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Turkijoje Sukilimai LAKUNU SZTABAS PALEIS RAKIETA

Aszarine bomba susprogs
ta tarp Cyprijos Turku, in 
Nicosia, kur jie buvo sukilę 
priesz valdžia ant szitos sa-

los. Daugiau kaip asztuoni 
žuvo, per dvi pirmas dienas 
to sukilimo, ir sunku pasa
kyti kiek buvo sužeista.

Graikai reikalauja kad Cy
prus sala butu sugražinta 
Graikijai. Czia ir Anglijai 
didelis galvosūkis.

In Menuli Priesz Birželi reikalauja žinoti visa tai kas 
darosi Vaszingtone ir visose 
vaisko szakose, ir taip mes da
binome apie visus nepasiseki
mus. O Sovietu Rusijos gy
ventojams yra praneszame 
vien tik tai ka ju valdytojai 
nori kad jie žinotu.

Mes pirmiau sakeme, ir da
bar sakome kad tas Sovietu 
“Szputninkas” mažai ka mum 
reiszkia, nes kai tik mums pa
siseks viena toki “Szputnin- 
ka” iszszauti in dausas, musu 

) szim- 
tus tukstaneziu tokiu gabalu 
pagaminti. Karo lenktynėse

INTARTAS UŽ
UŽSIPUOLIMĄ

Komunistu Vadas 
Pasimirė

Armijos Sztabas Savo
Rakieta Iszsiunte, Bet
Susprogo Pirm Negu

Pasiekė Nustatyta
Augszti

i ----- i
WASHINGTON, D. C. —1

Lakunu Sztabo virszininkai
! sako kad jie yra tikri kad jie’ FabrikaT’bus" pa'sireįe

Ant Asztuonin
Mergaites

Metu

— Poli- 
žmogu,

Isz Amerikos SUARESZTUOTI
UŽ LADARYBE

Policijantai Surinko 
Beveik Visus Tuos 

Pinigus
BROOKLYN, N. Y. — j 

Greitas traukinys i s z m e t e 
paczto maisza, bet nepataike 
ir tas maiszas nupuolė ant rie- 
liu, ir trylika tukstaneziu pen-

HARRISBURG, PA. — 
Pennsylvanijos Pieno Prižiū
rėjimo Komisija pareiszke, 
kad yra priesz valstijos insta- 
tymus duoti pieną už dyka 
naujai gimusiems kūdikiams.

Szis klausimas iszkilo, kai 
du pieno pardavėjai in Sun
bury buvo suaresztuoti, už tai 
kad jie už dyka pristatė pie- 
np visiems naujai gimusiams 

Į kūdikiams savo apylinkėje.

paleis rakieta, toki, kaip So
vietu “Szputninka” in padan- 

i geS ?r stacz*ai Įn menuli priesz nįekas nera įajp svarj3US kaip 
Birželio menesi. ’ ri Amnviizn L-aiio

: Musu Lakunu Sztabo virszi- szimtus tukstaneziu 
niijkai sako kad tas musu ra- 
kietas svers apie tūkstanti sva
ru. Armijos Sztabas savo ra- 
kieta iszsiunte bet jis susprogo 
pirm negu pasiekė nustatyta 
augszti.

Bet czia mums neturėtu bū
ti jokie dyvai ar nusiminimai. 
Atsiminkime kad niekas, nei 
Sovietu Rusijos gyventojai 
nieko nežinojo apie ta Sovietu 
“Szputninka” kol jis pakilo 
in dausas. Nieko nežino ir var
giai kada dažinos kiek tokiu 
“szputninku” susprogo, nuo 
žemes nepakilo pirm negu giau ginklu pagamintu in vie- 
tiems Sovietams pasisekė ta na,diena negu vjsi Rusijos fab- 
viena iszszauti in dausas.

Mat, Amerikiecziai žino

MT. HOLLY, N. J. 
cijantai suaresztavo 
kuris yra intartas už pasivogi- 
ma ir užsipuolimą asztuoniu 
metu mergaites, kuri yra duk
tė Lakunu karininko isz Mc
Guire Air Force Base.

Laikrasztininkai nenori pa
skelbti tos mergaites vardo. Ji 
buvo intraukta in automobiliu 
apie puse po keturiu po pietų, 
kai jos motina pro langa žiu
rėjo, bet nieko negalėjo pada-Į 
ryti, bet ji suspėjo pateminti 
to automotiliaus laisnius ir 
kai ji policijai apie tai prane- 
sze tai už keliu minueziu visi 
New Jersey ir Pennsylvanijos 
valstijos policijantai to auto-

pinigai; O Amerika turi kelis 
daugiau

negu Sovietu Rusija ir visi jos 
pavergti krasztai. Ir musu fab
rikai, kurie dabar gamina 
szimtus tukstaneziu ar milijo
nus automobiliu, gali ant ryto- ....’ s J mobihaus jieszKojo. 
jaus būti paversti in fabrikus1 T1-J r U z mažiau negu vienos
del kaip tik tokiu dausu pa- , , . ,n , 1 landos ta mergaite buvo
buklu gaminimui. Ir Sovietai -. .13 gražinta savo motinai ]tai gerai žino, ir už tai mes vis 
sakome kad Sovietai nebeisz- 
drys priesz mus stoti in kara.

Jie gal galėtu pirma smūgi 
mums duoti, bet po tam tai jau 
viskas butu po musu tvarka, 
nes musu fabrikai kur kas dau-

va-j 
su-1 

ir 52 
metu amžiaus Richard Carpen-1 
ter, isz Mount Holly buvo su- 
aresztuotas. Mergaite buvo 
greitai nuveszta pas vietini 
Daktara.

Biski priesz tai 30 metu am
žiaus Ponia Evelynn Donnelly 
buvo to paties vyro užkibinta, 

, bet ji greitai pabėgo, insises-nkai galėtu pagaminti in pu-' 
ir se metu.

Rinkimai In Costa Rica

dama in savo automobiliu ir 
nuvažiuodama.
vyra pripažino, kai policijan 
tai ji suėmė.

ki szimtai doleriu iszsipyle ant rinko beveik visus tuos pini
rieliu . , gus, tik apie penkiolika dole

Szesziolikos metu mokinys r*u truksta.
Warren Filsram, gryždamas
in mokykla užtiko tuos pini- JIESZKO

Jieszko Naujos 
Ateities

gus; jis susigraibste apie pen
kis szimtus doleriu ir nubėgo 
in policijos stoti, kur jis poli
cijos virszininkui Donald Fer-

§13,500 ANT REILIU ris pasakė kad tukstaneziai 
doleriu guli ant tu reiliu. Po
licijos virszininkas su keliais 
kitais policijantais greitai te
nai nusiskubino ir rado kad vi
sos reiles buvo nuklotos pini
gais.

Paprastai tas traukinys czia 
sustoja, bet szita syki del ko-j 
kios tenai priežasties jis nesu
stojo bet numėtė ta maisza su! 
visais tais pinigais.

Policijantai sako kad jie su- jjedu buvo nubausti po pen
kios deszimts doleriu.

Pieno Komisijos virszinin- 
. kas, Simon K. Uhl, sako kad ir 
j

jam gaila, bet jo rankos su- 
risztos, jis turi užlaikyti val
stijos instatymus.

Jis pasiaiszkino kad tas in- 
statymas buvo investas kad 
pieno pardavėjai nepakirstu 
valstijos nustatytas prekes už 
pieną.

Tai czia jau tikrai kvailys- 
cziu kvailyste!

Jeigu tie pardavėjai ta pie
ną už dyka davinėjo tiems 
naujai gimusiems kūdikiams 
vien tik del pasigarsinimo sa
vo biznio, ir tai geras darbas.

