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Isz Amerikos KITO EROPLANU i
NELAIMES !

---- -------------- —diMii  --------------------------------------------- — N

Amerikos Sekretorius Dulles
| ' “VASARIO 16-ta!”

INSPEKTORIUS, DU 
POLICIJANTAI 

SUARESZTUOTI

Reikalavo Kysziu Nuo 
Gembleriu

NEW YORK, N. Y. — 
Eroplano nelaime in East upe, 
New York mieste, kur 65 žmo
nes žuvo, prisimena kitas pa- 
naszias eroplanu nelaimes, ku
rios dar daugiau žmonių pra- 
žudino.

Eroplanu didžiausia nelai
me, skaitant žmonių pražudi- 
nimu, buvo kai armijos, lakū
nu sztabo Globemaster C124 
eroplanas nukrito netoli nuo 
Tokyo miesto, Japonijoje, ir 
szimtas dvideszimts devyni 
Ameriaiecziai kareiviai žuvo, 
Birželio 18-ta diena 1953 me
tuose.

isz
ne-

de-

BROOKLYN, N. Y. — Poli
cijos inspektoriaus pagelbinin- 
kas ir du detektyvia buvo su
imti ir suaresztuoti. Jie buvo 
gembleriu telefonus taip intai- 
se, kad jie viską girdėjo ka ir 
su kuo tie gembleriai kalbėjo 
ir bizni dare, ant numeriu ir 
ant arkliuku.

Taip insitaise jie pradėjo 
reikalauti pinigu, kyszius 
tu gembleriu, kad jie juos 
iszduotu.

Nors inspektorius ir tie
tektyvai užsigina kad jie rei
kalavo ir gavo penkis szimtus 
nuo vieno didžiausiu ir ar- 
sziausiu razbaininku Brook- 
lyne, Johnny Bananas.

Szitokie razbaininkai keletą 
metu atgal buvo vede toki biz
ni, kuriu vadas buvo Harry 
Gross. Ju pelnas būdavo dau
giau kaip $20,000,000 ant me
tu.

Suaresztuoti yra Deputy In
spector, 57 metu amžiaus Do
minick J. Maseella, isz Brook
lyn; 37 metu amžiaus detekty
vas Norman R. Connolly, isz 
Ozone Park, Queens ir 42 metu 
amžiaus detektyvas Joseph 
Weiner. Visi yra ženoti ir turi 
po du vaiku.

Teipgi suaresztuotas yra tas 
razbaininkas kuris juos intare 
52 metu amžiaus Johnny Ba
nanas, taipgi žinomas kaipo 
David August ir Sam Cohen 
isz Brooklyn.

Didžiausia prekybinio ero
plano nelaime buvo virsz 
Grand Canyon Birželio 30-ta 
diena, 1956 metuose. United 
Airlines kompanijos DC7 ir 
Trans World Super Constella
tion eroplanai susikūlė padan
gėse. Szitoje nelaimėje žuvo 
szimtas dvideszimts asztuoni 
žmones.

Didžiausia vieno eroplano 
nelaime buvo kai Dutch Air
lines KLM eroplanas dingo 
virsz Atlanto j’uru su devynios 
deszimts devyniais keleiviais.

Kitos nelaimes:
Cardiff, Wales — Kovo 12 

diena, 1950 m., asztuonios de
szimts Soccer losziku, gryžda- 
mi isz Dublin Airijos, žuvo 
eroplano nelaimėje.

Ne kiekvienas gali būti did
vyris, bet kiekvienas gali būti 
vyras, t

Issoudin, Quebec, Kanadoje, 
Rugpjuczio 11-ta diena, 1957 
m., 19 žmonių žuvo ant Mari
time Central Airways DC4 ero
plano, kuris gryžo isz Angli
jos.

Isz New Jersey, Birželio 20 
diena, 1957 m., Maritime Su
per Constellation eroplanas, 
skrisdamas in New York 
krito, sudužo ir sudege ir 
musze septynios deszimts 
vynis žmones.

nu- 
už- 
de-

Buczkis Szuniui Mažai Ka Reiszkia

NEW YORK, N. Y. —
Szunis pavadintas “Hagerty 
Commander’’ rodos visai ne
paiso kai Diana Sommers isz 
Milford, Conn., ji pabueziuoja.

V

Bėdos

John Foster Dulles

VASBINGTON, D. C. —
Ast manau kad tame žmogu- 

a nei krislelis tei- 
f.aip pasireiszke Se- 

ames William Ful- 
i jis pasikalbėjo su 
affer, vyriausiu lai- 

i Kongrese. Jis, 
James William Fui1 

o tada ka tik palikes 
arkos posėdi, supy

j e nfcira 
syb 
nato 
brigl 
Sam 
kras 
Sena 
brig 
Užsi 
kės i 
baigos.

Tas žn rus a^ie kuri jis taip

nėjo ir prasze patarimo, kas ga 
lėtu Sekretoriaus John Foster 
Dulles vieta užimti.

Ana sanvaite, dar priesz Se
kretoriaus Dulles liga, kai Se
natorius Theodore F. Green isz 
Rhode Island pasitrauxe, Ful
bright tapo Senato Užsienio 
Reikalu Komisijos pirmininku. 
Jam nereikejo jokiu rinkimu 
ar paskyrimo, nes ta garbes 
vieta tenka vyriausiam Senato 
nariui.

Czia tikra beda Sekretoriui 
Dulles, nes kaipo pirmininkas 
tos Užsienio Senato Komisijos,

kalbėjo ; a Amerikos Sekreto
rius, Job Foste^, Dulles, kuris
dabar radasi Walter Reed Ii-j jis yra ingaliotas perkiureti ir 
gonineje, turėjo operacija, ir
Daktarai .„ko Dulles serga vė
žio liga.

Net ir , m to pasikalbėjimo 
su Senat u James William 
Fulbrjgh a laikrasztininku, 
Prezidente Eisenhoweris jau 
visu savo :ulu ir vadu klausi-

patikrinti visus musu kraszto 
nusistatymus kaslink Užsienio 
tvarkos. Ir jeigu mes ka žino
me apie Senatorių Fulbright, 
tai mes esame tikri kad jis ta 
savo ingaliojima pilnai pavar- 
tuos.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NASZLE MOCZIUTE 
NUŽUDINTA.

Metu Anūkas
Ja Subadė

New

Unijos Bosas Kaslink Bedarbes Klausimo

Susilaukėme — nors nelau
kėme susilaukti — keturios de
szimts pirmo save tėvynės, 
Lietuvos Nepriklausomybes 
metu. Mes sakome, “nelaukė
me ir nenorėjome susilaukti 
tekiu ilgu metu nuo to Nepri
klausomybes paskelbimo, dar 
vienoje vergijoje.

Bet ir vergams niekas neuž
draus nors svajoti apie laisve.

O, iszrodo, kad dabar tebeli
ko tik svajones del musu tėvy
nės laisves.

miausiu krasztu kalbas ir pa
sisavina žodžius kurie jiems 
tinka.

Szio keturios deszimts pir
mo meto savo Tėvynės Nepri
klausomybes proga, gal galė
tume imtis bent kiek vilties isz 
raszytojo Tumo Vaižganto 
pranaszystes;

“Blogai dare — Lietuviais 
are; tik — nebears! ’ ’

Jis buvo pasiunstas in 
York vieszbuti in rungtynes 
tarp kitu Boston Terriers szu- 
niu pažiūrėti kuris yra gražiau 
sias ir smarkiausias.

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturiolikos metu Edward 
Swainson, prisipažino kad jis 
nužudė savo moeziute asztuo
nios deszimts dvieju metu am
žiaus Ponia Mary Swainson, 
kuri buvo naszle.

Tas vaikas buvo pirmiau su 
kitais trimis susipeszes mo
kykloje ir visi turėjo kiszeni- 
nius peilius.

