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Karaliszkos Kanados Laivynas ŽINIOS ISZ LIETUVOS

Karaliszkos Kanados Lai
vyno didieji kariszki laivai 
isz Halifax eina pratybas su 
Amerikos Atlanto Laivynu. 
Czia dalyvavo apie deszimts 
tukstancziu žmonių ir tris
deszimts keturi kariszki lai

vai ir trys submarinai.
Szitas paveikslas buvo nu

trauktas nuo kariszku ero- 
planu laivo “Bonaventure” 
ir czia matomi trys kariszki 
laivai.

o o o

Isz Amerikos
BOMBNESZIS

SUSPROGO
Keturi Žuvo

LANCASTER, OHIO — 
Szesziu inžinu “Jet” bombne- 
szis, buvo pradėjęs leistis že
myn ant Lockbourne Air For
ce Base, netoli nuo Columbus, 
Ohio, kai staiga jis susprogo ir 
nukrito. Visi keturi -ant -to 
eroplano žuvo.

Žuvusieji buvo visi Leiten
antai: dvideszimts szesziu me
tu amžiaus Theodore L. Jenn
er isz Evanston, Ill., dvide
szimts penkių metu amžiaus 
George M. Reiley isz Hyatts
ville, Md., dvideszimts septy
nių metu amžiaus Earl N. Fo
gle isz Pittsburgh, Pa., ir dvi
deszimts penkių metu amžiaus 
Alvin B. Storey isz Charlotte, 
North Carolina-

sziluma, uždare automobiliaus 
langus, ir užmigo amžiniai. Jie 
buvo Joseph P. Supeck ir jo; 
dvynukas brolis Joel nuu 326! 
20-th avė., Edwin Dombroski, 
330 20-th avė., ir Patrick Bar
ry Jr., 1908 Luzerne uly.

4 JAUNUOLIAI 
UŽDUSO

HARVEYS LAKE, PA. — 
Keturi jaunuoliai isz Scranton, 
Pa., užduso nuo savo automo- 
biliaus duju, gazu. Visi buvo 
po septyniolikos metu amžiaus 
ir du isz ju buvo dvynukai.

Daktaras Stanley Stapinski 
isz Luzerne apygardos sako, 
kad visi užduso nuo automobi
liaus duju.

Valstijos policijantai, Sar- 
žentas Charles Givler ir State 
Trooper Clifford Hawke, užti
ko juos apie devinta valanda 
isz ryto. Daktarai spėja kad 
tie jaunuoliai pasimirė apie 
antra valanda isz ryto.

Jie buvo gave “flat-tajeri” 
ir nebeturedami kito tajerio, 
jie nutarė laukti rytojaus. Ka
dangi buvo labai szalta, jie 
prastardavo automobiliaus in- 
žina, paleido visu smarkumu

SENYVAS MAINIE- 
RYS NUSZOVE DU
Paskui Pats Nusiszove

OAK CREEK, COLORA
DO.— Senyvas mainierys nu- 
szove du kitu mainieriu, sužei
dė treczia, saleje kur “Pool” 
losziama, paskui nuėjo sau na
mo, paszauke savo žmona ant 
telefono, ir su ja besikalbėda
mas, pats nusiszove.

Nuszauti buvo penkios de
szimts trijų metu amžiaus Jur
gis Kurkonis, ir szeszios de
szimts penkių metu amžiaus 
Roberats Jurkeviczius, jiedu 
isz Oak Creek; ir Frank Goba- 
ssie kuris pats save nusiszove.

Nei jo žmona, nei susiedai 
negali suprasti kodėl Gobassie 
taip padare. Kiek jie žino, tai 
visi jie, buvo susiedai ir drau- į 
gai.

TROKO DRAIVERYS
Užsnūdo ir
UŽSIMUSZE

MASKVA
PASIRASZINEJA

Protokolus Del 
Lietuvos

Sausio 18-ta diena, Maskvo
je buvusi pasiraszyta Sutartis- 
Protokolas tarp Sovietu San-1 
jungos vyriausybes ir Bulga
rijos apie savitarpio pretenzi
jų, liecziancziu Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos Respublikas, 
sutvarkima. Protokole esą • 
numatoma savitarpiszkai atsi
sakyti nuo visu turtiniu pre
tenzijų, liecziancziu Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Respubli
kas, buvusiu priesz szioms; 
Respublikoms ineinant in So-j 
vietų Sanjunga.

Isz Sovietu puses _ protokolą 
pasirasze, vyriausybes ingalio- 
tas, Sovietu Sanjungos turtinu 
ministerio pavaduotojas I. D. 
Zlobinas, isz Bulgaru puses; 
Bulgarijos Ambasadorius Mas 
kvoje, Liubenas Gerasimovas.

Savaime aiszku, kad tasai 
protokolu pasiraszymas yra 
tik apėmimuose valstybes ak
tas, nes Sovietu Sanjunga ne
turi teises spręsti pretenzijas, 
pareikalavimas, susijusias su 
Lietuvos valstybe.

KA PASAKOJA APIE

ir žiemos darganose sugesda
vo. Tas pats atsitikdavo su 
bulvėmis. Miesto darbininkai 
jas kasinedavo isz apszalusios 
žemes, bet ir jas nuvežti Kol
chozas neturėjo iszgabenimo 
priemonių, ir bulves likdavo 
lauke ir suszaldavo.

Kur Dar Lietuviu Gy
vena. Visu Ilgesys, 
Kuo Greicziau In

Tėvynė
Be szio rajono, dar daug Lie

tuviu gyvena kituose Czulim 
upes pakraszcziuose, miszkuo- j 
se. Dar daugiau Lietuviu yra;

KRUSZCZEVA
KVIECZIASI

IN SVECZIUS

Philadelphijos Laikra- 
szczio Atviras Laiszkas

Irkutsko oblastyje. Czia dau
gelyje Kolūkiu po keletas Lie
tuviu szeimynu gyvena.

Lietuviai stengiasi, jei lais
vi, kaip inmanydami greicziau 
vykti atgal tėvynėn. Jie tai 
vadina “skristi.” . Daug to
kiu “laisvais” pasideriusiu 
Lietuviu jau iszvyko. O tie, 
kurie dar negali gryszti in Lie
tuva, telkiasi vis labiau in di
desnius vienetus, kad galėtu 
tarp savųjų gyventi fr vai
kams užtikrinti Lietuviszka 
auklejima.

Vedybos vyksta daugumoje 
tik tarp Lietuviu. Kartais bū
na vedybų ir tarp Pabaltiecziu 
bet su Rusais Lietuviai vengia 
maiszytis. Nenori su Rusais 
maiszytis, nei Latviai, Estai, 
Ukrainiecziai, Moldavenai, nei 
kitos ne-Rusu tautybes. Sibi
ro isztremime net Žydai yra 
priesz Rusus nusistatė.

Lietuviszkos Dainos Si
bire. Žiaurios Bausmes 

Už Partizanu Dainas

CHURCHILLIS
SVEIKSTA

ROQUEBRUNE CAP MAR
TIN, PRANCŪZIJA.— Buvęs 
Anglijos Premieras Sir Wins
ton Churchillis, jau beveik yra 
visiszkai pasveikęs, . ir Dakta
rai jam yra pavėlinę priimti 
sveczius.

Vietinis Gubernatorius, Pie- 
re, Jean Moatti su savo žmona 
pas ji atsilankė palinkėti jam 
jam sveiktos.

Churchillis yra asztuonios 
deszimts trijų metu amžiaus. 
Jis savo Daktarams uždraudė 
laikrasztininkams iszduoti to
kias smulkias žinutes apie jo 
liga ar sveikta, kaip Ameriko
je buvo daroma, kai Preziden
tas Dwight Eisenhoweris buvo 
susirgęs.

Churchillis sako, kad tokios 
neva žinios yra baisiai prasto 
skonio ir netinkamos.