Jeigu jau mes prie to priejo-

UGNIAGESIS PER
DAUG MYLĖJO

SAVO DARBA

RAUDONPLAUKES

Ar Vien Tik Gražios 
Naszles

Ponia Ernest Nickell isz 
Excello, Ohio, ant ranku ne- 
sza savo dvieju metu sūneli 
Roy kai jiedu atskrido in 
New York miestą, kad dak
tarai galėtu isztirti, iszag- 
zaminavuoti vaikuczio aki. 
Chirurgai turės nutarti ar 
galima jo aki jam pagydinti 
ar gal reikes visiszkai isz- 
imti. Susiedai Excello mies
te surinko gana pinigu del

OPALOCKA, FLA. — Keliu 
valstijų policijantai dabar 
jieszko rauduonplaukes, juod
bruves, geltuonplaukes ar vien; 
tik gražuoles naszles, Bonnie 
Barnes, kuri beveik visa tuzi
ną kitu vardu turėjo.

Ji buvo užsidėjus su mokyk- me kad mes be valdžios pave- 
los virszininku, 67 metu Faber linimo negalime nei gera, lab- 
E. Stengle, kuris ja apkrovė darybes darba atlikti, taip 
invairiomis dovanomis, bet i kaip toli nuo kelio nukrypo 
kuri tuo paežiu sykiu jam ne-' musu instatymai ir musu val- 
buvo isztikima, ir buvo suside- džia!
jus su marinu Saržentu ir dar Jeigu tie pieno pardavėjai 
su kitu vyru. 1 butu pigiau ta pieną pardavi-

Ji vis su savimi turėjo ketu-i neje> tai butu reikeje juos su
ris ar penkis szimtus doleriu < aresztuoti, nes tada jie butu 
ir savo meilužiams pasiaisz- j sulaužė valstijos instatyma, 
kindavo kad tai nuo jos pirmo' kuris nustato kiek už pieną 
vyro “alimony”. reikia imti. Bet kai jie visai

Kai ji dingo ir iszkeliavo dovanai ta pieną dovanojo, tai 
kur nors in Flroida, ji paliko 
daug neužmoketu bilų. Kiek 
policijantai ir detektyvai galė
jo sužinoti tai paskutine vieta 
kur ji buvo tai tik keletą myliu 
Floridoje kur tas mokyklos

mums iszrodo kad ežia jau ne 
valstijos biznis.

Ar asz kitam negaliu duoti 
už tai kad asz turiu ar už tai 
kad asz noriu. Tie pieno parda
vėjai neprasze kad jiems tak-

szios keliones ir del ligoni
nes ir daktaru iszlaidu szi- 
tam mažam vaikucziui.

virszininkas Stengle buvo su
imtas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

sos ant savo pieno butu suma
žintos nes jie tiek ir tiek pie
no už dyka iszdalino. Jie tas

Penkios deszimts septynių 
metu amžiaus Vengrijos Už
sienio Ministeris, Imre Hor
vath, po ilgos ligos pasimi
rė. Taip > pranesza radijas 
isz Budapeszto. Jis buvo ke
liose augsztose Komunistu 
vietose, kraszto Dipliomati- 
joje ir Užsienyje pirm negu 
jis buvo paskirtas Užsienio 
Ministeriu.

Robert C. Shaw taip mylėjo sa
vo darba kapio ugniagesis, 
kad kai gaisru niekur nebuvo, 
jis iszeidavo ir padegdavo ke
lis kambarius, kad jam darbo 
butu.

Jis teismo buvo nuteistas, 
------------- .r j kai teismas darado ir priparo- 
Ir ji ta pati; dino kad, kai gaisru niekur ne

buvo, tai szitas Robert Shaw 
iszeidavo ir kelis namus ar 
kambarius padegdavo kad jam 
butu darbas juos užgesinti. 
Vienas tokis jo padegtas gais
ras sudarė iszkados ant dau
giau kaip penkios deszimts 
tukstaneziu doleriu.,

INSTRUMENT 
PACKAGE

4th STAGE

DURHAM, ANGLIJA. —
Dvideszimts metu amžiaus Platinkit “Saule

Amerikos Atsakymas Sovietu ‘Szputninkui’

Singlt Rochl

Mario Echandi, Tautinin
ku Unijos Kandidatas, in 
Costa Rico rinkimus, ežia, 
po kaire, balsuoja in San Jo
se. Kiek buvo galima suži
noti tai iszrode kad Echandi 
turėjo daugiau balsu del

RYTU VOKIETIJOJE
ŪKININKAI

Vėl Varomi In
Kolchozus

Prezidento vietos negu 
konkurentas, Francisco 
Orlich, po deszinei. 
blausias klausimas 
tus rinkimus buvo 
bendros paszelpos 
žmonėms.

jo
J.

Svar- 
per szi- 
ir yra 
visiems AR.6 

(OVERALL LENGTH)

BONNA, VOKIETIJA. —
Daugiau kaip du milijonai 
žmonių Rytu Vokietijoje no-l

taksas mokėjo už ta pieną taip 
kaip kad jie ji butu pardavė.

Ateityje, visiems mums rei-
kės gerai apsižiūrėti kai mes 
penktuką ar deszimtuka isz- 
mesime kuriam ubagui, kad

amžinai
susi-

1st STAGE 1
.

(REDSTONE) Į

- 3rd — 
5TAGF'

ir ju 
dren-

retu kad szi žiema 
tęstųsi, nes jie nenori 
laukti pavasario.

Mažu ukiu farmeriai 
szeimynos, pavasariui
giant bus iszguiti isz savo na
mu ir bus priversti važiuoti in 
Kolchozus.

Apart studentu ir Bažny- 
czios vadu, Bolszevikai dabar 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

valstijos agentai mus nesu- 
cziuptu ir nešuaresztuotu. Tai 
kur, brace, laisve! Ir mes dar
drystame su pasziepimu .kal
bėti apie Sovietu slapta polici
ja ir Naciu Gestapo!

CONTROL
FIN5^_

over all vi*?.v nose Section

Sztai.czia kaip i$zrodo
Amerikos dirbtinis menulis 
kuris buvo paleistas in dau
sas, in padanges. Jis turi i

r 2nd—i 
STAGE
11 Rockfij

keturis inžinus, kurie po
vinas kito stumia ta Jupiter 
C rakieta vis augszcziau ir 
augszeziau in padanges.

t



Kas Girdėt
Viszta kasztavo deszimts 

tukstancziu doleriu! James 
Mabe, važiuodamas ant High 
Point vieszkelio greitai susto
jo, kad jis nesuvažinėtu visz
ta, kuri ėjo skersai kelia. Už
pakalyje jo važiavo Kunigužis 
James Robert Ricks, isz High 
Point. Jis pasuko savo auto
mobiliu kad nesusimusztu su 
Mabe automobiliu.

Priesz juos atvažiavo dide
lis trokas kuri vairavo Marvin 
Seagroves isz Wilmington, De
laware. Jis pasuko savo troka 
in szona kad nesusimusztu su 
kunigužio automobiliu. Tas 
trokas sumusze tu automobi
liu ir užlipo ant kranto ir apsi
vertė. Iszkados del tos vienos 
visztos buvo daugiau kaip de
szimts tukstancziu doleriu.

Chicagoje, ugniagesiai isz 
piktumo patys inkaito. Jie bu
vo iszszaukti užgesinti gaisra; 
puse ju sztabo iszsiskubino. Už 
dvieju minucziu kitas pana
gaus paszaukimas pasigirdo 
per ju garsiakalbius. Visi kiti 
iszsiskubino. Nei vieni, nei ki
ti nerado jokio gaisro. Sugry- 
že, jie rado kad kas nors buvo 
iszsinaszes ju dvieju szimtu 
doleriu televizijos seta. Jie da
bar jieszko to nevidono, nes jie 
spėja kad jis turi būti arti ug
niagesiu namu, kad jis žinotu 
tiek daug apie tuos namus ir 
apie ugniagesiu paproczius.

kykla; jie turės jau mokėti 
bent viena svetima kalba, tu
rės but iszeje keletą kursu ma
tematikos, algebros, trigono
metry, fizijos, chemijos, astro
nomijos ir biolobijos.