Moeziute Ponia Swainson 
sau viena gyveno in West Phi
ladelphia. Visi mislino kad ji 
buvo pasimirus nuo szirdies li
gos, bet graborius patemyjo 

i kad jos lavonas buvo net asz- 
I tuenis sykius subadintas. Jis 
tuojaus pranesze policijai ir 
policijos Daktarai greitai pa
sakė kad ji buvo nužudinta.

Policijantai jos anuka tuo
jaus suėmė ir intare. Jis prisi
pažino kad jis buvo nuo jos pa
vogęs tris dolerius.

Naszles posunus John, isz 
Tradesville, netoli nuo Doyles
town, Pa., buvo atvažiavęs in 
miestą ir užėjo savo motina ap 
lankyti. Kai jis negalėjo inei- 
ti, jis manste kad ji bažnyczio- 
je ir pasakė susiedui pasakyti 
jai kad jis buvo czia atsilan
kęs. Kai Susiedas ja per visa 
diena nemate, jis paszauke po- 
sunu ir pasakė kad jos laik- 
raszcziai irgi ant trepu prie 
duriu. Posunus vėl sugryžo ir 
sykiu su Susiedu insilauže in 
narna ir rado savo motina ne
gyva skiepe.

■ ■
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WA H 
WaltelR 
O. Uniji 
parodofcu 
Bedariau.' 
ja isz 
szingtone
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Mums kai kada ateina min
tis kad mes gal kartais per 
daug didžiuojamies savo pra
eitimi ir tik svajojame savo at
eitimi. Žinote, kaip ta bulve, 
kurios geriausia ir naudin
giausia dalis po žeme.

Tik dirstelkime in kelis mu
su stambius raszytojus:

Basanaviczius rasze perpus 
Vokiszkai;

Szliupas, perpus Angliszkai, 
Amerikietiszkai, (gal ir mes 
czia kalti);

Dambrauskas — 
kai;

Tumas Vaižgantas 
siszkai;

Kaip kam daugiau atsėjo 
svetimos dvasios gerti.

Lietuvos dabartinis likimas 
tikram Lietuviui, ar tremtyje 
ar savo nelaisvem kraszte, 
szirdi gildina skaudžiais atmi
nimais.

Lietuviai, per tiek amžių pa
mokinti ,nebe vaikai. Jie jau 
gerai žino, kad politikoje, ar 
tai vietinėje ar tarptautinėje 
niekas 
meiles 
savaip

nesi vaduoja artimo' 
tikslais; bet visu nagai 
riesti.

gal per daug tikejosim

Lenkisz-

Ru-

Bet jeigu musu szios gady
nes filologai — kalbos moks- 
lincziai butu pasilikę ir pasi
savinę tu raszytoju svetimas 
tarmes ir iszsireiszkimus, tai 
musu kalba sziandien tikrai 
butu žodžiais naszi ir bagota, 
kaip Amerikos kalba yra ba
gota.

Mes
isz posėdžiu ir tarptautiniu 
sanjungu, bet trumpu laiku 
pamatėme kad tenai nejieszko- 
ma teisingumo, bet vedamas 
žmonių ir tautu mainikavimas.

Tikroje galybe — visados 
rami ir rimta — blaszkosi, 
draskosi tiktai tie kurie bijosi. 
Lietuviai taip žemai nugramz
dinti, neturi baimes; nes isz 
savo vietos sziandien jiems nė
ra kito kelio kaip tik in augsz- 
ti; nes kelio žemiau nebera. 
Dabar, tegu kiti rūpinasi.

Karas, isz pradžių, dirbtinai 
suzverina žmones, idant jie di
desniu įnirtimu kita kibtų 
gerkles pergraužti; po karui, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

:tON, D. C. — 
jr, A.F.L. ir C.I. 
Prezidentas czia 
ndasi daugiausia 

'.s dabar reikalau-
> Va- 

:ad tie Bedarbiai

u.f lis dabar reika 
oi Jeso Komisijos.01

j

butu aprūpinti paszelpa, darbu 
ir mokestimi. Jis sako kad 
valdžios pareiga yra rūpintis 
tais darbininkais kurie dabar 
neturi darbo ir kad jiems butu 
parūpinta užeiga, maistas ir 
paszelpa.

Anglu kalba, o dar labiau 
Amerikos kalbos pasisavini
mas priima visu, kad ir toli-

SUBADĖ KELIS JAUNUS VA1KUCZIUS 
Juodukas Kareivis Prisipažino

PHILADELPHIA, PA. —
Devyniolikos metu amžiaus 
kareivis juodukas isz Fort Dix 
New Jersey, už trisdeszimts 
valandų po jo suaresztavimo, 
prisipažino kad jis ant keliu 
jaunu vaiku buvo užsipuoles 
ir paskui su peiliii subadines, 
in Fairmount ir Francesville 
apylinkes.

Jis yra Elmer D. Register', 
kuris gyvena ant Jefferson 
ulyczios Philadelphijoje.

Jis prisipažino kad jis buvo 
užsipuoles ir su peiliu subadi
nes 8 metu Deborah ir pana- 
sziai sužeidęs du jaunu vaiku.

Policijantai jieszkodami tu 
vaiku užpuoliko, spėjo kad jis

kai kareivis, nes visi tie užsi
puolimai atsitiko Subatos va
karais ar Nedėlios rytais, kada 
daug kareiviu gauna pavelini- 
mus atvažiuoti in miestą. ♦

Užklaustas kodėl jis taip 
buvo padaręs, jis negalėjo jo
kio atsakymo duoti, kaip tik 
kad jis, atvažiavęs in miestą 
vis labai pasigerdavo ir neži
nodavo ka jis daro.

Jam policijantai ne naujie
na, jau nuo dvylikos metu am
žiaus jis buvo susidūręs su po
licija, kai jis buvo padėtas in 
pataisų namus. Po tam, kai jis 
buvo isz ten iszleistas, jis kelis 
sykius suaresztuotas už invai- 
rius prasikaltimus.

4 k

Vestuves Pairo

BOSTON, MASS. — Ponia 
Edith Fisher isz East Boston, 
graudingai žiuri in savo vestu
vių pyraga, kuris buvo sutrin
tas kai per jos vestuvių pietus

svecziai susipesze ir asztuoni 
nepraszyti policijantai inejo ir 
tas vestuves sustabdė ir jos 
svaini ir keturis sveczius nu
galabino in kalėjimą.

I 1
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Kas Girdėt JONO ANDRULIO PRISIKĖLĖ ISZ NUMIRUSIU
. . GAMYBOS. . .
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'Pirmutinis prekybinis ‘Jet’ 
eroplanas atskrido isz Los An
geles, in New York miestą in 
keturias valandas, tris minu- 
tas ir tris sekundas.. Eroplanas 
buvo Boeing 707, ir veže szim- 
ta /divid’eszimts žmonių. Jis 
skrido pusasztunto szimto my
liu in valapjda.

Lietuviszki Sūriai! Juokinga Pasaka

Eina gandai kad Prancūzi
jos populiarus ir mylimas Am- 
basajdorius Herve Alphand bus 
isžstumtas isz sa;vo> vietos, ku
ria užims Premiaria.ua Charles 
de Gaulle sūnūs, Phillipe de 
Gaulle.

nu-
lai-
pa-

ne kaire ga-

Daug istorijoje yra buvę 
ęranaszu, kurie kalbėjo Dievo 
vaikiu. Vienok niekas ligi sziol 
dar nėra kalbėjęs velnio var
dą. Velnias pasitenkina kalbė
ti per paprasta žmogeli, kuris 
moka jo' varida savo keiksmuo
se puikiai pavartuoti.