Ponas Nikita Kruschev,
Kremlinas _ į, 
Maskva, U.S.S.R.
Gerbiamasis Pone Kruszczeve:

Nauja kultūros programa,

v j
Kultūrinis gyvenimas Lietu

viu tremtiniu tarpe vyksta, 
kiek sanlygos leidžia, norma
liai. Po sunkiu dienos darbu 
jie dažnai susirenka ir dainuo-

surengta tavo tarnu ir musu ja Lietuviszkas dainas, o szei- s 
Dipliomatu, Vaszingtone. i mynose vaikai mokomi Lietu- 

Visos tos kalbos kaslink nu- viszkai. Visu tremtiniu vai-

CARLISLE, PA.—
Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Roy Edward Logan 
isz New Milford, Ohio užsimu- 
sze kai jo trokas sudužo in kito 
troko užpakali, ant Pennsyl-1 
vania Turnpike, apie szeszioli- 
ka myliu nuo Carlisle miesto.

Antro troko draiverys, dvi
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Charles Janels isz Har
risonburg, Virginia, buvo su
krėstas..

Policijantai spėja kad drai- 
verys Roy Edward Logan už-1 
snūdo, bevairuodamas, ir taip 
in ta troka sudužo.

LIETUVIU GYVENI
MĄ SIBIRE

12 Kvadratiniu Metru 
Kambaryje, 6 Žmones

Szios szeimynos galvai pra
džioje teke dirbti statyboje. 
Mėnesinis uždarbis, atskai- i 
ežius tam tikras duokles, siexe 
70 rubliu. Isz to niekas nebū
tu galejes pragyventi. Todėl 
kiekvienas darbininkas po dar 
bo valandų dar ko ne toki pat 
darbalaiki dirbdavo priva- 
cziai, prie pavienu namu invai-’; 
iriems pareigūnams ir pana-' 
sziai.. Moterys, kaip ir vyrai, j 
dirbo miszkuose ir kitus sun
kius darbus. Gyvenimo san
lygos labai blogos. Szeimynos1 
turi tik po viena patalpa. Tai 
dvylika kvadratiniu metru 
kambariai barakuose. Tokio 
ploczio kambaryje dažnai gy
vena szeimynos isz szesziu ir 
daugiau nariu.

Ir Sibire Ta Pati 
Kolchozine Netvarka

— I
Vasaros metu miesto darbi

ninkai dažnai vykdavo Laisva- 
noriszkaipadeti isz tu srieziu, 
kur derius jau būdavo nuimtas 
bet del Sovietines netvarkos 
atsitikdavo sztai kas: Derliu 
nuimdavo, grudus supildavo ! 
lauke ir jie czia rudens lietuje j

siginklavimo.
Baigimas to taip vadinamo 

“Szalto Karo”; virszunes su
sirinkimo ir kiti mitingai.

Visa tai mums žingeidu; 
czia Philadelphijoje ir Phila- į 
delphija Daily News laikrasz-, 
ežio sztabas gavo tikra inkve- j 
pima.

Mes misliname kad jeigu tu 
ir gal apie szimtas kitu inta-; 
kingu žmonių Kremline, tie 
kurie valdo Rusija ir visa tvar
ka ar betvarke tenai sudaro, 
ir kurie veda ta Szalta Kara po 
visa svietą ypatingai priesz 
musu kraszta jeigu visi jus pa-' 
tys pamatytumėte ir dažinotu-! 
me kaip gerai Amerikoje mes 
gyvename po Kapitalistu Bo
tagu ir po Laisves Vėliava, jus 
gal, sugryže in Rusija norėtu- 
mete tokia pat valdžia insteig- 
ti savo žmonėms. Mes ir Poną 
Bulganina kviecziame.

Jeigu jus malonetumete taip 
padaryti; tai reiksztu galas 
Szaltam Karui, apsiginklavi
mo lenktyniavimui, geležinėms 
sienoms, ir kitoms panaszioms 
kvailystėms. Už tai,....

Mes kviecziame tave, Bulga
nina, ir kitus tokio paties plau
ko Rusijos Vadus, kiek tik 
jums patinka, atsiveszti pas 
mus, ir mes jus priimsime kaip 
tikrus sveczius.

Mes visus kasztus padengsi
me. Galite būti tikri, kad mu
su virszunes žmones jus priims 
ir valdžia parūpins visiems 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kai gali lankyti ir vidurines 
mokyklas; jie privalomai turi 
lankyti Rusiszkas mokyklas. 
Mokiniai vereziami raszytis in 
‘spaliukus,-paskui sekantiems 
kai nesiraszo, gali nukenteti ir 
tėvai ir vaikai. Gryžusios isz 
Sibiro- szeimynos vaikai gerai 
kalba LietuviszKai.

Tremtiniai žinoma, yra seka
mi, ar nepasireiszkia Anti-So- 
vietiniai. Sekama net, kas ko
kias dainas dainuoja. Buvęs 
toks atsitikimas: karta Kele
tas jaunuoliu dainavo Lietu
viszkas Partizaniszkas dainas. 
Kita diena apie tai jau buvo 
sužinojęs Sovietinis saugumas. 
Du vyrukai ir dvi mergaites 
buvo suaresztuoti ir iszveszt in 
Tomską. Czia juos Sovie
tinis teismas puteise žiaurio
mis bausmėmis: vyrukus po 20 
metu privereziamojo darbo; 
mergaites-po penkiolika metu, 
kur juos vėliau iszveže ir kur 
jie dingo, niekas nesužinojo.

Moterys Kunigu 
Pareigose

Naujagimius dažniausiai 
kriksztydavo paezios motinos, 
pasikviesdamos kūmais kai
mynus. Sutuokdavo taip pat 
moterys, daugiausia seneles, 
kurios sutuoktuvines apeigas 
geriausiai prisimindavo. Mi
rusius laidodavo su tikybinė
mis apeigomis; ir vėl moterys 

j atlikdavo visas apeigas.

EROPLANAS
SUDUŽO; 34 ŽUVO

42 ŽmonysBuvo Ant 
To Eroplano

BOLTON, ANGLIJA.—
Didelis dvieju inžinu eropla- 
na, “Bristol Freighter” tren
kė in Pennine kalnu, isz prie
žasties ūkanos. Trisdeszimts 
keturi žmones žuvo szitoje ne
laimėje, o asztuoni sužeista.

Nelaime atsitiko penkiolika 
myliu nuo Manchester, Angl
ijos.

Eroplanu kompanijos atsto
vai sako, eroplanas greitai 
stengiesi augsztai pakilti, nes 
kalnai tenai labai augszti. La
kūnui gal nepasiseke, nes jis 
davė in “Winter Hill” kalno, 
prie Pennine kalnu.

LAKŪNAS ŽUVO

Automobiliaus
Nelaimėje

ROCHESTER, MASS. —
Lakūnas Saržentas, keturios 
deszimts vieno metu amžiaus 
Michael Patrisian isz Dunmo
re, Pa., užsimusze, kai jo auto
mobilius paslydo ant ledo ir 
sudužo in elektros stulpą.

APDAUŽĖ
POLICIJANTA

Kunigužis Negavo 
Laisniu

MOLD, WALES. — Kuni
gams Henry Rees, isz Anglijos 
Bažnyczios tikybos, turėjo už
simokėti penkių svaru ($14) 
bauda, už tai, kad jis apdaužė 
policijanta peržiuretoja, kad 
tas policijantas nesutiko jam 
iszduoti automobiliaus vairuo
jama laisnius.

Tai buvo penktas sykis kai 
tas Kunigužis neiszlaike tu 
kvotimu del vairuojimo lais
niu, ir už tai taip supyko, kad 
jis apdaužė tji policijanta.

NUŽUDĖ KAPITONĄ
Jurininkas 

Prisipažinsta
NAPLES, ITALY. — 

Italijonas jurininkas prisipa
žino kad jis apvogė ir nužudė 
Laivyno kapitoną, sakydamas 
“Asz jo neapkeneziau!”

Dvideszimts dvieju. metu 
amžiaus jurininkas Giovanni 
Spaziano, prisipažino, kad jis 
nužudė Leitenantą Kapitoną, 
trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Battino Cambiasso, 
Nedėlios ryta, k a i laivas 
“Panoma” buvo Naples mies
to uoste.

Nuo to laivo dingo $6,400.00. 
Jurininkas Giovanni Spaziano 
sako, kad jis tu pinigu visai 
nenorėjo bet juos pasiėmė kad 
policijantai ka kita kaltintu. 
“Asz ji neapkeneziau,” jis vis 
atkartoja, “ir užtai ji užmu- 
sziau!”