Ir mes gerai žinome kad jis 
ežia neperdeda. Mes patys ke
letą kartu raszeme kad Euro
pos, tai ne dyvai kad ir Rusi
jos, mokiniai ir studentai kur 
kas daugiau mokslo savo mo
kyklose ir savo kolegijose gau
na negu musu vaikai musu mo
kyklose.

Viena priežastis, gal yra kad 
tenai nėra tokiu sportu, kaip 
futbole, basketbole ir pana- 
sziai kaip pas mus. Užsienio 
mokyklos, kolegijos ir univer
sitetai yra vien tik mokslui, o 
ne sportui.

Jeigu kas iszdrystu patarti 
kad musu mokytojai gautu 
$15,000 algos ant metu, tai vi
si pasipiktintu, O tai pras- 
cziausias beisbolininkas dau
giau negu tiek gauna.

Sztai kaip ir kur musu 
kraszte mokslas stovi sulygi
nus su sportais!

Dvideszimts metu a t g a 1 
(1938 metais) Adolf Hitleris 
užėmė Vokietijos valdinima; 
paskyrė Joachim von Ribben
trop, buvusi vyno bravorinin- 
ka kaipo savo Užsienio Minis- 
teriu.

’SAULE” MAHANOY CITY, PA. •_________________________________________
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Pirmi Tėvai

Pirmi musu tėvai
/

pražudė Rojų,
Per suvalgyma uždrausto 

vaisiaus.
Matomai dėlto dabar
Žmones atranda Rojų
Valgyme uždraustu vaisiu.

ATSITIKIMAS
:: GIRIOJE ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Juk jau bus deszimtas metas 
nuo to laiko kaip likomės sie- 
ratoms ant senu metu ir ken- 
cziame vargu. O! Tegul kvara- 
ba pagriebė, ir jau sepis butu 
baisai keikes kad ne Katre su 
verksmu nebutu ąpmalszinus.

Baltrus atvėsės isz piktumo, 
sėdo kaip be valdžios ant suo
lelio ir su rankove aszaras 
szluoste. Ilgai abudu, žodžio 
nekalbėjo; ant galo senis užh 
migo ir tame rado palengvini
mą sunkioj rūpestyje.

Katre to nepadarė kaip jis,
nes uždėjo ant ugnies sausu 
szakaliu ir lope sena skranda 
savo diedelio. Nors vos per 
aszaras galėjo matyt, bet vie
nok darbo nepaliove pakol pa
baigė. Ilgai senuke ta skranda 
siuvinėjo nes net menulis buvo 
augsztai pakilęs kada pabaigė. 
Pabaigus, klaupė priesz abro-

New York mieste, vagis ku
ris pasivogė Ponios Ann Ceilo 
maiszeli, tikrai buvo nustebin
tas kai jis ta savo grobi atsida
rė. Ponia Ann Ceilo, isz Pater
son, N. J., yra gyvaeziu ir žal- 
cziu prižiūrėtoja, ir ji tame 
maįszelyje vežesi didele gyva
te, kuria ji ketino padovanoti 
zoologijai ant Staten. Island.

Laguna Beach, Californijoje 
vagis pasivogė isz Lagūna 
vieszbuczio brangias lango ga- 
zas. Už keliu dienu vieszbuczio 
virszininkgs per paczta gavo 
dideli ryszuli, kuriame buvo 
tos brangios gazos ir trumpas 
rasztelis: “Szitos gazos\ musu 
namams per dideles ir per il
gos ir už tai mes jas jums grar 
žiname.” Tai kur teisingas va
gis!

Dvideszimts penki metai at
gal, (1933 metais) iszejo Vo
kietijoje griesztas Naciu insar 
kymas, kad niekam nevalia 
nei žodžio prasitarti priesz 
Reichkonceleriu Adolf Hitlerį.

za Motinos Dievo ir visus ‘ken
tėjimus savo ir paties afiera- 
vojo Jai.

Ant rytojaus, priesz diena, 
pabudo senei, o pavalgia pras
tus pusrycziuSj užsiėmė kožnas 
savo darbu: Katre eme nauja 
kuodeli ipakulu, verpe ir giedo
jo karunka: “Kas nor Panai 
Marijai tarnaut” ir t.t., o se
nis apsivilkės in sulopinta 
skranda, kinkė arkliuką in ro
ges ir rengėsi kaimynui in tal
ka vežt medžius isz girios.

Ant lauko szalo baisiai, sau
le raudonai užtekėjo, vejas 
sniegą pradėjo neszt; žmones 
viepok vilkosi in giria. Kada 
užsidėjo medžiu ir namon gry|- 
žo, vienas isz talkininku pa- 
szauke ant kitu.

— Vyrai! Ei vyrai! dirste
lėkite in deszine szali, kas fe
nais jųodoja, rodos butu ark
liai, ar žmones, nes asz rieinma- 
tau gerai, nes toli nuo kelio.

— Reikėtų nuejas pažiūrėt 
tarė Baltrus.

—■ Gal tu sapnuoji, tarė 
kitas būras, kas-gi fenais 
vaikszcziotu žiūrint, jau ir 
taip temsta, o bus loska Dievo 
jeigu mes parvažiuosime in 
karina.

Tai pasakęs užreže arkliam 
po rimbą ir važiavo toliau, o 
paskui ji ir kiti. Baltrus kaipo 
su viena kumelaite važiavo pa- 
skiause, o kad turėjo gera szir- 
di ir buvo greitas ant pagelbė
jimo, nutarė eiti ir dasižinot 
kas tai gulėjo būti.
/ Bet ne taip buvo galima, sau 
pamisimo, nes jau suvis pradė
jo temt, o ežia vaikine, pusto 
ant gero, kad vos akimi gali 
žiūrėti. Vienok tas viskas ne
sulaikė gero būro. Nevilkinda- 
nias ilgai, iszkinke arklLir

....... ......................... ■ ■■ - —r^2s=^=-------- . .. ...  . .. .r -----

WPirkie U. S. Bonus- Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus!

Neseniai William Benton, 
garsios Britannica Enciklope
dijos redaktorius, pargryžo isz 
Rusijos, su ne taip maloniomis 
žiniomis, kaslink mokslo, mo
kyklų ir mokiniu, Sovietu Ru
sijoje.

Jis sako, kad in keturios de
szimts metu, pradedant kai 
daugiau negu puse visu Rus- 
kiu buvo beraszcziai; Sovietai 
yra inrenge visuotina septynių 
mokslo metu pradine mokyk
la. Beveik szimtas procento 
vaiku dabar tokias mokyklas 
lanko.

Apie 1960 metais, jis sako, 
nežiūrint kad Rusijoje trumpa 
ir trūksta darbininku, kiek
vienas Rusijos vaikas, mer
gaite, tarp septynių ir septy
niolikos metu, lankys mokyk
las deszimts menesiu in metus; 
ir tai po prievarta. Ir szitos 
mokyklos yra valdžios palai
komos ir tėvams nieko ne- 
kasztuoja.