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

Ar Ragavote “ ANDRULIO SŪRIO ? ”

Rumunija dabar, po devynių 
metu, yra pavėlinus Žydams 
iszkeliauti isz to kraszto in Iz
raeli. Paszportai pirmiausiai 
yra duodami tiems kuriu gi- 

-mines jau .dabar randasi Izra
elyje. Dauguma tu Žydu ke
liauja isz Rumunijos per Ven
grija. Pereita menesi asztuoni 
tukstancziai Žydri iszkeliavo 
in savo nauja kraszta Izraeli.

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy,
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

ĮyVAS Kapaisenas buvo 
mires. Vos suėjo metas 

ko nuo apsipacziavimo su. 
togia Olla, duktere -vietinio
szinkoriaus kaime Lauritsala.

Laas buvo drūtas ir geras 
vyras bet tik viena turėjo silp
nybe tai yra nuolatinis dirste
lėjimas in stikleli. Viena>>vaka- 
ra iszgere daugi:
lojo pakelti. KaJtokjs pasiga
dino viduriuose r buvo po Vis
kam. Kožnas galejosU’ar^szo 
Laas, paguldė ji.’irf' .gerimse 
kambarį, uždengė balta d? bu
le, apstatė kuna žvakėj ir 
meįdesi už jo drisziau

Visi kaimynai suei 
jam paskutini patari 
dirstelėt ant jo veido 
prieja prie nebaszninl 
davo drobule tardam 
gelis, kaip persimai 
vela kalbėdavo:

3 J
."S.lluot
ma ir
S liri,‘

Imi
W ,l";'HH kaip

.Nežaisk aistromis, nes, ne
trukus, jos su tavimi ims žais
ti. i

Kolegiju studentai dabar 
gali gauti paskolas isz val
džios. Bet jie turės in eile stę- 
ti ir laukti isz kaleinos.

Tūkstantis du szimtai dvi- 
deszimts septyni studentai yra 
prasze tokiu paskolų. Tai su-

• daro apie szeszios.deszimts du 
f milijonu doleriu. O valdžia yra 

toms paskoloms paskyrus tik 
trisjdeszimts viena milijoną 
doleriu-.

Studentas negali skolintis 
daugiau kaip tūkstanti dole
riu.

Amerikoje penkios deszimr 
tas nuoszimtis musu, studentu 
stoja in kolegijas; Europoje, 
tik penktas nuoszimtis. Už tai 
Europos studentai yra kur kas 
mokintesni už musu mokin- 
eziausius studentus. Mat, Eu
ropoje tik gabiausia ir mokin- 
cziausi studentai gali stoti 
kolegijas ar universitetus 
tęsti savo mokslą toliau 
augszcziau.

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaisin
kite Sveėzius skaniais,

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

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

nuo-

tai keturi

FOUNTAIN MICHIGAN

szimts treczias nrioszimtis tu
ri elektrų skalbamasias maszi- 
nas, ir devynios deszimts vie
nas nuoszimtis turi elektros 
refrižeratorių s, szaldytuvu s.

Ar tai kiek reikszminga,, ar 
ne, mes nežinome; mes tik jum 
perduodame szitus žinutes, 
kaip mes jas, gavome.

Pypkes Durnai

Lietuva

Tėvynė Musu!

nį 
ir 
ir

Visos aistros yra geros, ka
da žmogus; yra ju vieszpats; ir 
visos jos yra blogos, kada žmo
gus tampa ju vergu.

Stiklelyje Raugiau žmonių 
prigeria negu jurose.

Nežiūrint ka Republikonai 
sako ar kaip' jie .giriasi, septin
tas nuoszimtis darbininku 
sziandien yra bedarbiai !

Jei visa Europa pasidarytu 
kalėjimu, tai dar liktu Ameri
ka, — pabėgėliams prieglauda, 
ir, acziu Dievui, ka|d ta, prie
glauda yra didesne už pati vi
sos Europos kalėjimą.

Nusiginklavimas tai tik sva
jone. Sovietu Rusija szneika ir 
sznėkes apie nusiginklavimą, 
bet ne sau, o tik kitiems. Dik
tatorius be ginklu yra žuvęs. O 
'Rusijos visi valdovai 
yra ir bus (diktatoriai.

buvo-,

Už tai Amerika turės skirti 
vis daugiau ir daugiau pinigu 
del apsiginklavimo. Dabar 
mes praleidžiame apie ketu
rios deszimts szeszis bilijonus 
doleriu per metus ant apsau
gos ir apsiginklavimo. Ir su at 
einancziais metais mes turėsi
me dar daugiau bilijonu, dole
riu tam apsiginklavimui pa
skirti.

Lietuva, tėvynė musu, 
Tu didvyriu žeme, 
Isz praeities tavo sūnūs 
Te stiprybe semia, 
Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybes, 
Tegul dirba ant naudos tau 
Ir žmonių gerybes.

<

Tegul saule Lietuvos 
Tamsumus praszalina, 
Ir szviesa, ir tiesa 
Mus žingsnius te lydi, 
Tegul meile Lietuvos 
Dega musu szirdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybe te žydi!

SKAITYKIT

PLATINKI?!

1 Szeszios deszimtas nuoszim
tis Amerikos szeimynu turi sa
vo namus; septynios deszimts 
treczias nuoszimtis turi savoi 
automobilius; septynios de
szimts devintas nuoszimtis tu
ri tele vizijos setus; devynios 
deszimts septintas nuoszimtis 
turi radijas; asztuonios de-

Bet karo pavojus nėra taip 
arti kaip musu, laikrasztinin- 
kai mums pranaszauja ir mus 
gandina, nes kaip pirmiau sa
kėme: Amerika nenori pultis 
ant Sovietu Rusijos, o Sovietu 
Rusija nebedrysta \ ant musu 
pultis.

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
sė metu $4.00.

su-

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

No.ll 6—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pnstyniu; 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, 20o.

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
lapiu, 20c.

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kucžios Nakti 
62 puslapiu, 20o.

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-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir lindymas apie Jezu Kris- 
tn,20c. -...

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pahege* 
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, Žvaigl 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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 Baszymo. 25c.

sargus mieganczius.
Per atidaryta langa ini eke 

muse ir užtupe tiesiog ant ne- 
baszninko- galvos, o po tam ant 
nosies ir ant galo inlindo in 
nosies skylute.

Staigai nebaszninkas su- 
eziaudejo du kartus g'ana gar
siai. Atidarė akis ir atsisėdo 
lovoje. Nusistebėjas apsidairė 
aplinkui nežinodamas kas su 
juom atsitiko, bet praėjus va
landėlei dasiprato viską! Pir- 
miause jo mislys buvo, kaip 
nusidžiaugs jo mylima, pacziu- 
le kada patemins ji gyva!

Kada atsikėlė, truputi
drebėjo, nes vakaras buvo vė
sus o kad buvo men kai apsirė
dęs (žinoma kaipo nebasznin
kas) apsisupo įn (drobule ir nu
ėjo jieszkoti savo mylimos pa- 
cziules. Galvoje jam. maiszesi 
ir jautėsi nesmagus, kaip gali
ma buvo tikėtis nuo žmogaus 
kuris buvo neseniai mires. Bet 
nepaliove jieszkot savo paežiu,- 
les.

Atejas in kita kambari rado 
sargus-mieganczius, bet jo pa- 
cziules tonais nerado' Patemi- 
no tailp-gi stalu pridėta valgiu 
ir turėjo mieri gerai pavalgyt, 
bet atsiminęs apie sa vo'paežiu - 
le, geide ja kuogreieziausia 
surasti. į.

Iszejo laukan.
Artindamasis prie ežerelio 

patemino, isz tolo balta skepe
ta kuri a pažinojo gerai, nes bu
vo padovanojas savo paeziulei 
kėlės sanvaites priesz “miri
mą. ” Su sznabžde j o pats in sa
ve:

--_ Sziąi sėdi nebagele prie
ežero ir verke manes, o gal nori 
nusiskandyti.