Geriausias Paveikslas

1957 metais buvo atvykęs, 
pirma karta po 1954m., Lietu
vis Kataliku kunigas, jau baus 
me atlikęs. Jis turėjo su sa
vim visus bažnytiniam patar
navimui reikalingus daigtus. 
Vienok jis visa turėjo atlikti 
slaptai. Vėliau Rusu buvęs in 
skustas ir isz Tomsko srities 
dingo.

Gryžusieji papasakojo dar 
toki atsitikima: Kai Lietuviu 
kunigas 1957 metais lankėsi 
toje vietovėje, tremtiniai Lie
tuviai Katalikai ėjo pas ji isz-, 
pažinties. Tai buvę suvienyta 
taip: kad barakėlyje, kur ku- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Per rungtynes del invai- 
riu ir žingeidžių paveiKslu, 
Walter Chandoha, isz Hun
tington Station, New York, 
laimėjo pirma premija, do
vana su szitu paveikslu ka
tinuko kuris sergsti savo 
pieno bliuda, kad niekas ji 
nuo jo nepaimtu ar ta jo pie
ną nepalietu.

SKAITYKIT 
“SAULE”
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Kas Girdėt
In. Stourbridge, Anglijoje, 

vienas sztorninkas buvo iszde- 
pes virsz pintiniu, kurias jis 
norėjo parduoti plakata, kuris 
sake: ‘'‘Pasiimkite Viena.” 
Perimos deszimts trijų metu 
amžiaus Ponia Elizabeth Poul- 
ton kaip tik taip ir padare, pa
siėmė viena ir nuėjo sau natrio. 
,Už keliu dienu ji sugryžo ir 
dar kita, pinntine pasiėmė, ir 
buvo suaresztuota.

Patraukta in teismu už va
gyste ji pasiaiszkino kad ji 
taip darė kaip tas pagarsini
mas sake ir pasiėmė. Teisėjas 
nutarė kad ji nekalta. Ta pa- 
czia diena tas sztorninkas ta 
savo pagarsinima sudraskė.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

* Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai 

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

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

jome Ispanijoje minus kasz- 
tuoja keturis szimtus asztuo- 
nios deszimts tris milijonus 
doleriu.

Bobute Prigelbejo
Juos Meileje

Priesz keturios deszimts me
tu; 1918'metais, Vasario sze- 
sziolikta diena, Lietuvos Tary
ba, susirinkusi Vilniuje, pa
skelbė Atstanti Nepriklauso
ma, Demokratiniais Pamatais 
Sutvarkinta Lietuvos Valsty
be su Sostine. Vilniuje.

Sziuo žygiu buvo užbaigta 
vergija ir buvo pradėtas nau
jas Nepriklausomas Lietuvos 
laikotarpis.

Tai, ka Lietuvos Taryba pa
skelbė, tautai dar teko iszko- 
voti sunkiose Nepriklausomy- 

‘ bes kovose, Lietuvos laukus 
gausiai aplaistant kariu, sava
noriu krauju.

Nepriklausomos Lietuvos 
atstatyma savo žygiais ir au
komis stipriai parėmė Ameri
kos Lietuviai.

Po dvideszimts dvieju Ne
priklausomo [gyvenimo metu, 
Antro Pasaulinio Karo audro
se, Lietuva vėl pateko vergi- 
jon.

Nepriklausomo gyvenimo 
metais atgautos jiegos ir sziuo 
metu padeda Lietuviu Tautai 
prieszintis 'žiauriam užpuoli
kui ir isz naujo kovoti už Ne
priklausomos Lietuvos atsta
tyma.

Nepriklausomybes atstaty
mo sukakti minėti, sziais me
tais vėl renkesi visi Lietuviai 
visos kolonijose jau keturios- 
deszimtaji karta. Renkesi su 
troszkimu, kad pavergtu Tau
tu Laisves szauksmas laisvųjų 
butu iszgirstas ir paremtas.

Visi isztikimi Lietuviai rė
mė Tautos Laisves Kova savo 

- darbu ir savo aukomis.

Vladas Puszkorius, būvėsi 
Kauno Valstybines Operos so
listas ir dainavęs toje operoje 
per dvidsezimts metu, mirė 
Sausio trisdeszimta diena. In 
Amerika, atvyko 1950 'metais, 
vargoninkavo invairiose vie
tose, paskutiniu laiku in At
hol, Mass., kur ir pasimirė. 
Laidotuves dalyvavo solistas 
Ipolitas Nauragis.

Žmogelis atėjo pas locninm- 
ka namo para(ndavoti narna. 
Kada viską apžiūrėjo, užklau
sė: “‘O' kiek už taja kiaulmy- 
czia ant menesio?”

, Jeigu daug kiaulių gyvens, 
tai dvideszimts penki doleriai 
rint menesio!

Juozas Lauczka, Lietuvisz-' 
koje Amerikos Balso skyriaus 
vedėjas Europoje, Sausio tris- 
deszimts cįiena gryžo in Vasz- 
ingtona. Europoje jo pareigas 
parėmė Daktaras Pranas Pa- 
dalis.

Lietuviu Radijo kliubas 
Clevelande, pertvarkant laika 
Lietuviu radijo valandėlė Te- 
viszkes Garsus, nuo Vasario 
treczios dienos duoda ne Pet- 
nycziomis bet Panedeliais nuo 
7:30 iki 8:00 valandos. Vasario 
antra buvo baigta radijo kliu- 
bo pinigine rinkliava, kolekta 
po namus, davusi gerus vai
sius.

“Ar žinai, Jonai, kaip esmių 
panaktiniu jau penkiolika me
tu, tai nei vienas žmogus da 
ant manes nepasiskundė! — O 
kur tu dirbi Antanai? — Ant 
kapiniu, broliuk!”

DO’BUTE Vilkiene sėdėjo 
sau ant ginkeliu namo kuri 

buvo padovanojus savo- sunui, 
kuris neteko visko per Depre
sija. Suposi ji ant senos siuipy- 
nes (rakenczeres) giliai užsi- 
mansczius.

Laikas nuo laiko, ' senuke 
girdėjo kaip marti koliojo visa 
szeimyna; ir ant galo užsisėdo 
ant savo vyro, o senukes sū
naus kalbėdama:

—■ Tu susnudeli, esi kaip 
tavo motina, kuri neturi pilno 
proto. Asz czion uždaryta per 
visas dienas, kaip kokia, ne- 
valnink’e, ezedinu ir dirbu del 
tavęs ir tavo vaiku. Tavo mo
tina man tik stovi ant kelio. 
Jeigu asz turecziau savo valia 
tai toji sena, ragana jau seniai 
bu^u uždaryta, purauzeje!

Senuke iszgirdus tuos žo
džius da smarkiau suposi ant 
savo senos rakenczeres linguo
dama galva,. Nebuvd ka mi^lyt 
kad senuke uždaryti purauzeje 
nes isz jos pinigu gyveno visa 
szeimyna. ,

Kada bobute iszgirdo ’ tuos 
žodžius, da daugiau palingavo 
galva ir nudavė kad miega. 
Bet bobute nemiegojo, ji sau 
irianste kaip jos anūkėlė Onute 
sunkiai dirbo namie, nes ja la
bai mylėjo. Tiktai Onute la
biausia rūpinosi a'pie ja kada 
ji sirgo, o likusi szeimyna lau
ke aplinkui jos lova kada bo
bute keliaus ant amžino atilsio. 
Tik Onute sėdėdavo prie savo 
bobutes ant gonkeliu ir su ja 
szirdingai pasikalbėdavo, kad 
užmirsztu apie savo rūpesti 
kad jos jau niekas nenorėjo.

Onutės dvi vyresnes seserys 
buvo apsivedusios ir Onute tu
rėjo atlikti sunkiausius darbus 
namie. Isz pradžių, Onutei na
minis darbas patiko, bet bobu
te buvo apleista ir taip tankiai 
nešim,atydavo su Onute, bet 
kada, praleisdavo sziek liek 
laiko su bobute ant gonkeliu, 
tai užtemindavo jos akyse koki 
tai nuliūdima.