Pirm negp tie mokiniai ga
lės stoti in augsztesniaja mo

It's easy for the girl who knows shorthand to get a 
good job with good pay nowadays. But with lunches 
and shoes and shower presents so expensive, it's 
harder than ever for her to save.
That's why so many working girls are investing in 
Savings Bonds on the Payroll Savings Plan. Once you 
tell your pay office how much you want to save each 
payday, you can relax and know that your saving is 
being done for you. Automatically your money will 
go into safe and sure U. S. Series E Savings Bonds.-J
And now every U. S. Series E Bond bought since 
February 1, 1957 pays a new, higher interest —■ 
3 1/4% when held to maturity! It matures faster, 
too, in only 8 years and 11 months. And redemption 
values are higher, especially in the earlier years.
Is your boss a handsome bachelor? Is he consider
ate? Have a sense of humor? If so, marry him 
quick. If not, it makes good sense to invest your 
hard-earned dollars in Savings Bonds. Then- you can 
make a lot of good things come your way. Like a 
trip to Europe. Or a car of your own. (And if ' 
man happens along, too — so much the better. 
You'll need extra money then for things like, 
feminine frills and frying pans.)
So start investing today in Savings Bonds — either 
on the Payroll Savings Plan where you work or 
regularly where you bank.

PART OF EVERY AMERICAN'S SAVINGS BELONGS IN Uf S. SAVINGS BONDS

'' he U. S. G'fVernnienl /Ines mil pay far this advertising. The Treasury Department 
thanks, /or their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

nors sunkei bet vienok gavosi 
in ta vieta.

Baisus regėjimas jo akims 
persistatė. Puikiose rogese, 
pakinkytose dvejetą arkliu, 
gulėjo du vyrai kuriems szaltis 
suvis valdžia atėmė; arkliai iki 
pilvui sniege, žvengė gailiai, 
rodos prijautė savo pabaiga. 
Baltrus pradėjo roges isz snie
go iszkasinet, prikinkė ir savo 
nors kada kumele, bet drūta ir 
tuojaus iszvede ant gero kelio. 
O kad buvo papratęs savo lau
kuose, tuojaus visokiais kėlė
jais, nors puste, atveže tuos su- 
szalusius vyrus prie kancela- 
rijos vaito. Vaitas, žmogus ge
ras, pagyre Baltru už ta pada
ryta nuopelha, liepe arklius 
iszkinkyt ir nuvest in stalda, 
o po tam eiti in grinezia suszilt 
ir ka nors szilto iszgert. Pats- 
gi su pagelba keliu žmonių, 
užsiėmė gaivinimu nepažins- 
tamu, kurie už keliu valandų 
kada gerai tryne su sniegu, at
gijo.

Baltrus ąpsziles. gerai, mis- 
lino apie namus nes perstatė 
sau rūpesti likusios paezios na- 
mieje kada namon nesųgryžo. 
Vaitas atbėgo pas ji o nutve
ręs ji už rankos, priverstinai 
insitrauke in pakaju. Bet koki 
jam buvo dyvai, kada tas jau
nas nepažinstamas, kuri isz- 
gelbejo nuo smerties, paszoko 
greitai nuo kėdės ir su verks
mu mėtėsi jam in kojas. Buvo 
tai sūnūs Baltraus, Jokūbas 
Žagre, kuris kitados buvo nuo 
tėvu pabėgės su sunum darak
toriaus su kuriuom nusidavė 
in viena miestą ir pristojo in 
fabriką gelembiu. Ten ingijo 
iri dideles loskas paties fabri
kanto kurio fabrike dirbo ir 
taip ji pamylėjo jog prižadėjo 
atiduoti jam gavo duktere įr 
visa fabriką. Bet Jokūbas ne
norėjo irntie szliubo be palai
minimo tėvu, o norints rasze 
pas tėvus apie tai, bet jie laisz- 
ka neaplaike. Tada, nežiūrė
damas ant asztrios žiemos, isz- 
sirenge in kelione.

Kokia buvo linksmybe moti
nos kada gavo savo Jokubuka, 
po tiek metu, vela priglaust 
prie szirdies. Po atsilankymui 
sūnaus, visos bėdos nuslinko. 
Sūnūs norėjo tėvus paimtie in 
miestą, bet tėvai nenorėjo ant 
to tikt ir velijo numirtie tam 
paežiam kaime kur tiek metu 
gyveno. Tada sūnūs paliko 
daug pinigu idant užmokėtu 
skola in dvara, o ir ant locnas- 
ties iszpirktu. Gyveno seneliai 
dabar puikiai, o sūnūs kas me
ta su savo paeziule juos atlan
kydavo.

•----- .GALAS-----

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
Brito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
f’zio iszimta isz Lietuviszku 
'įžlieku. Su paveikslais. 177 

j dideliu puslapiu, 35c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingrii 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; Tamsumus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-
*♦♦♦♦♦♦♦**♦**♦*♦♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*' 
Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

lanin. 20n
No.158—A p i © Kapitona i 

Stormfield Danguje; Pabėgo 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui} 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
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 pusią 
pin, 20o.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa 
irai 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. 
Pilkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ISr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. B
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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 Angelines 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

ISZGELBETAS
JOLI mažame kalnynu kai-I 

melyje gyveno vargingas 
kalnkasyis, su savo mažaje 
szeimyna. Jis tik du kudiku tu
rėjo; Jurguti 14 metu amžiaus 
ir Eniute 8 metu sukakuseje. 
Tėvas turėjo sunkiai, dirbda
mas sau ir saviemsiems kaisdie- 
niszkaje duonele pelnyti. Bet 
viendme (dalyke buvo jie bago- 
tesni. už daugybe žmonių ant 
svieto; nesą gyveno tikrojo 
nuobažnysteje Dievo baimėje. 
Labiausai pagarbino jie szir- 
dingiause Szventaja Dievo 
Motina, o tai isz ypatiszkos 
priežasties.

Pirm daug metu buvo tėvas 
kareivis buvęs ir muszije prie 
Vaterloo arba Belle Alliance 
drauge kariavęs. Kada jisai 
saviemsiem apie tai papasako
jo tai vis žibėdavo jo akys; bet 
jis ir visu laiku buvo Dievui 
dėkingas už maloningaje sar
gybe. Tuokart aname muszije 
dar labai jaunas vyrukas bū
damas mate jis kaip jo draugai 
viens po kito, kulku isztiktais, 
ant žemes sukrito ir dvase isz- 
leido. Isz tukstaneziu kanoliu 
nasrų spjovė smertis prapul- 
tin aplinkui. Tai ir ji apėmė 
smerties iszgastis. Nuo savo 
nuobažnosios motynele buvo 
jis tankiai girdėjęs apie tvir- 
taje sargybe Szvencziausios 
Dievo Motinos; ir ka daro jis 
vidurįje muszto ugnies? Jis at
siklaupęs ant savo keliu, szau- 
kia isz giliausiojo szirdies dug
no: '“Szventoji Marija, Dievo 
Motina, melskis už mus bied- 
nuosius grieszninkus, dabar ir 
valandoje smerties!” Ir sztai 
tame patim akies mirksnije 
praužie kulka, kuri ji tikrai 
butu pataikius, jei jis nebutu 
buvęs atsiklaupęs. į
, Veikei po tam buvo muszis 

užbaigtas. Prancūzai turėjo 
bėgti ir Napoleonas numirė 
patremime ant tolimosios salos 
Szv. Elenos. Bet musu kalna
kasys per visa savo arnži neuž- 
mirszo stebuklingo iszgelbeji- 
mo muszyje ir kadangi jis mis
tino ypatiszkei sargybei (Szv. 
Panos uždekavoti turės, tai jis 
ir už tai rūpino, kad jo namuo
se Szventoji Dievo Motina 
szirdingiausiuoju budu pagar
binta tapo. Szeimyna meldėsi 
kas diena rožanczi'u ir laike su 
augszcziausiu pagarbinimu 
Marijos Szventes, ir kadangi 
gerasis tėvu paveikslas ir vai
kams prigema, tai ir Jurgutis 
su Eniute labai tankei ir daug 
meldėsi dangiszkosios Moti
nos.