Pradėjo eiti greieziau.
—- Taip, tai mano mylima 

paeziule sėdi ten. Bet yra ne 
viena su jaja sėdi kitas. Aha, 
Ogas ir da taip abudu prisi
glaudė. O kad ji pekla prary
tu!

Staiga mylinti porele paszo- 
ko ant kojų nes ranka mirusio 
Laas Kapaiseno nupuolė sun
kiai ant Ogo veido ir iszdave 
trenksmą kaip szuvis isz pisz- 
talieto.

Baisiai persįgande, abudu 
pradėjo- bėgti, neisztardami ne 
žodelio. Vienas bego ant tieses 
o kitas ant kaires.

Laasas dirstelėjo ant began- 
cziu ir pagrūmojo. su ranka 
szaukdamas:

’— Tasai rakalis neper
žengs slenksczio mano grin- 
cziO'S kol asz gyvas busiu!

Sugryžes baisiai užpykęs, 
rado- Ra vis mieganczius sar
gus, atsisėdo prie stalo valgė 
ir gere smagei, apsisupo la
biau su drobule ir lauke 
gryžtanezios paoziules.

Kas toliaus atsitiko tai pa
tys skaitytojai gali dasiprast.

—GALAS—

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25o. ■ ' a

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isB- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolimą. 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 lindymas apie Jezu Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Kožnas isztard: 
mone pine nebtfsynikb,, pagal 
jo sanžine. Sy<Skimi u na > 
le kuri stovėjo, tprieovos apsi
verkus, ant g^alo i eidavo in 
paszalini kapalbm i ir stovėjo 
uždengtas ^tala ■ u užkan
džiais ir alum.

In koki laika svylai pradė
jo iszsiskirstyt,
pasiliko idant serbi nebasz- 
ninka per nakti, o:ad nebutu 
nuobodu likusiai Uszleį; buvo 
tai Olles motina, lirusio- Laa-. 
so du geriausi drugai Onni 
Asto ir Oge Landcis. Nebutu 
tai prideranrziu p^iadyt Oga 
viena isz draugu .Arusio nes 
jisai tailp-gi svilinoaplink pa
togia Olla ir niętad neatleido 
tam kuris nuo $ paveržė Olla 
metas laiko atgilioį

Bet kajd dabar i 
numiręs Oga Pfsdl 
gaiš idant pertikriJ 
neturėjo piktumo 
baszninka,. Per tai 
nąszle, jos motina,, 
ir mirusio, priesz,in) 
tyliai; kožnas stengsi nudavi- 
net liūdnesnis viens už kita.

Po valandėlei Ori i atsikėlė, 
nuėjo prie stalo, isgore stikle
li arielkes tapdama;

— Žinoma\yraJ 
atsiskirt su savo n 
bet' neturime už™ 
gyvuosius ateityj® 
taip Olla? p

Olla nieko neatl 
visi pakilo, apsiau'll 
kurio stovėjo ne i 
arielkele, bet kiausz 
pis, rakinta mėsa ir 
re, valgė ir verke. PWvalande- 
lei paliovė valgy t, bet gerymas 
da, nepaliove. Neužilgio visi 
buvo daug linksmesyi., .

Kožnas turėjo pasakyt koki 
juokeli arba apysaka isz savo 
gyvenimo, ajpie stebuklus di
džiausiam mieste Petersburge 
ir Lt.

Kada sergėtojai nebasznin- 
ko pabaigė savo apsakymus, 
vienas paskui .kita pradėjo 
snaus ir ne ilgai laukus visi 
užmigo- ant gero. Tykumą 
•yieszpatavo aplinkui tik Olle 
ir Ogas žiurėjo vienas ant kito.

Ant galo senas jaunikis Ol
les atsiliepe:

— Einame pasivaikszc-ziot 
prie artimo- ežerelio, tegul jie 
miega.

Olla paėmė jo ranka ir iszejo 
su juom drauge, palikdami

— K

aus buvo
O1 su sar- 
; visus jog 
jriesz, ne
visi penki, 
lu draugai 
ka? sėjėjo

ai sunku
k# vyra

S’■s; 1 alpie
u Li ne

T
Jnt to, 

sala ant 
: alus ir 
liai, kum-' 
frona. Ge-

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

... MALDA . .. ;;

Viesz. Jėzaus ir ;!
Motinos Szvencz. Į:

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

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

SAULE PUBLISHING CO

šu

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No 101 —Kapitonai Velnias 
Puikins ttptftuzyujttjs, d i/d e I •

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
gais siusti, tai reikia Užregis- i 
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mah&noy City, Pfc. . BL < B

Premiaria.ua


si8AUEE” MAHA'OY CITY, PA.

Jaunute Kristaus Karžyge
JAI atsitiko 1926 metais I 

Rugpiuczio asztunta diena 
Brazilijoje. Jus jau busite gir
doje, jog daug žmonių inVairiui 
pažadėjimu suvilioti, keliauja 
no tik isz ‘Lietuvos, bet ir isz 
kitu valstybių in karsztaji 
Brazilijos kraszta Pietų Ame
rikoje'. ' Ateiviu ežia laukia 
daugelis pavoju. In vairiau s 
plauko eretikai ir netikintieji 
visais budais stengėsi juos in- 
traukt in savo pinkles. Ypacz 
sunkus likimas sutinka Brazi
lijos didmiescziuose szimtus 
Japonijos stabmeldžiu, kurie 
paskutiniu laiku pradėjo 
ypacz gausiai plaukti isz savo 
anksztos tėvynės in didžiuo- 
sius Brazilijos plotus. Katali
kai stengiasi jiems kiek galė
dami padėti: szelpia apleistus 
stabmeldžiu vaikuczius, renka, 
juos in kataliku bažnycziais, 
mokino katekizmo ir ruoszia 
prie krikszto. Tokiu badu di- 
idžiajame San Paolo mieste Tė
vu Jėzuitu bažnyczioje buvo- 
pakriksztyta 50 tokiu Japoni
jos vaikueziu. Szime-t jau irgi 
50, o dar visa eile kitu stab
meldžiu vaikueziu ruo-sziasi 
prie krikszto ir prie Pirmos 
Komunijos.

Ir ar jus žinote, kas tuos ma
žus stabmeldukus surenka in 
kataliku bažnyczia?! Ugi jau
nos kataliku mergaites kurios! 
tame- San Paolo mieste prie 
Tėvu Jėzuitu bažnyczios yra 
sudariusios ‘ ‘ Eucharistijos
(arba Szvencz.' Sakramento) 
Karžygiu”' draugijėlė. Ir, tos 
mažos ‘ ‘ Eucharistijos karžy-i 
ges,” paežius eidamos dažnai 
prie Szv. Komunijos, taip pa
milo- Kristų, jog ir jos pasiry
žo bent kiek pasidarbuoti ir 
pasiszvesti, kad ir kitus vai
kuczius patraukus prie Jėzaus. 
Todėl jos ir mielai padėjo apa- 
sztalauti tu mažu ir apleistu. 
Japoniecziu tarpe. Jos ėjo net 
in gatves ir sutikusios, kur su- 
sirupinusiu Japonijos iszei- 
vius kalbino ir kviete juos leis
ti savo vaikucziams draugiu su 
jais vaikszczioti in kataliku 
bažnycziu katekizmo mokytis.