•> .j

kui rodos ko jieszkodamas.
—■ Gražus tai vardas mano 

vaikeli. Žinokie Petruk, kad ir 
asz pažinojau kitados jauna 
vyruką kaip ir tu. Jis labai 
mylėjo tūla mergaite, bet bū
damas vargingai vaikineliu ne- 
dryso apreikszti savo meiles 
jai, nors jo szirdis plyszo del 
jos. Apleido jis įhiesta, o mer
gele apsivedė su kitu, bet vi
sados turėjo szirdyje savo pir
mutini mylima. Asz noriu kad 
mano Onute butu laiminga ir 
žinau kad tu ja padarysi lai
minga ir užganadinta.

—■ Dievas žino kad asz to 
geidžiu, bet asz da neuždirbu 
užtektinai ant jos užlaikymo 
i1’...

—• Asz ta gana, gerai su
prantu, bet nesirūpink, turėkle 
'kantrybe ir,.. 1

Nuo tos dienos bobute .ir 
Petras buvo gerais draugais ir 
prietelingi. Vienas kita tan
kiai pamatydavo ir szirdingai 
pasikalbėdavo. <

Tula vakara, kada visi rado
si namie ir sėdėjo prie vaka
rienes su savo szeimyna, ir ka
da Katre, vyriause duktė, atsi* 
sėdo szalia bobutes, toji apsi
dairius aplnikui atsikrankszte.

Visi dirstelėjo su akyvumu 
ant bobutes, kuri ne tankiai 
kada; kalbėdavo prie stalo, nes 
bijojo kad kas isz szeimynos 
jai neužkirstu koki nemalonu 
žodi. Apsidairė aplinkui rodos 
laukdama kad kas atsilieptu. 
Bet kada niekas nieko nesake, 
bobute pradėjo kalbėti:

— Asz'apleidžiu jus, tuom 
pat laiku dirstelėjo ant Kat
rės, o kiti net iszsižiojo isz 
akyvumo. Katre dirstelėjo ant 
savo vyro rodos duodama jam 
suprasti kad bobute ne yra. už
ganadinta isz jos pasiszventi- 
mo del jos per tiek metu. Ant 
galo Onute užklausė su užki-

Pypkes Durnai
Tula; diena bobute pasiėmus 

savo lazdele ir apsisupus sena

“Del Dięvo! Žiūrėk kas ten 
kabo ant medžio! — Duok jam 
pakaju! Tasai žmogus valan
da atgal mėtėsi in vandeni, tai 
asz ji iszgelbejau*. tai matyt 
dabar pasikabino kad iszdžiu- 
tu!” •

Phil adė] phijos 1 rietuvi ai,
Dypuku paskatinti, atliko ne
mažas pramogas in Muzikali- 
ne Sale Riczmonde, apvaiksz- 
czioti ir paminėti Vasario Sze- 
sziolikta.

Tvirtoves kurias mes insigi-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais j 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 coL ploczio ; 
Issaiszkina sapna ir kas ; 
ateitoje stosis. Su priedu ; 
planatu ir visokiu burtu. ; 
Knyga in minksztoe po-I
pieros virszeliuose. :: :: < 

Pinigai reikia siusti su ;
atsakymu’ j

l iktai. . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mananov City. Pa..U 8A

Beveik visur, kur tik randa
si Lietuviu, Vasario Szeszio- 
likta. buvo vienaip ar kitaip 
paminėta. 

_____ .._____
Kunigas V. Szarka atstovar 

vo Lietuvius’ pątariamjoje ta
ryboje prie Hamburgo Senato 
ir prasze pagelbės Hamburge 
insikurian tiems Lietuviams. 
Vokiecziu vyriausybes instai- 
gos pažadėjo duoti pagelba 
kiekvienai organizuotai ben
druomenei veiklai paremti, pa
dėti svetimszaliams intelek
tualams, steigiant mokslinius 
kulturinius institutus.

“Va jei! Del Dievo, kūmu
te! Mano diedas pasikorė! O 

1 tas prakeiktas! Tegul manisz- 
kis taip padar.t, tai jam su 

i karsztu vandeniu .akis iszlpli- 
I kiezaiu! ”

skepeta ant pecziu, iszejo pa- 
sivaikszciziot užpakalyj namo. 
Prie vartelių sustojo.'

Prie tvoreles pamate Onute 
stovinezia. kalbant su kokiu tai 
jaunikaieziu.

Jaunikaitis buvo pasirėmęs 
ant didelio gurbo maisto. Tu
rėjo jis puikias mėlynas akis, 
szvies-.plaukis ir placziu pe- 
eziu. Žiurėjo jisai ant, Onutės 
su dideliu troszkumu. Kada. 
Onute sugryžo in stuba, jos 
akys žibėjo užganadinaneziai.

Bobute taipgi sugryžo ant 
gonkeliu, juokdamasi, dairy
damasi ai- Onute ateis pas ja. 
Atsisėdo ant savo senos siupy
nes ir nžsimerke akis, kad ga
lėtu geriau manstyt.

Ant rytojaus bobute vela 
iszejo in užpakali namo pirm 
negu Onute galėjo in ten nusi- 
duot. Iszgirdo prisiartinant 
jaunikaiti kuris savo akimi ro
dos ka tokio jieszkojo, bet 
greitai nusiminė kada vietoje 
Onutės pamate stovinezia bo
bute kuri jo užklausė: >

'— Kaip tavo vardas, mano 
vaikeli?

Petras', atsake jaunas 
vyriUmA.JM.Ais dairėsi.ap.in

Kas Gerai Daro
Kas gerai daro,
Tas tiesu gyvenimą varo,
Bet tas,
Kuris už pikta geru 

atlygina,
Tas yra geresniu visada.

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

mušiu balsu:
—• Bet kur tu eisi, mylima 

bobute? Juk žinai kad mes 
stengiamės tavimi rūpintis ir 
visame tave užgaaiadint.

Bobute atsikreipė in Onute 
kalbėdama:

—• Tu neturi nieko prieszin- 
go kad aszmeszioju savo sena, 
skepetaite ir sūpuosiu ant se
nos siupynes? Ar taip, mario 
miela anūkėlė ?

Onute akyse pasirodė tisza- 
ros.

— Juk tu gerai žinai, mano 
miela bobute, kad asz tame ne
turiu nieko prieszingo, asz ta
ve vis myliu, ir mylesui, ar tu 
neszioji skepetaite ar ne.

'— Tai-gi mano miela anū
kėlė, už tai asz tave klausiu ar
tu. tame prieszinga, todėl asz 
apleidžiu szita vieta ir pasiimu 
tave su savim. Turėsim sau 
puiku nameli, mažam, mieste
lyje kur Petras gales užsidėti 
sztoi-a, ir kur asz galėsiu sau 
malsziai sėdėti ant gonkeliu ir 
suptis ant siupynes, kiek tik 
panorėsiu, be jokiu zurzejimu 
nuo mano szeimynos.

Onute norėjo juoktis isz 
džiaugsmo ir tinkamiausia vie
ta tai daryti buvo ant bobutes 
peties.

— Tylėk ir nežlumbekie 
taip, apsiszluostyk aszareles ir 
eikie laukan kur tavęs lauke 
tavo mylimas Petras.

Bobute apsisupo in Savo se
na skepetaite, nuėjo ant gon
keliu ir pati sau nusiszluoste 
aszaras.

-----PABAIGA-----

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 taj 
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 darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

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

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana tino Lietu 
vio, Lietuviui.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

■ zimkn Su paveikslais. 177 dideliu puslapiu, 3M

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
tzius 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.l 20—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
ao. 58 pus.; 20c.

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irianda; 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, Nedaejpsia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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- 
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-
»>«.**>**»***4*»***********>»

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule1’, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

lapių. 20«.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabeg®> 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklauay ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

M Pirkie U. S. Bonus!

Kitokios Knygos

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

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

180^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

Ne.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas^ pagal issh 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
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
gal senoviszko būda, 15c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionyjies. 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 Medali ko Dievo M otinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

I3BG 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. *



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.- - -
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ARIELKOS AUKA
£lEMA, paežiam vidurnak

tyje, iresi. isz miestelio 
Vangu Kerszis namo. Oras bu
vo baisus. Tnirszes vejas, tarsi, 
alkanu vilku gauja, staugė ir 
draskė girto keleivio rublis. 
Snigas tai szulais kilo augsz7 
tyn ir szniokszdamas vyniojo
si po orai tai vėl nupuolęs pyle 
didžiausius pusnynus ir laido
jo po szalta. savo skraiste.'