Netoli nuo- šzetreles biėdno- 
jo kalnakasio., stovėjo ant kal
no sena Dievo> motinos koply- 
czele. Visai arti prie jos buvo 
sename laike ir nekurio bajo-

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
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 kuntokis 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 darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

Lai merginos buna, 
atsargios,

Rinkdamosios san vytra.
Tegul nesirenka (per jauna., 

Bet tik toki vyra kuris 
Buvo. Iszaukletas geroj 

moralybes atmosferoje.
Karta vyra iszsirinkus, 
Lai jau tas dalykas buna
Ant visados užbaigtas, 

Ir nuo to laiko
Rengkis prie szeimyninio 

gyvenimo.
Tūlom merginoms tinka 

vien vilioti vyrus,
O kitos juos vien tik 

erzina.
Motere gali kad ir menkos 

vertes,
Vyra padaryti meilu,

Jautru ir geru 'žmogum, 
Nepavydėjus kantrybes

Pasaldintos nusiszylpsojimais 
Ir prieskoningais 

buczkiais.
Paskui ji insupk in

ro pilis stovėjusi, bet jo prakil- 
noji szeimyna buvo iszmirusi, 
ir tik keli griuvesei buvo užti
kę nuo jo pilies. Tiktai Dievol 
Motinos koplyczele buvo vėt
rų neatbodama, iszsilaikiusi. 
In szita mažaja bažnytėlė ėjo 
mielai labai tankei kalnaka
sys su savo namiszkais, kad 
czion už meldimą Szvencziau
sios Dievo Motinos iszsipra- 
szytu visosia bėdosią.

Eniutei, tėvo oszkas bega
nant, iszejo Jurgutis, paaugės, 
su tėvu in kalniniu ant darbo. 
Kalnakasiu darbas yrąi labai 
ypatiszkas ir nieku budu nebe- 
priegados; nes apaezioj kalnu 
duobėsią susitraukia dyvni 
garai, kuriu visas oras pilnas 
yra ii’ kurie didei lengvai už
sidegdami keliuose akies 
mirksniuose tūla darbininkai 
jau yra nužadine. “Plysztan- 
czios vėtros” yra szitie garai 
vadinami.

Jurgis inkliuvo vfena vaka- 
ra laike pirm Marijos prasidė
jimo szventes, naujiji darba, 
dar ne taįp gerai pažindamas, 
in ne-kuri požemini taka, kuri- 
sai dar ne buvo isz szonu isz- 
dirbtas. Nei jo tėvas, nei kiti 
darbininkai ji nepatemyjo, to
li nuo tos vietos dirbdami. O 
kas nusiduoda? Jo užpakalyje 
visas takas isz abieju pusiu ap- 
griuva. Jo žvake užgesta ir 
kaip tamsiame kapei palaido
tas, szaukia jis jis viso ingale- 
jimo pagelbos; bet nuoprosnai 
skamba jo szauksmas; nieks ji 
ne iszgirsta! Lig sziol tikai 
sienos tebuvo ingriuvusios; 
kas akies mirksni dabar galėjo 
dar ir akmbnin.es lubos žemyn 
nugriūti ir ji užmuszti. Tai 
smerties baimėje jaunikaitis 
parpuola ant savo keliu ir 
karszta malda siunezia dan- 

labdarybės rubus, 
Sziltai užlaikyk meiles 

ugnimi, 
Ir pasigelbek lyg 

Persikais su Smetona. 
Taip su jais pasielgiant, 
Galima vyra ilgiausius 

metus palaikyti. 
Gavus motere proga 
Gali paimti durnais 

iszrukyta,
Arielkoj iszmirkyta 
Surūdijusio proto ir 

nervuota lauža 
Isztraukti isz svieto 

dumblynes, 
Ir ji permainyt ant 

Galingo, naudingo ir 
garbingo žmogaus. 

* * *

Nedelioje Virginoje buvau 
Vienam mieste daug girtu 

maeziau, 
Kaip ulyczia eini, 
Tuojaus nužvelgi, 

Rodos kad ka toki ant 
stryto rankioja, 

Kaip girti strapalioja, 
Jau ant vaikinu nėr 

, ka rugot, 
I- Ne juos koliot, 

Bet tieji poruoti, 
Jau kone visai žiluoti, 

Tieji daugiausia szposu 
pridaro, 

Ir biauriausius triksus 
t iszdaro.
Vienas senyvas apsiporavo, 

Jauna mergele už paezia 
gavo, 

Argi mislinate ilgai su 
savim buvo?

Tiktai vos Nedelia 
iszbuvo, 

Vyras ilgai neiszsipagirioje, 
O ežia valgyt neturėjo, 
Sudas juos atskyrė per 

teismą, 
Ir staigai užsibaigė 

ju zobova.

Įėjo būti. Jie norėjo ji isagel- 
beti, prisibijojo kad jie ji jau 
lavonu atrasia.

Jie dirbo per visa nakti, vi
su pirma rupeseziu pilnasis tė
vas.

Jurgutis vis gulėjo ant savo 
keliu ir meldėsi, o labiausai 
prasze jis nepaliautinai užmel
dimo Szventosios Motinos, o 
tai su tokiu lukeseziu ir su'to-
kiu szirdingu nusitikėjimu, 
kaip didės kanezias kenezias 
kūdikis, tai savo tikrajai Mo
tinai darytu “Atsimink,” ta
re jis “O mylimiausioji Pana, 
kad dar nei vienas nėra prasto
tu tapes, kursai prie tavęs pri- 
begos jieszkojo. Pristok man, 
praszau tavęs, savo didžioje 
bedoje, dabar ir valandoje ma
no smerties; ne apleisk mane, 
o meilingiausioji, geriausioji, 
Szvencziausioji Pana Marija!

Tuoj iszgirdo jis tumpius 
kugiu kirezius ir žmonių bal
sus! In aukszti paszokes, sau
kia jis pagelbos! Darbininkai 
supranta ii ir duoda atsakyma. 
Jo szirdis tuzgena džiaugsmin
game sujudime !

Tai galiausei iszvysta jis 
žvake: paskutinisis žemiu kal
nas tampa paruduotas ir Mari
jos paveiksią rankoje laiky
damas metasi iszgelbetasis su
nns in glebi savo tėvo.

Klykdami isz džiaugsmo, 
darbininkai dabar jaunikaiti 
iszkele ins dienos szviesylbia.

gun link prie Dievo ir prie 
Szvencziausios Motinos Mari
jos.

Isz szirdięs dugno, jis ’ mel
dėsi: “O maloningiausias ir 
mielaszirdingiausias Dieve! 
Keliuose akies mirksniuose, 
man rasi, reiks po tavo szven- 
tuju sūdo, akiu stotis su mano 
griekais, Kaip pastovėsiu asz 
tavo teisingame, asztriame sū
dei Susimilk ant manės! Ne 
prastumk mane biednaji 
grieszninka; juk asz ir esmi 
tavo, per Kristaus brangųjį 
krauja, atpirktas, kūdikis! Tu 
man taip daug gero esi mano 
gyvastije iszrodes; tu ne nori 
mano amžinosios nelaimes; isz- 
rodyk man ta malone ir atleisk 
mano griekus, nesą man ju di
dei gailu! Malones, malones 
praszau, o Jėzau! O Szvento
ji Motina Marija, melskis už 
mane!”

Tada isztraukes maža meda- 
lika Szvencziausios Panos, ku
ri ant savo krutinės buvo ne- 
sziojes, pabueziavo taje, ir 
karsztos asazaros jam per vei
dą tekejo. Tykiai melsdamas 
prasze jis dabar pagelbos 
Szventosios Motinos; o tada 
vėl Dievo melde, kad ji iszgel- 
betu irmaloningai jam dar il- 
giaus gyvasti suteiktu!