* Bet -ypatingo- pasiszventimd 
parode szitame apasztalavimo- 
darbe tarp- mažu stabmeldžiu 
viena 12 metu, mergaite, vardu 
Lina Laprega. Ji yra duktė 
vieno Brazilijos karininko. 
Kiekviena Nedeldieni po pietų

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

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

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

•SĮV .p't ‘

Lina surinkdavo jai pažinsta-i padės iszsaugoti bent mažai 
mus Japoniecziu vaikuczius l būreli tu. stabmeldžiu vaiku- 
isz gatves, vadinamos Conde, ežiu nuo- didmiesezio pavoju ir 
de Sarzej las ir vesdavo juos in juos priartinti prie mylimojo
kataliku bažnyczia. Ir jau bus 
-ilgas laikas, kai ji szitakilnia 
pareiga atlieka su didžiausiu 
sanžiningumu. Jau isz anksto 
ji 'džiaugėsi sykiu, su savo 
draugėmis, kad ir jai Dievas

f********************-****#
Mano mieli sakalėliai, 
Blogos žinios apibėga 

-žmonių, 
Greicziau ne kaip 

geros.
Tegul žmogus padaro 

ka gero, 
Tai nesujuįdins kaimynu 

visai, 
Bet tegul padaro ka 

blogo,
Tai žinia prasiplatys 

Žaibiniu staigumu nuo 
bunos lyg burnai. 

Kiek tai musu kaimynai 
nukenežia nekarta, 

Nuo- tokiu terliniu , 
telegrafu! 

Juk visokios nelaimes 
| Gali visus patikti 
Ar sziandien, ar rytoj; 
Sziandien apjuojdinam 

savo artyma, 
O rytoj mus apjudina. 
Paskalai nežiūri kuom 

tu esi,
Vis tave- pasieks.

Rūpinamės veikalais 
savo artymu, 

O patys apie save 
nesirupinam.

Apjuodinanti paskalai, 
Atnesza rūpesti ir 

Nelaimes ant žmonių, 
O tokie ka tuosius 

paskalus praplatina, 
Užsitarnauje ant 

Didžiausio paniekinimo. 
Didesne meile del savo 

artymo, 
1 Atnesz -didesni 
Suraminima del tavęs.

Jeigu kada tau liežuvis 
niežti,

Del platinimo kokio 
neteisingo paskalo, 

Arba a|pjuo(dinima savo 
artymo, 

Sustok ir apmanstyk, 
Ar negeriau butu taja 

i žinia sulaikyt,
Ir ka gero pasakyti 
Apie savo artyma, 

Ne kaip blogai.
Juk tai ne sunku, 

O turėsite raminga, sanžinia, 
Ir žinosite joig padarėte 
Nors maža geradejyste 

szia diena, 
Ir buisite užganadinti!

Biaurus paskalai paleisti 
, isz burnos,

Tai kaip plunksnos 
- ) Paleistos ant vėjo, 

Kuriu jau niekados 
nesurinksite!

Jėzaus.
Tik sztai atėjo viena diena, 

kada jai reikėjo parodyti tik
ra -Kristaus isžpažineju drąsą 
ir apginti savo auklėtinius nuo 
vylingu suvedžiotoju. Tai bu
vo jau minėtoji pereitu metu 
Rugpiuczio 8 diena.

Kaip kiekviena szventadieni 
taip ir szia diena Lina atėjo 
sutartu Jaiku in Conde de Sar- 
zeldos gatve pasiimti ten nuo
lat- susirenkaneziu ju vaikueziu 
Bet koks buvo Linos nustebeji- 
mas, kada ji atvykusi in pa
prasta ju susiejimo- vieta, szi 
karta neradome vieno savo 
globai pavesto vaikuczio! Ji be 
galo tuo > susirūpino- ir tuoj 
eme klausinėti aplinkui, ar kas 
nežino, kame galėtu būti tie 
Japoniecziu vaikucziai. Ir ja 
visa, net szalti sziurpuliai pa
kratė, iszgįrdus, jog dar tik. 
prie-sz keletą minucz-iu toje 
vietoje buvo- su automobiliu 
sustojęs vienas Metodistu dva- 
siszkis ir prispyręs tuos vaiku
czius 'drauge su juo važiuoti in 
metodistu bažnyczia.

—■ Bet mes norime eiti in 
Tėvu Jėzuitu bažnyczia kate
kizmo mokytis! Ir dabar tik 
laukiame ateinant musu kate- 
kistes! Taip spyriavosi vaiku
cziai.

Vienok metodistas gyrėsi, 
jog ir jis gales lygiai katekiz
mo iszmo-kyti.

—Bet kataliku kunigas mus 
ruoszia prie Szv. Krikszto ir 
mes norime 'būti pakrikszfyti!

—- O, asz moku dar geriau 
vaikus kriksztyti, negu katali
ku kunigai! Kalbėjo tas klai
datikis ir raginte ragino drau
ge su juo važiuoti. Vaikucziai 
noroms nenoroms turėjo- sesti 
in automobiliu ir važiuoti su 
juo-.

Lina net isizlbalo tai sužino
jus. Blizganczios skausmo- asz- 
aros pradėjo rieldeti per juo-s 
susirupinusi veideli. Juk ji 
taip troszko- ir taip svajojo 
bent tuos Japoniukas atversti 
prie Kristaus! O sztai dabar, 
jie pakliuvo- in klaidatikiu 
rankas!

Bet laukti nebuvo galima. 
Greitai ji susiklausine-jo kame 
randasi metodistu bažnyczia ir 
su karszta malda szirdyje te
kina pasileido bėgti in ta puse, 
pasiryžusi žut-but atimti savo 
vaikuczius isz tu suvedžiotoju 
nagu! Ir taip ji bego- apie du 
kilometro, tik retkareziais at
sikvėpdama ties didžiausiomis 
miesto gatvėmis, kuriomis 
kaip paprastai taip ir szian
dien uže dundėjo 50,000 auto
mobiliu! Isz virszaus kepino 
karsztoji Brazilijos saule dar 
visu smarkumu. Nusiszluos- 
cziusi nuo savo- paraudusiu 
skruostu prakaito ir aszaru. la- 
szus, tojo Eucharistijos karžy
ge vėl bego ir bego, kol paga
liau visa suvargusi ji atsidūrė 
ties metodistu bažnyczia. Ir 
nors iki to laiko Lina dar ne
MIc-tl-F-M*********************

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso XS’Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.,
^*^-k-|i^-K*********-K*->s***
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ip tik
ji dra-

karto nebuvo perženj ii kitos 
bažnyczios slenksti- ■ 
kataliku^ vienok -dab.
šiai inejo in ta k datikiu 
szventykla.

Bažnyczioje- kaip buvo 
sakomas t pamoks]as>Žmoni u 
j jl. i. • • ugį,

svetim- 
ei vai- 

oj paste- 
usius- Ja- 
prisigru- 

daugybe buvo ptf 
tarpe matėsi ir 
žemiu atei viu. S 
kucziu tarpe Liilj 
bėjo ir savo nu® 
ponieczius. Greit 
do prie ju, ir susž

— Vaikucziai! dekim isz 
ežia! Greicziau (?r?tcziau!

Žinoma, mažieji Japome- 
cziai vos tik panate savo myli
ma globėja, tuijau paszoko isz 
savo vietų ir v.gl nudžiugę su 
didžiausiu, kliksmu pasileido 
prie jos. Pamokslininkas tai 
pamatęs net akis iszverte ir 
visas paraudonavęs isz pyk- 
czio suszuko:

— Kas tau yra, tu akiple-
sze! Greitai, kad tavęs ežia ne
būtu! Vaikai nurimkite!

Bet Lina ne kiek to nenusi
gando ir drąsiai jam pasakė:

— Asz iszeisiu tik drauge 
su tais vaikucziais!

■— O kam tau rupi tie vai
kai! Palik juos!

—- Kaip tai? Juk tai yra 
mano Japoniecziai, kuriuos asz 
kiekviena nedeldieni veduosi 
in kataliku bažnyczia!

— Ka tu ežia kalbi! Tuos

va-ikus asz pats ežia atsive
džiau ir jie ežia pasiliks!