Tamsumai neapsakoma, nors 
pirsztu in aki durk.

.Gaila 'buvo žiūrėti in taji 
nuo szalezio ii* degtines pamė
lynavusi girtuoklėli, in jo nu
sistovėjusius. per diena., isz-al- 
kusius arklius, bet dar labiaus 
buvo gaila nelaimingos jo szei- 
mynos, pas vartus tėvo par
grįžtant belaukia,įiezio, Stovi 
ten rnotere skepeta apsisupus. 
Viena ranka laiko prie kruti
nės prispaudus kūdiki, su ki
ta aszaras sZluosto. Prie jos, in 
sijoną insikirtes, tuno ant snie
go pėnkiu metu vaikutis. Su- 
kiszes jis pirsz.czinkus in bur- 
niuke, glaudžiasi prie motinęs 
ir drebaneziu nuo szalezio bal
seliu vis szhabžda:

— Dar tėte neparvažiuoja? 
Dar nematyt?

O tete važiuoja per pusny
nus. Pailsę arkliai vos kapsto
si per stora sniego eile, roges 
tai kyla augsztyn, tai vėl stai
ga! nupuola žemyn. Vejas kas 
karta vis szvilipia labiaus ir 
drasko jam rublis, sakytum 
piktadaris pinigu jieszkoda- 
mas. Nupleszes nuo galvos ke
pure apsuko ja kelis kartus ore 
ir amžinai paiszarvtojo pusnyne 
paskui eme draskyti susivėlu
sius plaukus ir in akis drėbti 
suszalusiu sniegu.

Bet Kersziui toki atsitiki
mai ne naujiena. Plaka susti
rusiu rimbu vos krutanezius 
arklius ir užkimusiu balsu 
traukia sau girtuoklio daina.

Roges kas karta vis szliau- 
žia leeziau ir leeziau. Arkliai 
vis klumpa ir atsigryždami at
gal, liūdnai nusižvengia, tar
tum sakydami važiuotojui: 

I — Pasigailėk muši Pažiū
rėk kaip mes pavargę! Bet vi
sa veltui! Kerszis, traukdamas 
pekliszka daina, miklina savo 
rimbą, ir važiuoja toliau.

Dar keletą kartu tysteleja, 
arkliai sustojo.

— Na, no, suriko važiuo
tojas ir pasistojus abiem tem
pe po rimbą.

Bet arkliai nei krust.
— Juodi, Beri!
Liūdnai, liūdnai nusižvengė 

Beris, szok,o isz pusnyno, tys- 
telejo ir griuVo snukiu in snie
gą. ’ z

— No, no! Reke Kerszis, 
neliaudamas muszti nugriuvu- 
sio arklio.

Beris nesijudino.
Kerszis iszlipo isz rogių, 

užėjo Bėriui už galvos ir bot- 
koezio- storgaliu nere keletą 
kartu iszgaiszusini arkliui in 
snuki. I

— Kelk, isznara! Murinę-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

jo sukandės dantis, asz tave, 
isznara, iszmokysiu!

įSuszale tik Berio dantys su-

' A,ežiu Dievui jau ka. vyrai, 
Suvis -da,vadui, lai jau gerai,

Jau taip negriksznuoja,
Ir tiek nekaziruoja, 

Ir nesipasziuoja.
Maitele, jau atvėso, kraujas, 

Aįpsimalszimo, kur kas, 
Musztynes konia gala gavo, 

Kožnas suprato kvailumą 
savo, 

Iszsigerti da kaip kokis 
isZsigere, 

Bet taip nepasigere.
Jau ne beto, kad kauszelio 

x neiszriauktu, 
Arba stikles neiszmauktu. 
Bet užstojo didele atmaina, 

Negirtuoklauja. norintš 
pėdė gauna, 

0 ir nustojo kazirauti, 
Ir susikivirezinus in teismas 

, szokti.
Prasivardlži avimai dingo, 

Rodos kad in žeme inlindo, . 
Ir kad kitoks vejas užputę, 

Ir viską aipstabde.
Teisybe, ir moteriukes per 

gera buvimą, 
Tai da Baltruviene užima, 
Turi nebaigė visur lapsėti.
Ir kaip kokiai apkoezioti.

Bet ir tosios jau protą gauna, 
O kaip kokia ir guzutes 

neragauna, 
Jau taip ne inirszta,

Ant doros kelio sugryžta. 
Teisybe, vertos buvo kolioti, 

Ir gerai koezioti.
Sziandien jau taip rudako 

nevaro, 
Suėjusios rodu nedaro,

Ir vyrai ne taip skundžasi, 
Blakių naktimi ne vaikosi.
i Tiktai kad namueziosia

,sėdėtu,
Vaikelius savo pri’žiuretii, 

Baimes Dievo mokytu, 
Ir dukreles prie darbo 

% pratintu.
Pinigu ant niek riemetytu, 

Dresiu szilkiniu 
nesip-rovytu, 

Ba vytelis lieja prakalta, 
Ir naikina savo sveikata. 
Asz kad paezia tureczia, 

Tai dideles valios neduoezia, 
Kad mano procia mėtytu, 

Niekniekius pirkinėtu.
Tuosius mano žodžius 

paminėkite, 
Gyliai pakauszi insidekite, 

O pamatysite,
Kaip gerai iszkirsite, 

Įr man už tai dekavosite.

Visu Ražancziaus 
Pasiapcziu 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. 

skambėjo, bet jis keltis nema
nė jau amžinai. ,

Kerszis sustojas apsidairė

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

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

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

Wirkie U. S. Bonus! 

aplink. Vieta buvo nežinoma. 
Aplink tuszczia, jokios triobos 
tik i vejai kaukia, sniegas 
sznio-kszczia ir tamsu, tamsu.
Ilgiai stovėjo pasinėręs iki ke
liu jis sniege, pats nebežinoda
mas ka daryt. Pažiūri in viena 
puse, in kita, bet tamsumoj vi
sur iszrodo tik lyguma, lygu
ma ir daugiau nieko.

Atsirėmė in rogių kraszta ir 
be jokios vilties žiurėjo in toli.

Staiga vienok iszvydo tolu
moj 'žiburėli. Nuszvito jam 
akys. Neilgai laukes iszkenke 
jau sustingusi arklio lavonu, 
isztrauke isz pusnyno' roges ir 
jau vienu arkliu yrėsi in taji 
žiburėli.

Ilgai važiavo, bet ant galo 
'vis-gi privažiavo taji žiburėli.

— Tprr!! Sulaikė a r k 1 i, 
privažiavęs prie triobos, per 
kurios Įauga, laukan veržėsi 
iszblyszikus szviesa.

Iszlipo isz rogių, -pažiurėjo- 
per Įauga ir linksmai suszuko:

— U-gi ežia Judelso smuk
le! Judelis, .Indelis, sztai ir 
szulnys! Murmėjo trindamas 
rankas. Pasuko arklį prie tvo
ros, vadeles užmėtė už rungo 
ir svyruodamas nurėpliojo 
smukiem

Nuo Judelio netoli ir Ker- 
szio namai buvo, bet jis niekad 
ar kur važiuodamas, ar parva
žiuodamas, savo Žydelio neap
lenkdavo. Taigi ir dabar ne-

iszdryso taip1 “begediszkai” 
padaryti ir viską ipamirszes, 
užėjo pas savo sena bicziuli.

Arklys, likes vienas, truputi
kvęptelejo, pakrapszte kojo
mis sniegą, suprunkszte, dirs
telėjo karta, kita, in smukles 
duris ir ant galo nieko- nesu
laukdamas nuėjo sau namo.

Inejas Kerszis smuklen ra- 
do Judeli pasirėmusi ant stalo 
ramiai sau besnaudžiant.

—• La-ba Vakara, Ju-de! 
Tarė žengdamas per slenksti.