Trumpai pirm pietų buvo 
Jurgis apgriuvęs; o tiktai 
priesz-vakara kiti intemyjo 
kad jo ne esą. Tėvas neinmane 
nei ka daryti isz gailesties ir 
iszgasties ir visi darbininkai 
tuoj su didžiausia baime pro- 
cavojo, užgriuvusiji urvą iszr 
kasti; nesą pagal ju manstymo 
jis kitur niekur kaip czion ga- 

Ten jau daug ant jo lauke, la
biausia mylimoji motina! Ji 
buvo isz tiesos iszgastinga 
nakti praleidusi: dabar ji prar 
liejo džiaugsmo aszaras. Ir ma
žoji sesuo Eniute buvo atbė
gusi; ji laike mylimąjį broli 
drūtai prie rankos prikibusi ir 
juokėsi ir szokinejo isz 
džiaugsmo, o ir vėl verke, gim
dytoju aszaras matydama.

Atsitikimas Girioje
JR ka, Baltrau ka girdėjai 

dvare? Paklaus sukumpus 
senuke senyvo būro, kuris ap
lipęs sniegu stovėjo prie ka
mino su ausuote ant galvos ir 
szildesi.

— O ka girdėsi! Ta pati 
kaip visada: pasakė jog jeigu 
neužmokesiu priesz Nauja Me
ta, ka esmių kaltas, tai iszva- 
rys įsz namu, kuriuose per tiek 
daug metu gyvenime ir dirbo
me.

— O mano Dieve! Paszau- 
ke su verksmu motere, kad 
nors pats ponas butu dvare, 
tai jis nepavelintu ant to, ka 
senatvės sulaukėme prie jo.

— Tai ve, esi navatna mo
tere! Ar-gi tu ka gali reika
laut nuo svetimu kad mums 
locnas sūnūs atsake prieglau
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Dabar skubinos visi kalna- 
kasei namon, geriausius savo 
rubus apsivilkti; nesą szian- 
dien buvo aukszta Szvente, 
Szvencziausios Dangaus Kara
lienes, kuria jie sziandien ypa- 
tiszkai pagarbinti norėjo, ne
są Jurguczio iszgelbejima, jie 
vienat josios užmeldimui už- 
dekavo jo!

----- GALAS-----

da. Ar-gi tu atmeni Katre? 
Juk turėjome tris sūnūs; vie
nas numirė priesz kelis metus; 
na, tiek to, ka vis kriuneno; 
antra paėmė in vaiska. Tre- 
czias tavo iszpaikintas, motin, 
tavo patogus Jokūbėlis, kuri 
tau visas kaimas pavydėjo, 
kas su juom stojosi? O ka! Kol 
da buvo mažas, slankiojo po 
grinezia, padėjo laukuose ir 
apie gyvulius triūse kaip galė
jo. Bet kada pradėjo paaugt ir 
drutintis, tada užsimanė 
traukt in svietą tarp svetimu, 
nežiūrėt lauko, o norint senas 
tėvas ir silpna motina melde 
idant'apie tai pasiliautu, tai 
kur-gi! Nieką nesakęs, vogti
niu spasabu isztruko isz grin- 
czios ir nuėjo Dievas žino kur.

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
—■ Seredo.j pripuola 7 Ser

vitutu Steig. taipgi Szv. Bene
dikto, o Tautiszka Vardine: 
Damijonas. Ii* ta diena: 1809 
iri;, Prez. Abrahomo Lincolno 
gimtadienio diena, jis 'buvo 
Szeszioliktas Amerikos Prezi
dentas nuo 1861 ligi 1865 m;, 
likos nužudytas ir mirė Vasz- 
ingtonc 15-ta diena Balandžio 
1865 metuose; 1851 m., suras
iąs auksas Australijos kalnuo
se; 1945 m., trijų didžiųjų tau
tu atstovai Vaitos konferenci
joje sutinka nuginkluoti Vo
kietija.

— Panele Rosalie B. Tras- 
kauskiute, duktė pons. Liudvi
ku Traskausku, 535 W. Centre 
uly., aplaike žinia nuo State 
Board buk ji pasiekmingai pa- 
reijo savo egzaminą del regis
truota slauge. Panele Rozalie 
baigės savo slauges mokslą in 
Skv. Juozapo ligonbute in 
Reading, Pa.

— Ketverge pripuola Szv’. 
Katarinos Ricci, o Tautiszka 
Vardine: Ugne. Ir ta diena: 
1912 m., Kinija tapo Respubli
ka; 1935 m., Vaikvagis ir 
žmogzudis Hauptman, kuris 
pavogė .ir nužudo garsaus 
Charles Lindberg'ho kūdikėli, 
mirties bausme nubaustas; 
1933 m., Prez. Herbert Įloove- 
ris pataria valdžiai susitvir
tinti savo pinigini stovi ir su
gražinto aukso pamato.

—■ Petnyczioj pripuola Szv. 
Valento, kada visi siunczia sa
vo szirdies draugiams ir drau
gėms meiles laiszkelius, o Tau- 
iiszka Vardine: Vitalius. Ir ta 
d'iena: 1819 m., gimė Christo
pher Latham Sholes, kuris isz- 
rado raszomaja miszinele, 
typewriter; 1912 m., Arizona 
valstija likos priimta kaipo 
keturios desziirits asztunta 
valstija in Suvienytas Valsti
jas; 1950 m., Komunistiszka 
Kinija pasirasze trisdeszimts 
metu feūtarti su Sovietu Unija. 
Rusija pasižadėjo pristatyti 
$300,000,000 bet. iki sziol nei 
vieno rublio; 1933 m., beveik 
visos bankos užsidarė Ameri
koje.

Shenandoah, Pa.—
Vincas Piotskis, nevedąs, nuo 
232 Indiana uly., Shenandoah 
Heights, pasimirė pareita Pet- 
nyczios .vak., in Locust Mt. 
Ligonbute. Jisai gydėsi per 
keturios menesius minėtam li- 
gonbuteje. Velionis gimė She- 
nadoryje, ir gyveno pas seserę 
Margarcta Schlack. Buvęs 
angliakasis ir paskutini karta 
dirbo Maple Hill kasyklose. 
Taipgi paliko kita seseri Ona 
ir broli Antana. Laidos Sere- 
dos ryta, su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa ir palaidos in parapijos 
kapinėse.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Ine., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

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

NAUJAS RUSIJOS
ATSTOVAS

Pribuvo In
Vaszingtona

WASHINGTON, D. C. — 
Naujas Sovietu Rusijos Amba
sadorius Mikhail A. Menszivo- 
as atvažiavo in Vaszingtona, 
stengtis prirengti didesniu 
vieszpatyscziu taryba. Jis pir
miausiai atsilankys pas Prezi
dentą Eisenhower! Jis atskri
do ežia naujausiu Sovietu Ru
sijos Jet eroplanu, in Baltimo
re, Maryland. Jis sako kad jis 
tik nori su Prezidentu Eisen- 
howeriu pasikalbėti ir pasitar
ti apie bendra taika.

Jis buvo tris metus praleidęs 
Vaszingtone, po Antro Pasauli 
nio Karo, ir yra buvęs Sovietu 
Rusijos Ambasadorius in In
dija, ir yra buvęs Sovietu Ru
sijos Užsienio Ministeris del 
prekybos klausymu.

Gražios iszvaizdos ir malo
nus naujas Ambasadorius gal 
daugiau intakos padarys pas 
mus negu Georgi N. Zarubinas 
kuris retai kada pasirodydavo 
baliuose ar iszkilmese.

Su juo atvažiavo jo žmona, 
graži juodbruve Ponia Evge
niya Menshikova.

Ju eroplanas susikirto su 
viešniomis ir buvo apie tris 
valandas pasivelines kai jis at
vyko. Vienas ju eroplano taj- 
eris susprogo kai eroplanas 
nusileido prie aerodromo, bet 
apart to nieko taip svarbaus 
neinvyko.

Bet tas eroplanas turėjo ke
turis kitus ratus, tajerius ir už 
tai jokio pavojaus nebuvo kai 
vienas tajeris susprogo.