— Tai netiesa! Tamsta man 
juos pavogei! -Gynėsi ta mažu
te drąsuole ir nuolat kartojo: 
Asz isz ežia neiszeisiu be szitu 
vaikueziu!

Bažnyczioje kilo- 'didelis su- 
miszimas. Atbėgo dar antras 
metodistu pamikslininkas ir 
norėjo su jeigu iszvesti mergai
te in gatve. Bet vaikue-ziai in- 
sikabine in jos drabužius tvir-

- B - CELA^l 
Iarba pradžia 

SKAITYMO
...ir... i; 

RASZYMO

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

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

tai laikėsi ir jos nepaleido. O 
Lina vis gynėsi ir szauke: Tai 
yra mano Japoniecziai! Asz 
juos turiu vestis in kataliku 
bažnyczia.

Metodistu pamokslininkai, 
matydami geruoju negale-sia 
jos atsikratyti iszbego in gat
ve pasiszauke -poli-ci janta. Tas 
atėjo-.

— Žiūrėk Tamsta! Aiszki- 
no jam. Koks tos mergaites 
akiplseziszkumas. Be niekur 
nieko- insiverže laike pamaldų 
ji in musu bažnyczia ir nori 
mums- iszvilioti buri vaiku!

— Tai yra mano- vaiku
cziai kuriuos asz kiekviena 
szventadieni veidu in Tėvu Je-- 
zuitu bažnyczia. Ir sztai jis 
man sziandien juos pagrobė! 
Gynėsi Lina. • ;;

Policijantas, aeziu Dievui, 
nepamete pusiausvyros. Jis 
liepe visiems nurimti ir, kreip
damasis in mažuosius Japonie
cziu s, paklausė ju:

— Vaikai, ar jus norite 
ežia pasilikti, ar eiti su szita 
mergaite ?

— Mes eisime su Lina! Su 
musu gerąją Lina! Szauke, 
lalėjo- vienas už kito nudžiugę 
vaikucziai. < < .. .

— Na, tai gerai! Trumpai 
tarė policininkas ir, kreipda
masis in Lina pasakė: Mergai
te, pasiimk tu juos -su savim!

— Praleiskite juos!

Ir visi tie mažutėliai Japo
nijos ateiviai greitai apleido 
svetimąją bažnyczia. Jie dabhr 
negdlejo ne' atsidžiaugti savb 
isztikimaja globėja. O pati Li- 
negalejo- nei atsidžiaugti savo 
padėkojus gerajam Jėzui už 
suteiktąją pagelba, pradėjo 
rūpintis, kaip ežia greicziau 
parvesti toki dideli vaikucziū 
būreli in toli esanezia kataliku 
bažnyczia. Kelione buvo gaila 
sunki ir pavojinga: nes nuolat 
reikėjo- eiti per placzias gatvės 
kuriose be paliovos dlizge dau
gybe automobiliu. Bet Lina pa
liepė vaikueziams susikabinti 
veni kitiems už ranku ir neisz- 
siskirti. O kada reikdavo per
eiti skersai gatve, tašyk ji isz 
tolo mosykuojdavo ranka auto
mobiliams, kad jie sustotu ir 
palauktu, kol ji su savo vaiku- 
czin buriu pereis. Tokiu bUdu 
jie pagaliau visi sušžile ir su
niurę atvyko in Tėvu Jėzuitu 
bažnyczia. ' “

Katekizmo- pamoka buvo jau 
senai prasidėjus. Tėvas Dėl 
Toro, kurisi moke vaikuezius 
katekizmo-, labai nustebo- pa
matęs kad tie Japoniecziai 
taip vėlai atvyko in pamoka. 
Juk paprastai jie niekados ne- 
pasivėlindavo-. Tik isz ju vei
deliu galėjai pastebėti jog 
jiems sziandien kas nors nepa
prasta turėjo atsitikti. Bet Li
na kaip tikra karžyge .apie tai 
nieko nepasake, nesigyrė. Ji 
tiktai pasiaiszkino, jog szian
dien jai teko tuos vaikuczius 
isz labai toli parsivesti. Ir vos 
tik vėliau isz -paežiu Japonie
cziu Tėvui Del Tore pasiseko 
sužinoti visa- teisybė. Bet iie 
dabar nenorėjo szi kilni įdvyli- 
ka metu mergaitė pasipasako
ti apie savo' nepapra stai drąsu 
žygi. Ji vien tik kartojo:

. I ■- • . f ", -V

—• Tėveli, juk asz padariau 
tik tai, ka tu atlikę ir, 'kiek
viena mergaite, ar berniukas, 
kurie tik yra insirasze in musU 
‘Eucharistijos karžygiu' kuo
pele! - (

Ta kilnu apasztalavimo dar
beli atliko tik jauna Brazilijos 
mergaite, kuri dažnai jungiasi 
su Iszganytoju pasislėpusiu 
Szvencz. Sakramente. O kiek 
tikiu pat kilniu Eucharistijos 
karžygu galėtu atsirasti ir 
musu vaikueziu tarpe, jei tik 
isz tu keliu deszimtu tukstan- 
cziu Lietuvos berniuku ir mer- 
gaieziu -susirastu bent dalis, 
kurie pasiryžtu lygiai artintis 
prie Kristaus. Argi manote 
kad Iszganytojas ir ju nepa
laimintu? -

..... GALAS

Istorija Apie. . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

To kelione po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristų. ;

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
. • i I ’V •

ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.SLA.

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “ Saules ’ ’ ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

-------------------------------
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Žinios Vietines
— Subatos ryta apie antra 

valanda, du automobiliai susi
trenkė ant Vulcan-Frackvillp 
vieszkelio arti More jos. Al
bertas J. Kuniginis, 35 metu 
amžiaus nuo 9 Broad Mt. avė., 
isz Frackvillės, likos sužeistas 
in galva, kojas, rankas ir kru
tinę, o Allen C. Fair, 49 metu ■ 
amžiaus nuo 128 Mulberry uly. 
Readingo ,likos sužeistas in 
galva ir kojas. Jicįlu likos 
priimti in Ashland ligonibute 
del gydymo. Policija tyrinėja 
nelaime.

— Serėdoj pripuola Szv.Si- 
meono, o Tautiszka Vardine: 
Ruszkalis. Ir ta diena: 1915 m., 
Vokiecziai per Pirmutini Pa
saulini Kara su savo submari- 
nais, povandeniniais karisz- 
kais laivais, užkirto Anglijos 
laivams kelia in Anglija; 1926 
m., Mainicriu straikos užsibai
gė ir mainieriai gryžo in savo 
darbus, susitarimas buvo slap
tai sudarytas, Philadelphijoje.

—> Ponas Kazys Suiprana- 
viezius, nuo 801 East Market 
uly., kuris nesveikuoju nuo 
kokio tai. laiko, gydosi in Ve
teranu ligonbnteje, Wilkes- 
Barre, Pa.

— Ketverge pripuola Szv. 
Stanislavo ir Szv. Konrado, o 
Tautiszka Vardine: Szarunas.

— Petnyezioj pripuola Szv. 
Mildre-do ir Szv. Leono, o Tau
tiszka Vardine: Kūnas. Ir ta 
diena: 1895 metuose Revoliu
cija Kuba saloje; 1915 m., Pa
sauline Paroda, Panama-Paci
fic atsidarė in San Francisco, 
Calif.

iSzirdies Vajus prasidė
jo mieste.

—- Szimet Pirmutinio Su
vienytu Valstijų Prezidento 
Jurgio Vaszingtono gimta die
na pripuola Nedelioj, Vasario 
22-tra diena, bet bus taipgi ap- 
vaikszczio jamas Panedelyje, 
Vasario Feb. 23-czia diena. Ne
kuria! bankai ta diena bus už
daryti.