Žydas' paszoko mm stalo, 
prasitrynę akis ir pažines Ker- 
szi, linksmai nusiszypsojo. ■

— Praszom kas vakara, kas 
vakara ! Ui, ponas Kerszis tai 
seniai pas mus buvo! Rodos 
szimta metu, kaip Tamstos ne- 
maeziau!

Kerszis trepsėdamas priėjo 
prie krosnies.

— Be biskio, Judel, butum 
amžinai jau manes nebematęs.

■— Ui! Ka, ponas szneki?! 
Bucziau amžinai nebematęs?! 
Bene in Amerika, sveikas keti
ni bėgti?

— Arsziau butu buvę, vos 
dasiyriau per tuos pusnynus. 
Ko galo negavau.

— Oi, oi, oi, tokiam ore la
bai greit, labai greit gali gala 
rast! Dejavo Judelis su panie
kinimu žiūrėdamas in Kerszi. 
Bet kur tamstos kepure?

Kerszis už galvos cziu.pt! 

cziuipt! Kepures nėra.
— Tai-gi nėra! Tur-but pa- 

meeziau!
-— Ui, ui! Kepure pamest ir 

tokiam ore be kepures va
žiuot?! Galima gyvam suszalt! 
Ponas lis stikliuką? Tokiam 
ore juoku nėra!

— Taigi, Taigi! Ir asz no
rėjau taip sakyt! Ot! Isz-gersi- 
me ant tu szirdu.

Judelis atnesze didele degti
nes bofika. Czia Kerszio- ragint 
nereikejo. Nustvėrė jis kairią
ja ranka bonka už kakliuko, 
desziniaja uždavė in dugną ir 
kamsztis su trenksmu atsimu- 
sze in lubas, o- po smukle pa- 
sklijo- degtines kvapas.

Prisipylęs iszgere stiklą ir 
atsikvepės sumurmėjo:

—- O! Netikėjau!
Judelis tik barzda, patrynė.
— Niu! Tokiam ore reik! 

reik!
— Ee, Judel! Virszucziui 

visada butu oras jeigu ne tas 
arklys, kad ji- kelmai!

—- Koks arklys? Paklausė 
Judelis.

— Ma-no Beris.
— 'Niu! Kas jam?. Gal ap

sirgo?
— Ne apsirgo, iszgaiszo.
— Arklys iszgaiszo-?! Nu

stebo Žydelis, kaip tai galėjo 
būti?

— ' Krito ir negyvas.
Judelis’pasikase pakauszi.
— Ponui tik reikėjo botko- 

cziu gerai per snuki suduot, 
tuoj butu atgijas. Ir mano ark
liukui kai kada taip pasitaiko.

— Kur tau! Ir musziau ir 
spardžiau, guli ir gana.

—■ Niu, jeigu taip, tai isz
gaiszo.

Kerszis besznekucziuodamas 
su Judeliu iszgere viena, stiklą 
degtines, paskui kita, treczia, 
gere ir gere.

Isz pradžių skundėsi ant sa
vo vargu, bedu, keike paezia, 
vaikus, pyko ant pasileidusiu 
darbininku, kurie, nesulaukda
mi užmokesezio, liovėsi ėja pas 
ji dirbti. Paskui eme tik gal
va makset ir kažin ka nesu
prantamai po nosia murmėt.

Akyse jam eme szokinet ka
žin kokios baidykles, ant stalo 
vienos bonkos vietoj buvo dvi, 
ausyse spengė, galva sukosi.

Ilgai vargszas kovojo su to
mis baidyklo-mis, rėmėsi abiem 
rankom ir krutinę in stalo 
kraszta, kojom braukė in dre - 
banezia in visas szalis svyruo- 
janezia, kaip- jam rodės, žeme, 
niekur tvirto pamato neberas
damas. Pajiegos kas kart vis 
silpo, galvoj uže vis labiau ir 
labiau. Galop, degtines perga
lėtas, griuvo po- stalu ir kaip 
ilgas, iszsitiese ant grinda.

įSubraszkejo grindys, subil
dėjo parvirtus kede ir visa nu
tilo, tarytum nieko- czion nie
kad nebuvo. O Judelis stovė
jo szale nugriuvusioje. Jam 
veidą iszkreipe szlyksztus pa
niekinantis nusieszylpsojimas.

Gulėjo Kerszis po stalu, isz- 
sižiojas, stiklines akis isztem- 
pes. Baisus tai buvo- reginys! 
Pamėlynavusios lupos eme 
truputi jam drebėti, paskui ta
sai lupu drebėjimas perėjo in 
visa veidą, krutinę, vidurius. 
Ant galo, visas kūnas kaip 
drugio krecziamas, eme szoki- 
neti net baisu buvo žiūrėti. 
Paskui vėl visas aptilo, bet 
staiga isz gerkles pasirodė 
melsvi dūmai; isz pradžių ka. 
tik suma.tomi, toliau vis aisz- 
kesni ir aiszkesni. Net Judelis 
kuris daug daug visokiu prie
tikiu buvo czion mates, toki

^A-B-CELA^ 
| arba pradžia 
t SKAITYMO 

. ...ir...
: RASZYMO
; 64 pus. Did. 5x7 col.
; Dabar Po 25c. 
; Saule Publishing Co., 
! Mahanoy City, Pa., U.S.A.

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

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa. *

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczioš Viėsz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnioj pagal 
senoviszka būda 15c,.

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c. ' G/t

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 Postai Notė 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, PA

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

stebuklą pirmu kartu savo gy
venime iszvydo.

Isz pradžių mane kad dra
panos girtuoklio -degą, bet visa 
gerai apžiurėjas, insitikrino 
kad tikrai ięz gerkles rūksta.

Stovėjo Žydelis valandėlė, 
nežinodamas ka daryt’. Bet 
tuoj susiprato. Nugriebęs Ker
szi už kojų iszvilko per duris! 
laukan ir pamėtė patvoryj.

Gryždamas sumurmėjo:
—• Tokiam ore ir be degtu

ku gali užsidegti
Anksti ryta, szvintaįnt, prie 

smukles sustojo vežimas. Isz 
vežimo iszlipo jauna, bet bai
siai sunykus moteriszke ir no
rėjo eiti smuklen, bet stąiga 
nesavu balsu suriko ir krito 
apalpus ant žemes. Patvoryj ji 
pamate apipustyta savo vyro 
laVona.

------GALAS—

Pirkite U. S. Bonus

cziu.pt


'‘‘SAŪi.K” MALLAJNOY UlTY,

Žinios Vietines
■ — Miesto gyventojas Ka
zimieras Tininis, nuo 904 E. 
Centre uly., kuris nesveikavo 
ilga laika, ir gydėsi in Ham
burg Sanatorijoje (per ■ keletą 
metu, pasimirė pareita Ket
vergi) ryta 3:30 valanda. Gimė 
Lietuvoje. Atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Buvęs 
angliakasis ir paskutini karta 
dirbo Park Place kasyklose. 
Kitados laike saliuna ant W. 
Mahanoy uly. Jo 'brolis Juozas 
isz Philadelphijos mirė szeszis 
sanvaites atgal. Paliko savo 
paczia Violeta; du sunu: Ed
vardą isz Rolla, Mo., ir Juozą, 
mieste; dvi dukterys: Adele, 
pati John Blum, mieste ir Ona, 
pati Jono Dereszkieviczio, Mi
nersville, taipgi sesere Ona 
Lietuvoje, ir asztuonis anukus. 
Laidojo Panedelio ryta su 
apiegomis in Szv. Juozapo baž
nyčioje devinta valanda; ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse. Graborius L. Traskaus- 
kas laidojo. Amžina atilsi.

—• Seredoj pripuola Szv. 
Fredriko, Szv. Andrejo ir Szv. 
Teofilio, o Tautiszka Vardine: 
Adakris. Menulio atmainai: 
Jaunutis. Ir ta diena: 1933 m., 
Prez. Franklin D. Rooseveltas 
iižidaro visus bankas, iszleidžiai 
insakyma surinkti visus auk
sinius pinigus Amerikoje; 1953 
m., Rusijos Premieras Jozef 
Stalinas pasimirė Kremline, jo 
inpedinis iGeorgi ’ Malenkov, 
buvęs Komunistu Partijos 
Sekretorius; 1933 m., Naciai 
užima savo kraszto taryba, 
“Reischataga”; 1311 m., Di
džiosios Lietuvos Kunigaik- 
sztįs Vitenis pateko Kryžeiviu, 
nelaisvėn; 1770 m., Bostono 
skerdynes, trys užinuszti, asz- 
tuoni sužeisti, kai Amėrikie- 
cziai susikirto su Anglijos ka- 
riuomene.