KITA EROPLANO 
NELAIME

21 Žuvo; Daug 
Sužeistu

MUNICH, VOKIETIJA. — 
Didelis Anglijos eroplanas, 
veždamas Anglijos Cziampijo- 
nus in Soccer Sporto loszima, 
ir apie tuziną laikrasztininku 
nukrito ir sudužo, kai tik jis 
pasikėlė. Mažiausiai dvide- 
szimts vienas žmonių žuvo isz 
keturios deszimts keleiviu ant 
to eroplano.

Dvideszimts du, kurie iszli- 
ko gyvi buvo greitai nuveszti 
in vietines ligonines in Mu
nich miestą. Policijantai sako 
kad gal du Vokiecziai buvo už- 
muszti kai tas eroplanas patai
kė in ju namus. Eroplano 
sparnai buvo numuszti kai jis 
nukrito.

Szitas dvieju inžinu Eliza
bethan eroplanas skrido isz 
Belgrado in Londoną.

Jis du sykiu stengiesi pasi- 
kelai, bet kas ten su jo inžin
ais nebuvo gerai ir jam nepa- 
siseke. Pirmas pasikėlimas 
buvo sustabdintas per sniegą, 
ar bet taip eroplano sztabas 
aiszkina. Bet vėliau pasirodė 
kad ne oras, bet kas nors su to 
eroplano inžinais nebuvo tvar
koj, nes kai tik jis pakilo virsz 
medžiu, jis staiga eme kristi, 

nukrito, sudužo ir užsidegė.
Szitokios nelaimes yra ne

dovanotinos ir eroplanu kom
panijos turėtu už jas pilnai at
sakyti.

Net ir ežia, Amerikoje musu 
eroplanu tvarka yra visai isz 
mados iszejus, ' eroplanai at- 
skrida isz tolimiausiu krasztu 
ir gauna pavelinima tik per 
kelias minutas nusileisti. Kiti 
eroplanai, kurie ant laiko ima 
iszskristi, staiga gauna žiniai 
kad tas ar tas eroplanas atle
kia ir reikalauja visa ant aero
dromo vieta.

Tik keletą sanvaites atgal, į 
mes buvome ant Avoca aero
dromo, tarp Wilkes-Barre, ir 
Scranton, Pa. Musu eroplan
as jau buvo pradėjęs kilti isz 
tos vietos, kai per radija buvo 
praneszta kad Armijos didelis 
Globe Master eroplanas su de
vynios deszimts kareiviu ir su 
dvejais užgesusiais inžinais 
greitai leidžiasi. Musu ero
planas buvo priverstas nu
krypti in pelkes kad duoti tam 
milžiniszkui eroplanui vietos 
nusileisti. Kai musu eropla
nas isz tu peikiu iszsikrapszte, 
staiga per ta pati radija atėjo 
žinios kad kitas tokis pat mil- 
žiniszkas ‘Globe Master’ ero
planas leidžiasi, in pagelba 
tam kitam eroplanui.

Gal girtinas ir patartinas 
paprotys armijos rupeseziui 
taip rūpintis savo lakūnais ir 
keleiviais, bet kas su mumis, 
paprastais keleiviais? Tiedu 
armijos eroplanai užėmė visa 
ta aerodroma ir vėliau net ne
galėjo isz tenai pasikelti, nes 
jie buvo per dideli. Argi jau 
ne laikas sutvarkyti eroplanu 
tvarka kaip traukiniai yra sa
vo važiavimo ir atkeliavimo 
tvarka sutvarkė. Dabar, nie
kas nežino isz kur ir koks ero
planas atskris in aerodroma. 
Didesniuose aerodromuose, 
kaip Philadelphijoje, Cleve- 
lande, New Yorke ir Los Ange
les, eroplanai atskrida po ke
lis tuzinus kas penkiolika se
kundų. Dabar iszrodo kad 
skristi nėra jokio pavojaus, 
bet pavojus randasi pasikelti 
ar nusileisti. Ir ežia aiszkiai 
matyti kad valdžios kalte. Jei
gu mes turime rauduonas 
szviesas automobiliams ant 
vieszkeliu, tai kodėl mes nega
lime ka panaszaus turėti pa
dangėse, virsz musu aerodro
mu?

Jeigu jus tik atsiminsite ar 
kitu dienu laikraszczius persi- 
skaitysite, tai pamatysite kad 
daugiausia eroplanu nelaimiu 
atsitinka, kai jie kyla in pa
dangėse.

Gal kaip tik už tai eroplanu 
tarnaites ir lakūnai patarė vi
siems keleiviams užsimauti 
diržus kai eroplanas kyla in 
padanges ar leidžiasi žemyn. 
Ir tas visai nebutu reikalingas 
jeigu valdžia susitvarkytu ir 
nustatytueroplanams, kaip au
tomobiliams kada važiuoti, 
leistis, kada ne.

Mums iszrodo kad Eropla
nu kompanijos galėtu viso 
kraszto valdžias ežia apskusti 
ir jas kaltinti už tiek daug ne
laimiu.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias, 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Saule Publishing Co., Į 
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— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu 
varys j u nuliūdima.

$100,000 VERTES 
ŽEMCZIUGU

PAVOGTA 
NEW YORK, N. Y. — Du 

vagiai, nesziodami buezieriaus 
žiurstus, pasivogė szimta tuks- 
taneziu doleriu vertes žemeziu 
gu isz Madison Avenue sztoro. 
Tai buvo antra tokia vagyste 
in keturias dienas.

Vagiai privertė tris kliarkas 
darbininkus stovėti su iszkel- 
temis rankomis in Kobrin 
Brothers sztora, kai jie in sa
vo maiszus susikrovė visus 
brangius žemeziugus ir dai- 
mantus.

Ana sanvaite vagiai insi- 
lauže in Edison vieszbuti ir ap 
vogė Ponia Lillian Kramer, to 
vieszbuczio savininke ant pu
ses milijono doleriu vertes 
žemeziugu.

Policijantai negali suprasti 
kaip ir kodėl tiek daug tokiu 

j brangiu žemeziugu tie vagiai 
yra pasivogė, nes jiems bus 
baisiai sunku juos kur nors 
parduoti, nes policijantai da
bar akyliai seka visus sztorus 
kurie perka tokius žemeziugus 
ar jos iszmaino. Ir nei vienas 
isz tu žemeziugu dar nėra pa
sirodęs tuos sztoruose.

UNIJOS NARIAI
VERGAI

Sako Senatorius 
McClellan Apie

Philadelphia
WASHINGTON, D. C. — 

Senato paskirta Komisija isz- 
isztirti sukezius ir razbainin- 
kus Inžinierių Unijoje, Phila
delphijoje, sako kad ji savo 
tardinimus ves kol ta Inžinie
rių Unija susitvarkins.

Robert F. Kennedy, virszi- 
ninkas tos Komisijos patarė
jas sako kad ta Komisija nesi
liaus sekus tos Unijos Vadu 
darbus ir suokalbius su Kon- 
traktoriais kol viskas bus su- 
tvarkinta.

Senatorius John L. McClel
lan, Demokratas isz Arkansas 
valstijos sako kad dabar vi- 
viems aiszku kad tos Inžinie
rių Unijos, Philadelphijos kuo 
pos nariai yra tikri vergai sa
vo Unijos Vadairis.

Szita kuopa yra buvus po 
Tautines Unijos priežiūra ir 
vergyste nuo 1931 metu, isz-

imant metus nuo 1948 iki 1952.
Senatorius McClellan sako 

kad Tarptautines Inžinierių 
Unijos Prezidentas, William 
E. Maloney baletu viską su- 
tvarkinti in trisdeszimts die
nu. Bet, jis pridėjo: “Asz 
gerai žinau kad jokios laisves 
toje Unijoje nesiranda, ir kas 
tik savo baisa toje Unijoje pa
kels tas gaus per galva ar 
sprandą. ’ ’

Buvęs kalinys, Joey Fay, 
buvęs Philadelphijos kuopos 
bosas, kuris isztupejo in Sing- 
Sing ir Dannemora kalėjimus 
už suktybes, buvo vėl paszau- 
ktas svieczinti ir aiszkintis.