į susipesze. Ir kaip ten atsitiko 
į kad abudu iszpuole isz ketvir- 
j to augszczio lango.

Kai policijantai pribuvo 
Maggie jau buvo mirusi, 
suėmė ir suaresztavo Hill 
žmogžudyste.

LENKAS KUNIGAS 
NUTEISTAS

Ant Dvieju Metu
VARSZAVA, LENKIJA. — 

'Lenku Komunistiszkas teis
mas nuteisė Kunigą Marian | 
Firozynski ant dvieju metu in . 
kalėjimą. Jis yra intartas už 
virszininku papirkima ir da-j 
rant bizni su juodąją rinkaI 
“Black. Market.”

Keturiolika kitu buvo su juo 
intarti. Isz ju du buvo nuteisti 
in kalėjimą, asztuoniems buvo 
dovanota, trys buvo isztei- 
sinti, ir vienas visai nebuvo in 
teismą patrauKtas.

Teismo virszininkai saKO j 
kad tam Kunigui bus aszutoni 
menesiai atmuszti, nes jis tiek 
laiko iszbuvo kalėjime laukda
mas teismo, ir kad gal vieni 
metai bus numuszti už gera 
pasielgimą kalėjime.

KONGRESMONAS
SVEIKSTA

Sužeistas Automo- 
biliaus Nelaimėje

PORELE SUSIPESZE

Iszkrito Isz Ketvirto 
Augszczio Lango

NORRISTOWN, PA. —
Pennsylvanijos Kongresmonas 
Thomas H. W. Jones, 42 metu 
amžiaus isz Norristown, Pa., 
buvo sužeistas Vasario penkta 
diena, kai automobilius, kuria
me jis važiavo, susimusze su 
autobusiu, netoli nuo Hereford 
Maryland.

Jis dabar sveiksta in Mont
gomery ligonine. Jis pirmiau 
buvo nuvesztas in Union Me
morial ligonine, Baltimore, 
Md., kur Daktarai ji iszagza- 
minavo ir žaizdas apriszo. Pas
kui jis buvo peraeltas savo 
miesto ligonine.

Nelaime atsitiko, kai viėsz- 
keliai buvo labai slidus. Jis su 
Kongresmone Evelyn G. Hen- 
zell isz Glenside važiavo, kai 
ju automobilius su autobusu 
susimusze.

Pirkite U. S. Bonus

Jie 
ūži

NOW-* 
eHALL

žmogus — Dulles 
musu 

;t ka mes galime 
'oi Eisenhoweris

mokslio klaidas.” 
dykas kad szitie- 
ai nėra draugai. O

Amerikos
Senatorius

Pirkite U. S. Bonus

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslai*

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col- plocxio 
Iszaiszkina sapna ir ka* 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minkszto* po- 
pieros vtrszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.JL

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

in

kės: “Szita 
sudaro pat j u visam 
krasztui.
padaryti:
bus Prezid^tas, mes turime 
kęsti szito

Aiszkus 
du vaidinu
dabar vadis laiko ne Prez. 
Eisenhowe.s, ne 
Sek., Dulk bet 
Fulbright.!

Kai tik .'Green pasitraukė, 
Sen. Fulb^ht, jo vieta už
emes, praijo pultis ant Ame
rikos Sekdulles. Jis sake kad 
Dulles yrmaisias klaidas pa
daręs Kirjoje, Korėjoje ir 
Formozojf

Savo že(ru^.merikos Sekre
torius Jolm Foer Dulles, nė
ra paslėpęs kadarp jo ir Sen. 
Fulbright neraokios meiles.

Jeigu Sek. Ules buvo blo
gos nauji 
bright už 
sienio Re 
žinios ne 
nesnes

; kuris ijki
1 straksėjo 
! visa Už 

ved^-syk 
rei

Jis visais galiomis buvo 
stengęsis icrszneketi Senato
rių Greei :ad jis nepasitrauk
tu. Bet i Sen. Green pasi
traukė, i. Johnson strakse- 
jimas už ia?,ge.

Tai bu 
natorius 
lees, iki 
mirsz, n 
des eme

Dabar
rius turi era prdga su visa 
garbe p
pasakyttad jis nėra privers
tas pasmaukti, ir kad Sen. 
Fulbrig
bet kad s del sveikatos pasi
traukia, <
gražiai
savo 10'

Jis p: 
dienos skaitytos ar jau 
siszkai fcaigtos kaslink 
sienio realu.

Intartas

sxai Sen. Ful- 
vadovyste Už- 
Komisijoje, tos 
nei kiek malo- 

oriui Johnson, 
1 kaip gaidys 
en. Green vardu 
Reikalu tvarka 

su Amerikos Sek- 
n Foster Dulles.

diena kurie nei Se- 
ihnson, ne Sek. Dul
svos galvos neuž- 
ju politines žvaigž-
istis žemyn.
Amerikos Sekreto -

įtraukti ir visiems

jam nieko nereiszke,

Jis tai galėtu labai 
garbingai padaryti 

e, ligoninėje, 
gerai žino kad jo 

vi- 
Už-

LA GUARDIA AERODROMAS
NETINKAMAS NAUJIEMS EROPLANAMS

BRIDGEPORT, CONN. —
Keturios deszimts n>etu am
žiaus Louis Kish isz Bridge
port© yra paimtas, intartas ir 
pastatytas ant penkios de
szimts tukstancziu doleriu kau 
cijos. Jis yra intartas už nu- 
žudinima savo sunaus, keturiu 
metu amžiaus Albert Rotzal, 
kurio lavonėlis buvo surastas 
miszke. Vaikelis gyveno su 
savo auklėj tojais tėvais, kurie 
buvo ji pasiėmė kaipo savo 
vaika.

“VASARIO 16-ta!”
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tas žveriszkumas palieka 
kaipo antras prigimimas.

Ir tuo antru prigimimu, ku
ris dabar yra tapes vienatiniu 
prigimimu, 
yra pavergė 
Kiną.

jau

Sovietai Lietuva 
ir Lietuvius kan-

Politikoje labdariu nėra.

Nebent vilkas paliautu mesa 
edes, o didžiosios vieszpatystes 
mažasias isznaudojusios ar tie
siog rijusios.

Lenku dainius, Asnykas pa
ra sze ‘‘Kestuczio Tragedija” 
(nelaime) Lietuviu dainius 
Vincas Kudirka ja sulietuvino. 
Lietuviu dainius, insakydamas 
kad mes isz savo praeities sem- 
tumes stiprybes, davė mums — 
Lenku szaltini!

AMERIKOS SEKRE., 
DULLES BĖDOS 

f

Price 100 s‘“’point “y*
COLORS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ima leistis žemyn, po tukstan- 
czio pėdu, jo rodykles nieko 
nereiszkia ir jis turi gauti in- 
sakymus nuo žemes. O ypacz 
kai lakūnas turi žemai skristi 
virsz vandeni ar tai butu jura 
ar upe, jis negali pats iszroko- 
ti savo augszti ar žemuma ar 
net ir savo greitumą. Tada jis 
per savo radija reikalauja in- 
sakymu nuo tu kurie dirba ant 
aerodromo.

Kelias ant to aerodromo yra 
penkių tukstancziu pėdu ilgu-

NEW YORK. N. Y. —
Kai American Airlines “Prop- 
Jet” eroplanas nukrito in East 
upe ir užmusze szeszios de
szimts penkis žmones, stengda 
masis pasiekti La Guardia ae
rodroma, buvo isztirta ir daži- 
nota kad tas La Guardia aero
dromas nėra tinkamas tokiems 
dideliams ir greitiems eropla- 
nams.

La Guardia aerodromas gali 
lakūnui pasakyti kaip arti ar 
toli jis yra nuo tos vietos, bet
negali jam pasakyti kaip aug-.' mo, kur reiketu apie asztuoniu 
sztai ar žemai jis lekia.