.' t, •‘.’ r t.- , .■ .■>

— Edvardas Domkus, nuo 
514 W- Pine uly., staiga susir
go prie savo darbo Subatos ry
ta ir likos nuvesztas in Potts- 
villės ligonbute del gydymo. 
Jis dirba del Cleveland Bros. 
Frackvillejo.

Ketverge pripuola Szv. 
Perpeto, Szv. Felicijos ir Szv. 
Marcijono, o Tautiszka Vardi
ne: Raminta. Ir ta diena: 1947 
nu, augszcziausias Amerikos 
Teismas pripažinsta, kad mai
nieriu bosas John L. Lewisas 
yra prasikaltęs priesz Teismą. 
Jis nesutiko sustabdyti strai- 
kas Laįpkriczio menesyje, kai 
jam buvo valdžios insakyta; 
1836 m., “Alamo Karas”. Ala
mo miestelis buvo insteigtas* 
1718 metuose, jis randalsi pa- 
dziame San Antonio viduryje, 

<‘|r dabar yra tautiszka szven-

Shenandoah, Pa.—
Simonas Czerniauskas 
miesto, gydosi in Ashland li
gonbute, o Mare Meskieviczie- 
ne ir Jonas Arminaviczia isz 
Shenandoro gydosi in Locust 
Mt. ligonbute.

— Antanas C'ebulskis, Sr., 
nuo 43 Weston Place, kuris bu
vo pirmutinis u kęsas paszauk- 
Tas in Amerikos kariszkos tar
nystes, laike Pinuos Svetines 
kares, pasimirė pareita Ket- 
verga 1:50 valanda po piet per 
prailginta liga. Velionis tar
navo per Amerikos armijos in 
28-tos Divizijos nuo Rugsėjo 
1917 m., ligi Liepos 1919 m. Ji
sai tarnavo ant kariszkos lau
ko Bellean Wood ir Argonne 
Forest, ir aplaike garbes ženk
lus nuo Dede. Šamo. Velionis 
gimė Lietuvoje. Buvęs anglia- 
kasis ir paskutini karta, dirbo 
Locust Coal kasyklose 1952 m. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos 
parapijos, UMWA unijos ir 
prie Allen N. Mowery VFW 
Posto. Paliko savo paczia Ma
re (Metkiute); du sunu: Anta
ną isz Reynoldsville ir Vinca, 
Ridley Park, taipgi paliko du 
brolius: Prana, Lietuvoje ir 
Joną, mieste; sesere Zofija, 
Lietuvoje ir dvi anūkes. Lai
dojo Panedelio ryta su milite- 
rine garbe, kuriame dalyvavo 
veteranai isz VFW Posto, su 
Szv. MisziOmis in Szv. Jurgio 

i bažnyčioje devinta valanda 
ir palaidotas in (parapijos

; pinese. Ora.vitz Graboriai 
• dojo.

j vetej^anas isz Antro Svetines 
isz j kares, numirė pareita Utarnin- 

ka in Veteranu ligonbute. Ve
lionis
Kovo 10-ta dienai 1909 m., o 
apie keturios deszimts metu 
atgal apsigyveno Port Carbon. 
Jo tėvas Juozas mirė 1940 me- I
tuose, o brolis Juozas mirė 
1942 metuose. Paliko savo mo
tinėlė Katarina; broli Alberta, 
Middleport; dvi seserys Helen, 
pati Petro J. Mikaiiono, AVesl 
Hazleton ir Katarina. Smulk, 
Hazleton. Laidojo Sukatos ry
ta su apiegomis in Szv. Kazi
miero bažnyeziojc St. Clair, 
devinta valanda ir palaidotas 
in parapijos kapinėse.

gimęs Mahanoy City,

Pajieszkojimas

ka- 
lai-

Girardville, Pa.—
Buvęs miesto gyventojas 
nas (Buskievicziuš) Yesolaitis 
pasimirė savo namuose in 
New York miestą. Velionis pa
liko savo gimines, Yesolaicziu 
szeimyna taipgi savo sesute 
Margareta Cuthie.

Jo-

Port Carbon, Pa. —
Antanas J. Ze'batorius, 48 me
tu amžiaus nuo 532 Third uly.,

Geneiolinio Konsulato 
Lietuvos

New York Pajieszkomi 
Asmenys

Pajieszkau Juozą Ragazi isz 
Lietuvos paeina isz Blivanu 
kaimo, ir jo sunn Petra. Aplai- 
kau laiszka is? Lietuvos nuo 
Rozalijos Repeczkienes. Pra- 
szau atsiliepkite adresu:.

Mrs. A. Za'bela
27-01 42-nd Road,
Long. Island City, 1, N. Y.

KRUSZCZEVA
KVIECZIASI

IN SVECZIUS

isz

jo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sieniniai Kalendoriai1958m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Tamoszio Akvinieczio, o Tau- 
tiszka Vardine: Amolis. Taip
gi ta diena: 1906 m., Vilniaus 
mergaicziu gimnazijoje inves- 
ta pamokos Lietuviu kalboj; 
1950 m., minksztos anglies 

<kompanijos Ipasiraiszo ant nau
jo kontrakto su mainieriais; 
1939 m., Mainieriu Unija pasi
traukė isz CIO Unijos; 1950 
m., trylika žmonių žuvo kai 
eroplanas pataikė in vėliavos 
stiebą Minneapolis mieste, 
Minnesota.

Pirkie U. S. Bonus

Ka raszo musu skaitytojas 
ponas J. Jakubaitis isz Ne
bark, N. J. — Gerbiama “Sau
les” Redakcija: Sveikinu Sau
les laide jus ir darbininkus vi
so gero, o labiause visiems 
sveikatos ir laimes per 1958 m., 
kad Dievas laimėtu visus ir 
kad galėtu siunste “Saule” 
visiems Lietuviams. Rasite 
mano užmokesti už atnaujini- 
ma prenumerata laikraszti 
“Saule.” Mes turime gera 
laiszkaneszi, kuris pristato 
man laikraszti, kaip tik ateina 
in musu paczta. Sveikinu vi
siems su Szv. Velykomis. Su 
pagarba, jusu senas skaityto
jas J. Jakubaitis.

Platinkit “Saule

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos

Adaszkeviczius, Povilas.
Auszra Jonas, sunns Jurgio, 

isz Degučiu apylinkes, Žem. 
Naumiesczio vai., Tauragės ap.

Barkauskas Emanuelis.
BĮankiene-Spudvilaite Mag

de, d'. Juozo ir Agotos Skierv- 
tes Spudvilu, isz Vėžaičiu k., 
Gaures vai. Tauragės aip.

Daugėla (Dowgiallo) Alek
sandras sūnūs Prano.

Dominaitis Jurgis, sun. Ka- 
io isz Kalvarijos vali.

Dvarioniene-Skieryte, Petre 
isz Milaičiu k., Gaures vai., 
Tauragės ap. vyras Dvarionas, 
Kazimieras.

Gedutis, Kostas.
Gradinskas, Povilas, isz Pa

svalio vai.
Ivoszkus, Juozas, gyvenęs 

Spring Valley.
Jodaite-Stapuliene, Ona 

Laukuvos.
Klimavičius Vladas, ir 

sesuo Vitkauskiene, Ona.
Klumbis, Domininkas ir Izi

dorius (Zidorius).
Liūgas, Jonais isz Radvilisz- 

kio vai., ir dukterys Adlaina ir 
Olga.

Pakalniszkis Justas, sūnūs 
Kazio.

Paszkauskais Vytautas, su
nns Vacio.

Ralys, Antanas, sūnūs Jono, 
isz Pecziuliszkes k., Varnių 
vai., Telsziu ap.

Ralys, Petras sun. Jono isz 
Ežeriszkiu k., Skaudvilės vai., 
Tauragės ap.

RaugalienejVarnaitc Vero
nika, duktė Mateuszo.