Jis Senato Komisijai, kaip 
nekaltas mokinys, aiszkinosi, 
kad kai jis ta kuopa valde, tai 
buvo tikrai Demokratiszka 
valdžia; kad visi Unijos nariai 
turėjo lygu baisa, vota.

Bet kiti, tos Unijos nariai po 
prisieka sake kad kai jie buvo 
pareikalavę kad Joey Fay 
jiems parodintu Unijos san- 
skaitu knygas ir kontraktus, 
tai jie buvo sumuszti, suspar- 
dinti ir sukulti. Jie sako kad 
tas ju vadas, Joey Fay vis su 
savimi turėjo kelis burliokus, 
kurie jam kelia visur prakirto 
ir visiems davė žinoti kad ne 
in sveikata ju bosą užkibinti.

Senatorius Kennedy jo už
klausė apie jo dvylikos tuks- 
taneziu szesziu szimtu doleriu 
pensija isz Unijos; jis klausė: 
“Ar kuris kitas Unijos vadas 
tiek pinigu del Pensijos gau
na?”

Kai Nauji Unijos vadai pri- 
parodino kad Unija buvo isz 
savo nariu surinkus $6,685,000 
per Joey Fay vaidinimo metus 
per trylika metu, ir kad Unijos 
iszlaidos buvo mažesnes negu 
$100,000 ant metu, tai turėjo 
likti daugiau kaip keturi mili
jonai doleriu ižde; o dabar nė
ra nei cento tu pinigu; Joey 
Fay, Senato Komisijai pasakė 
kad tie skaieziai yra perdėti ir 
kad nauji nariai nemoka kaip 
vesti knygas ir nesupranta 
sanskaitas.

Assesmentai, baudos, nauju 
nariu insiraszymai per tuos 
metus innesze dar kita $1,123,- 
000. Ir nei tu pinigu, nei san- 
skaita niekur nėra! Joey Fay 
sako kad ta kuopa turi mažiau 
nariu, negu tie nauji vadai pa
duoda, bet jis vis nesutiko isz- 
duoti jokios sanskaitos.

Joey Fay tikina, kad kai jis 
buvo tos guopos bosas jis nie
kados nesisamde žuliku ar bur 
lioku ji apsaugoti ir apginti, ir 
kad nei vienas jo kuopos na
rys nebuvo niekados sumusz- 
tas.

Bet Ponas Underwood tuo- 
jaus pakilo ir pasakė kad jis 
tikrai žino kad bent du, apie 
kuriuos jis asmeniszkai žino, 
buvo sumuszti ir iszmesti isz 
mitingo kai jie norėjo balso 
Newark kuopos susirinkime. 
Ir tie, kurie juos taip sumusze 
ir išmėtė buvo Joey Fay pa- 
samdinti žulikai, padupeznin- 
kai.

O kaslink Philadelphijos 
kuopos tas Joey Fay vis ginasi 
ir sako kad jis mažai ka ben
dra su ta kuopa turėjo, nes jis 
tenai tik penkis sykius buvo 
atsilankęs. Jis sako kad jis 
visa Philadelphijos kuopos 
tvarka buvo pavedės savo pa- 
gelbininkui Jasper H. White.

Kaip tie Unijos vadai dabar 
tenai ginsis ir aiszkinsis, visgi 
visa ta tos Unijos betvarke la
bai negaržiai atsirūgsta.

Ant Gavėnios
—t—

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

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

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

SAULE - Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA . . < Į 

Viesz. Jėzaus ir ;! 
Motinos Szvencz. ;!
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios ' 
ant kalno Alyvų, žemei ' 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. J;

Knygos Did. 3%x5% col. ]
TIKTAI, 25 Ct». j

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

JIESZKO
RAUDONPLAUKES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tas mokyklos virszininkas 
per dvideszimts metu pasivogė 
apie du szimtu tukstaneziu do
leriu, ir policijantai spėja kad 
dauguma tu pinigu nuėjo už
laikyti jo meiluže ta rauduon- 
plauke ar juodbruva Ponia 
Bonnie Barnes. Jie dabar sako 
kad jie suaresztuos ja, tikėda
mi kad ji gales jiems pasakyti 
kur visi tie pinigai nuėjo.

Dabar jau žinoma kad ta 
naszle su keliais vyrais sykiu 
gyveno ir ta mokyklos virszi- 
ninka Stengle tik už mulki lai
ke ir ji melže isz visu tu pini
gu kuriuos jis pasivogė.

Bet mokyklos sztabas jokiu 
priparodinimu neturi kad szi
ta naszle ka bendra turėjo su 
tos mokyklos virszininku ir 
bus labai sunku .ja inkaltinti. 
Tie tiek bus galima priparo- 
dinti, jeigu ji negales priparo- 
dinti isz kur ji gavo ar gauna 
tiek pinigu taip puoszniai gy
venti.

Pirkite U. S. Bonus

RYTU VOKIETIJOJE
ŪKININKAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

turi dar viena grupe, kuri 
jiems prieszinasi, tai mažu 
ukiu farmeriai, kurie nenori 
savo ukius pavesti bendrai 
valdžios tvarkai.

Spaudimai ant szitu mažu 
ukiu buvo per kelis metus su
mažinti ir suszvelninti, bet da
bar juos vėl ima spausti.

Kai Sovietu vadai kovojo 
del pirmenybes, del valdžios, 
tai jie neturėjo nei laiko nei 
gana jiegos rūpintis apie ma
žu ukiu farmerius, ir jie nebu
vo privereziami dėtis in Kol
chozus.

Bet dabar, kai Sovietu San- 
junga ežia yra insigalejus, tai 
jau dabar ima rūpintis ir tais 
farmeriais; nors ju laikrasz- 
cziai raszo kad tie ūkininkai 
savanoriai patys veržiasi in 
tuos Kolchozus.

Iszejo insakymas kad neva
lia mažu ukiu farmėriams sko
linti maszinas kaip traktorius, 
trokus ir kitas ukiu reikalin
gas maszinas.

Czia, nors ir tuos mažu ukiu 
farmerius Sovietai taip nu
baus, bet jie patys nukentės, 
nes, kadangi visas ūkio darbas 
buvo varomas ir dirbamas su 
maszinomis, tai be maszinu tie 
farmeriai daug mažiau visko 
pagariiins ir valdžia daug ma
žiau isz ju gaus, kai tie farme
riai turės savo ukius dirbti, ar
ti ir akieti rankomis, be ma
szinu.

Bet su szitu nauju spaudini- 
mu auga ir tu farmeriu drąsą 
ir pasiprieszinimas. Luckan 
mieste, netoli Kottbus, vieszas 
susirinkimas baigėsi beveik 
sukilimais, riauszemis, kada 
kompartijos atstovai ūkinin
kus iszvadino isznaudotojais.

Komunistu laikraszcziai yra 
baisiai pasipiktinę kad kovo
jama priesz tuos, kurie yra 
stoję in Kolchozus. Ant insto- 
jusiu in Kolchozus ūkininku 
namu ir triobu randama iszlip- 
dinta invairiu proklamacijų 
arba tiesiog raszoma žodžiai: 
“Iszdavikas” arba “Vergas”.

Deszimts metu iszsilaike 
mažieji ūkininkai savo nepri
klausomybėje, sziandien iszro
do kad nebegales ilgiau iszsi- 
laikyti.

®^A - B - CELA^S 
Iarba pradžia | 

SKAITYMO
...ir... ■ J;RASZYMO

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

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

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