La Guardia aerodromo vir- 
szininkai sako kad jie turi in- 
taisus del augszczio eroplanu 
vien tik isz vienos puses to ae
rodromo. Jie sako kad jie ren
giasi tuos intaisus parūpinti 
per visa aerodroma sziais ar 
ateinancziais metais.

To nelemto eroplano lakū
nas, penkios deszimts devynių 
metu amžiaus Kapitonas Al
bert H. Dewitt buvo trisde- 
szimts metu veteranas tarp la
kūnu. Jis gerai mokėjo ir žino
jo savo darba. Kai jis prisiar
tino prie La Guardia aerodro
mo, jis davė per radija visiems 
žinoti kad jis leidžiasi ir parei
kalavo visu žinių kaslink kaip 
jis arti ar toli ir kiek jam rei
kia pakilti ar nusileisti, ir pas
kui jis uždėjo savo eroplana 
ant tam tikslui intaisytu ro
dyklių, kurios turėjo jo ero
plana saugiai nuleisti ant to 
aerodromo.

Bet La Guardia aerodromas 
neturėjo rodyklių parodinti 
kaip augsztai ar žemai eropla
nas turi būti pirm negu jis ga
li tenai nusileisti.

Jeigu ežia bus tiriama kas 
buvo kaltas del szitos nelai
mes, tai butu 'galima sakyti 
kad New York miesto taryba 
kalta, kad ji yra taip atsilikus 
su naujais intaisais del szitu 
nauju ir greitu eroplanu.

Aerodromo darbininkai 
ke ir vede ta eroplana ant 
dar bangu, bet nežinojo ir
galėjo lakūnui pasakyti kaip 
augsztai jis randasi ir kaip že
mai jis gali nusileisti pirm ne
gu jis pasieks ta aerodroma.

Lakūnas paskutinaji syki 
per savo radija" paszauke ta 
aerodroma kai jis buvo tik 
viena myle nuo tos vietos. Jam 
buvo duota pavelinimas nusi
leisti, ir kiti eroplanai ant že
mes buvo pastumti in szali kad 
jis turėtu gana vietos nusileis
ti. Bet jis to aerodromo nepa- 
sieke ir nukrito in East upe, 
vien tik už tai kad jis nežinojo 
kaip augsztai ar žemai jis prie 
tos vietos artinasi.

Czia kai kuriam skaitytojui 
gali keistai iszrodinti. Kai ku
rie gal klaustu kodėl lakūnas 
nežinojo kaip augsztai ar že
mai jis randasi. Lakūnas, pa
kilęs augszcziau negu tūkstan
ti pėdu gali su savo eroplano 
intaisais žinoti kaip augsztai 
ar žemai jis lekia, bet kai jis

tukstancziu pėdu. Bet tas ero- 
planas butu įgalėjęs kad ir ten 
nusileisti, nes lakūnas gerai 
žinojo La Guardia aerodroma 
ir buvo pasirengęs savo ero
plana greitai sustabdinti. Bet 
jis to aerodromo niekados ne- 
pasieke.

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganyto jaus J ezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojąus Jeruzolime 10c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 45c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
pliiszkas 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.

se-
ra-
ne-

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

NEW YORK, N. Y. —
Jauna porele in Bronx, New 
York, susipesze ir iszkrito isz 
ketvirto augszczio lango.

Moteris pasimirė, bet vyras 
iszliko gyvas, nes jis krito ant 
jos kūno.

Bet ir po tos nelaimes, vy
ras su akmeniu daužė ta mote- 
riszke pakol jis pats pailso.

Paskui, jis atsikėlė nuėjo 
prie telefono ir paszauke poli
cija. Policijantai sako, kiek jie 
gali dabar sužinoti tai szitaip 
tenai atsitiko:

Maggie Lee Bush gyveno be 
szliubo su 41 meto amžiaus 
John W. Hill per penkis me
tus.

Ana sanvaite jiedu susipe- 
sze ir ji jam pasakė eiti sau.

Jis kelis kartus sugryžo, 
praszydamas kad ji ji vėl insi- 
leistu, bet ji nesutiko.

Apie asztunta valanda va
kare jis vėl sugryžo ir jiedu

NUŽUDĖ ŽMONA

Sužeidė Kuniguži; Pats 
Nusižudė
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ANDERSON, IND. — Ke
turios deszimts dvieju metu 
amžiaus vyras nuszove savo 
žmona, su kuria jis buvo persi- 
skyres, kai ji važiavo in dar
ba su kunigužiu; sužeidė ta 
kuniguži ir paskui pats nusi- 
szove.

Kunigužis James Moyer, 
keturiu vaikucziu tėvas buvo 
tik biski sužeistas, kai tas vy
ras Sam W. Stigall paleido de
vynis szuvius in savo žmona.

Kunigužis buvo sustabdines 
savo automobiliu prie raudo
nos szviesos. Tas vyras priva
žiavo szalia ir paleido tuos 
szuvius.

Jo žmona, Eva Mae buvo ant 
sykio užmuszta. Jos vyras 
da nuvažiavo kokia myle 
liau ir paleido sau kulka 
galva.

ta- 
to- 
in

Devynios deszimts vieno me
to amžiaus Senatorius Green 
jau kuri laika sirguliavo, grei
tai pailsdavo, mažai mate ir 
dar mažiau girdėjo.

Senato daugumos vadas Lyn 
don Johnson to senelio vado
vyste Demokratu partija buvo 
visiszkai užemes. Ir jis, dau
gumoje, viena ranka laike su 
Amerikos Sekretorių John F. 
Dulles, ir taip Dulles turėjo 
laisva ranka visame Užsieny
je.

Bet dabar, kai Senatorius 
Fulbright užėmė vadovyste 
tos Senato Užsienio Komisijos 
tai bus visai kita pasaka!

Senatorius Fulbright labai 
invertina Sen. Fulbright nusi
statymus; ir nei surudyjusio 
skatiko neduotu ir neduoda 
del Amerikos Sekretoriaus 
John Foster Dulles sumanymu, 
nusistatymu ar patarimu.

Jis yra vieszai pasakęs kele
tą kartu kad jis geraižino kad 
Amerikos Sekretorius Dulles 
nemoka ir negali teisingai pri
sipažinti prie klaidos.

Viena syki Sen. Fulbright 
laikrasztininkams buvo pasa-

Stitt

Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.

nrti

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

Tikra, kilnu didvyriszkuma 
galima ir dabar atrasti, kaip ir 
visada, tik reikia ji pažinti ir 
nemislinti, kad jisai težydi tik 
ant karo lauko.

Raszytojas Tumas-Vaizgan- 
tas yra pasakęs, prisipažinęs: 
“Asz mylėjau ir myliu Lietu
va, nes tai mano Tėvynė, ma
no gyvybe, mano džiaugsmas 
ir pasididžiavimas.”

Frofesorius K. Paksztas yra 
primines:

‘‘Esame stumdomi ir panie
kinti. Toks žmogus neturi pra
rasti pusiausvyros, toks žmo
gus turi kovoti. Esame kanki
niu tauta, todėl, turime mokėti 
ir kovoti. Niekas tiek kraujo 
ir aukso nesudėjo, kaip Lietu
va. Reikalaukime už tai užmo- 
kesczio ir branginkime ta au
ka, nesibarstykime. ”

Jau Nekarta,...
Priminėm musu skaityto

jams ir tiems kurie rie yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po 4 centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą, ’ ’ ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo.

—Redakcija ‘ ‘ Saules. ”

Vienas Italijonas yra pasa
kęs: ‘‘Asz myliu laisve labiau 
už tėvynė, ne tėvynė be laisves 
— kalėjimas.”

“Saule’-, kaip szviete, taip 
ir dar tebcszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa 
vo prenumeratai?
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