliko 5 brolienu ir 9 sese
rį enu taipgi daug giminiu. 
Laidotuves invyko Ketverge, 
su apiegomis in Saldžiausiojo1 
Jėzaus Szirdies, deszimta va
landa ryte, ir palaidotas in 
Mt. Oliver kapinėse Carver
ton, Pa. —- Amžina atilsi!

Shenandoah, Pa. —
Mare Misiūniene, niuo 326 S. 
Ferguson uly., staiga i numirė 
savo namuose Panedelio vaka
ru. Velione po tėvais vadino
si Mare Ladovicziute.- • Paliko 
savo vyra Stanislova; duktere 
Olesa, pati Richard Barrett, 
Elizabeth, N. J., ir suriu Sta
nislova isz Cleveland, Ohio, 
taipgi du brolius: Kazimiera, 
mieste ir Joną-, Cleveland, O. 
Graborius L. Chaikowsky lai
dos. b ■■■ •■ ‘

— Helena (Uzas) Hughes, 
nuo 105 N. Emerick uly., neti
kėtai pasimirė Utarniinko ry
ta savo namuose. Velione pa
ėjo isz William. Penn kaimelio. 
Paliko savo vyra Jurgi; du su
nn: Alberta, Rome, Georgia, ir 
Roberta, Wilmington. Del., 
duktere Mare, pati Harry Ba- 
yuk isz Fort Lauderdale, Fla., 
taipgi tris anūkus, trys sese
rys: Mare Kurszinsky, slauge 
in Way Cross ligonbute Ga., 
Blancze Kleba, Levittown; Ge
nia Gaysick, St. Petersburg, 
Fla., ir broli Juozą, Zion 
Grove. Laidos Subatos ryta isz 
Grab. L. Chaikowsky koply- 
czios, 318 E. Centre uly., su 
apiegomis in Szv.Jurgio baž- 
niyiczioje 9 valanda ir palaidos 
in parapijos kapinėse.

Mahanoy City, Pa.—
Prane Sadauskiene, kuri gy
veno pas ponia Violeta Mar- 
kuniene, 20QU> E. Second uly., 
pasimirė Utarninke, 11:20 va
kare namie. Velione nesvei
kavo per keletą menesius. Gi
mė New Yorke, o 1942 metuo
se apsigyveno mieste. Jos vy
ras Vincas likos užmusztas au
tomobiliu nelaimėje Vasario 
25 d., 1956m. Laidos Subatoje. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Graborius Trais- 
kauskas laidos.

--- ----a--------
— Tankiausia Dievas tai

ko poras, pusgalvis susiporuo
ja su pusgalve, o protingas su 
protinga.

----- a-----
— Daugelis už savo klai

dinga meile, stena per visa gy
venimą.

----- o-----
— Jeigu moteres namie ne

bus, tai vyras namie bosu bus.

ŽINUTES
UŽ GELEŽINES 

UŽDANGOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dėlto atrodo gerokai “dialek
tinis”. Juk jei tos duonos bu
tą pakankamai ir per pilna, 
tai nebutu taip, kaip pati ‘Tie
sa’ pranesza, būtent, kad par
duotuve ir popiet ir pavakaryj 
tuszczia, duonos visai nebetu
ri. Jei duonos tegalima gauti 
tik anksti rya, iszlaukus ilgoje 
eile j e gera valanda, tai, ma
tyti, jos nėra pakankamai. Ži
nant, jog Lietuvoje duona yra 
pagrindinis maistas, keistai 
atrodo, jei deszimtmeczius po 
karo dar nesusitvarkyta taip, 
kad bent jau tos duonos vi
siems butu lengva nusipirkti.

Ka Lietuvos Komunis
tai Skelbe Ankseziau, 

O Kaip Yra Dabar
1952m., Tilžėje spausdinta

me Komunistu laikrasztyje 
“Balsas” Nr. 8 buvo indeti 
dar tokie inperszami darbinin
kams Komunistu reikalavi
mai:

Virszvalandžiai turi būti už
drausti.

Senatvės pensija turi būti 
duodama ne nuo 66 metu, o 
nuo 50 m. Algos, kurios pasku
tiniu dvieju metu būvyje bu
vo sumažintos, jos turi būti 
pakeltos iki seniau gautu.

Turi būti uždraustas pramo
nes inmoniu uždarymas.

Turi būti invykdyta namu 
statybos programa: 375 tuks- 
tanežiai nauju namu kasmet. 
Kas duos darbo 300 tukstan- 
cziu darbininkams.

Turi būti pradėti visi atidė
ti geležinkeliu ir kitu susisie
kimo keliu remontai.

Visi tie darbai, numatyti 
programoje, turi būti finan
suojami isz kariuomenes isz- 
laikymo leszu.

Tie patys reikalavimai tuo 
paežiu metu buvo paskelbti 
Lietuvos partijos (Kominter- 
no sekcijos) leidinyje “Parti
jos darbas”, kaipo veikimo in
strukcija Komunistu kuo
poms. Dabar Komunistai Lie
tuvoje valdžia turi savo ran
kose, vienok jie tuos reikala
vimus toli gražu neingyvendi- 
na.

Czia pat prisimintina, kad 
1932 m., Lietuvos statybos 
darbininkai už darbo valanda 
gavo nuo pusantro iki dvieju 
su puse lito atlyginimą. O pra
mones inmonese per menesi 
darbininkai užsidirbdavo nuo 
250 iki 450 litu. Užtenka pa
lyginti ano meto lito inpirki- 
mo pajėgumą su dabartinio 
rublio pajėgumu, tuomet bus 
aiszku, ko verti taip vadina
mi Komunistu “laimėjimai”.

Ir dar verta žinoti, kad tas 
pats “Balsas” 1933 metais 
pranesze, kad Lietuvos kalėji
muose viso butą 2,975 kaliniai. 
Ju skaieziuje butą 797 tardo
mi, o visi kiti teismu nubausti 
atliko kas jiems buvo paskir
ta. Tose žiniose “Balse” nuty
lėjo, kiek tada butą politiniu 
kaliniu. O ju butą tik apie tre
jetas szimtu. Kiek dabar už
imtosios Lietuvos kalėjimuose 
sėdi vien tik be teismo spren
dimo ir kiek j u tarpe politiniu 
kaliniu, jau nekalbant apie Si
biran isztremtuosius. V.

SVARBUS
PRANESZfMAS!

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

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

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks: - C

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 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.

Price $3.00 5,,u ,,rU-
COLORSi Red. Black, Gr.ea, 

Blue, Gray, Copper.

MMMV-PMar WtfMM MMI

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

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