Ruzgas, Jonas ir jo brolis isz 
Raistiniu k., Tauragnu vai., 
Utenos ap.

Savickaite Ona ir Petre isz 
Eicziu k., Gaures vai., Taura
gės ap.

Szereckis Juozas isz Gude
liu kaimo.

, Skieryte-Dvarioniene Petre 
isz Milaieziu k., Gaures vai. 
Tauragės ap., vyras Dvarionas 
Kazimieras.

Sp udvil ai t e-Bl ank ien e, 1\ f a g- 
de, duktė Juozo ir Agotos 
Skiervtes Spudvilu, isz Vežai
cziu k., Gaures vai., Tauragės 
apskriezio.

Staipuliene-Jodai te Ona isz 
Laukuvos.

Taruza Liudas, sūnūs Povi
lo.

Tuinyla Jonas, sūnūs Jono, 
gimęs 1922 metais, Simno vai.

Urbutis Steponas, sūnūs Jo
no.

Varnaite-Rangaliene, Vero
nika, duktė Mateuszo.

Vilkis, Antanas ir jo vaikai 
Antanas, Jonas, Marcele, Ona 
ir Stasys.

Vitkauskiene - Klimavicziu- 
te, Ona ir jos brolis Klimavi
czius Vladas.

jums vizas ir visus tai kelionei 
reikalingus rasztus.

Kai jus atvažiuosite, (jeigu 
atvažiuotumėte), mes jokio 
formaliszkumo nesudarytume; 
nebutu nei jokiu iszKilmingu 
balių, priėmimu ar ko pana- Į: 
szaus. Mes nepraszytume kad 
jus susitiktumėte su musu Po
litikieriais ar Valdžios Didžiū
nais, ar Kongreso ar Senato 
nariais. Nes ir mums jie neru
pi.

Nes tik norime kad jus susi
tiktumėte ir susipažintumėte 
su paprastais, eiliniais, darbi
ninkais Amerikiecziais. Nes no 
retume kad jus pamatytumėte 
kaip paprastas Amerikietis, 
dirba, gyvena, linksminasi; ka 
jis drys ta apie savo valdžia 
vieszai pasakyti.

Mes norėtume jums parody
ti kaip Amerikiecziai dirba 
musu fabrikuose ir ofisuose. 
Ka jie valgo, kur jie gyvena, 
kaip jie savo laisva laika pra
leidžia ir kaip jie augina ir 
auklėja savo vaikus.

Mes esame tikri, kad kai jus 
musu žmones aplankysite ir su 
jais susipažinsite, jus norėsite' 
ir kitur pasižiūrėti, kaip Chi
cago, Detroit, Los Angeles, St. 
Louis ir Atlanta miestus.

Jus norėsite ir mažesnius 
musu miestus aplankyti, kaip 
Reading, Pa., Schenectady, N. 
Y., Racine, Wisconsin ir ki
tus tokius miestus.

Mes teipgi esame tikri kad 
jeigu jus norėtumėte ir kitus 
musu miestus aplankyti tai jus 
tenai busite priimti, ir kaip 
svecziai pavaiszinti Ir visos 
iszlaidos bus padengtos.

Jeigu jus pas mus in Phila
delphia atvažiuotumėte, mes 
jums visa miestą parodintume, 
gražias ir prastas musu miesto 

> Mes nesibijome prisipažinti 
kad daug kas musu mieste
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JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 

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

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

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

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

Consulate General of America, 
41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.
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mums nepatinka ir mes drys- 
tame ne tik jums prisipažinti, 
bet ir savo valdžiai stacziai pa
sakyti.

(Toliau, tas atviras laiszkas 
eina paaiszkinti kaip eilinis 
Amerikietis darbininkas gy
vena, kaip jo szeimynele gyve
na, kur jo vaikai eina in moky
kla, koki automobiliu jis vai
ruoja kokius baldus jis turi sa
vo namuose, koki televizijos 
seta jis turi ir kiek radiju jo 
vaikai turi; ka jo sveimynele 
valgo del pusrycziu, pietų ir 
vakarienes, kiek drabužiu jis 
ir jo žmona turi, kiek jis uždir
ba per sanvaite: $109.00 ir isz 
tos algos jis kas sanvaite namo 
parsinesza $88.00. Likimas ei
na del Pensijos, Taksu, Social 
Security, Ligos, Ligonines ir 
taip kitu apdraudu.

Jeigu liga prispaudžia jis 
kalno, gauna pinigu del ligo
nines; Social Security inmoke- 
ti pinigai jam bus sugražinti 
per mėnesinius czekius, kai jis 
susilauks szeszios deszimts 
penkių metu amžiaus. Darbe 
jis, pats in peti dirba su beveik 
visokiu Tautu draugais. Jo 
bosas pareina isz Szveiczari- 
jos.

Toliau laikraszczio sztabas 
norėtu visus tuos Sovietu sve- 
czius nusivesti in kelis musu 
Super Market sztorus ir paro- 
dinti kaip musu žmones perka
si, ir kaip milijonierius, augsz- 
tas politikierius ar karininkas 
yra tik eilinis pirkėjas tuose 
sztoruose.

Jiems butu parodinta kaip 
musu žmones savo vakarus 
praleidžia su sportais, kaip: 
bowling, darts ar beisbole ar 
futboles parkuose.

O nebutu pro szali Nedelioj 
pasižiūrėti kiek žmonių eina in 
savo insitikinimo bažnyczias, 
kur nesiranda nei žandaru, nei 
detektyvu.

(Atsipraszome: musu bažny
čiose randasi daug policijan- 
tu ir detektyvu, bet jie ežia 
ateina melstis, o ne sznipineti)

Ir dar jiems reiketu iszeiti 
pasivaikszczioti ant Chestunt 
ulyežios, Broad ar Walnut uly- 
cziu, kur kasdien yra didžiau
sia ant viso pasaulio paroda. 
Milijonierkos, fabrikantu žmo 
nos ir jaunos sekretorkos, vaik 
sztineja kaip lygios, žiūrinėja 
in sztoru langus ir pirkinėją).

Laikrasztis užbaigė savo 
laiszka, pastebėdamas: “Mes 
gerai žinome kad nei vienas isz 
szitu musu darbu ar veikimu, 
atskirai mažai ka reiszkia; bet 
visi sykiu paimti, parodo eili
nio Amerikieczio gyvenimą; ir 
tai daug svarbiau negu iszgir- 
dus musu Vaszingtono vadu 
prakalbas ar tikihimus. Ir 
baigdamas savo laiszka, raszo:

“Bet, kodėl jus neatvažiuote 
pas mus in sveczius, kad patys 
galėtumėte dar daugiau pama
tyti, negu mes ežia jums rasze- 
me? Mes lauksime jusu atsa
kymo.”

ISZ LIETUVOS

Moterys Kunigu 
Pareigose

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nigas klausėsi iszpažinties, bu
vo surengtas saviveiklininku, 
ir sportininku susirinkimas, 
netoliese žaidė futbolą. Vieni 
isz futbolininku ėjo pas kuni
gą, tuo tarpu kiti, atlikę iszpa- 
žinti, stojo žaisti j u vieton. Tai 
tęsęsi, kol paskutinis neatliko 
iszpažinti.

Susiraszinejimas
Susiraszinejimas tarp Sibi

ro ir Lietuvos vyko visa laika. 
Stalino laikais laiszkai nueida
vo tik tuo atveju, kai juose bu
vo raszoma, kad “esame svei
ki” ir mums einasi gerai.” 
Laiszkai, kuriuose buvo raszo
ma apie Sibiro szalczius, adre
sato jau nepasiekdavo. Po 
Stalino, cenzūra praleisdavo 
jau ir kitokio turinio laiszkus. 
Paszto susisiekime buna ir to
kiu keistenybių. Karta laisz- 
kas isz Sibiro in Lietuva ejes 
vos tik 8 dienas, matyt oro 
pasztu, tuo tarpu telegrama, 
pasiunsta ta paczia diena, už- 
truko kelyje net dvi sanvaites.

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin 
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 mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste. 
bia.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
J ... MALDA ... j 

; Viesz. Jėzaus ir ; 
! Motinos Szvencz. >

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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