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Isz Amerikos
----- ♦——

ŽINIOS ISZ
VASZINGTONO

Peržiūrimos Jeigu
Nevaržomos

WASHINGTON, D. 0. — 
Jau szeszi menesiai kai Prezi
dentas Eisenhoweris insi- 
krauste in Vaszingtono val
džios sztaba ir užėmė visu ži
nių isz ten sutvarkymą.

Laikrasztininkai sako kad 
jie tikrai negali sakyti, kad 
Prezidentas Eisenhoweris var
žo žinias, bet teipgi jie sako 
kad jie negali sakyti, kad tos 
žinios dabar yra laisvos.

Pats Prezidentas, ir vien tik 
jis ir niekas kitas, iszleidžia ži
nias isz Vaszingtono. Be jo ži
nios, be jo pavelinimo niekam 
nevalia nei prasižioti.

Visi jo sztabo nariai yra 
griežtai perspėti niekam nieko 
nepraneszti apie ju susirinki
mus ir pasitarimus.

Jeigu reikia kurias žinias 
iszleisti Jaikrasztininkams tai 
pats Eisenhoweris tai padaro.

Visa tai butu ant gero, tik 
gaila, kad Eisenhowerio asme- 
niszki patarėjai prastai savo 
dart a atlieka ir ne viską jam 
pilnai pr anesza. Ir už tai Ei 

'senhoweris tankiai suklysta.
Czia kalti yra vyriausias pa

tarėjas Sherman Adams ir 
Spaudos Sekretorius Jim Ha
gerty.

Jiedu pamirszo ar pasivėli
no Eisenhoweriui praneszti, 
kad buvo prie bylos sustabdy
ti ■ pagelba Tautu Sanjungai 
pridėti priedas kaslink Komu- 
nistiszkos Kinijos pripažinimo. 
Nors visi laikraszcziai diena 
priesz tai jau apie tai buvo ra- 
sze.

Jis nieko nežinojo apie Se
natoriaus Robert Taft prasi- 
szokima, kai tas Senatorius 
'Luvo pareiszkes, kad jeigu 
Tautu Sanjunga nesutiks ant 
musu pareikalavimu Korėjoje, 
tai mes tenai vieni, be Tautu 
Sanjungos, tvarka invesime.

Kai Senato Komisijos narys 
J. B. Matthews savo straipsny
je viename žurnale pareiszke 
kad : daugiausia Komunistu

■ Amerikoje randasi musu Pro- 
testonu Kunigužiu tarpe, Ei
senhoweris tuojaus pareikala
vokad jis pasitrauktu isz tos

s komisijos. Eisenhoweris neda-
■ ve jam progos nei priparodyti 
’ nėi pasiaiszkinti.

Kai Trijų Didžiųjų Vieszpa- 
tyscziu Užsienio Ministerial 
turėjo savo mitinga, Eisenho- 

į weris užtrenkė duris laikrasz- 
(tininkams, ir paskui vieszai 
pats pranesze, kad “nieko 
svarbaus tenai nebuvo nutar
ta.”

O ant rytojaus paaiszkejo 
kad tame Užsienio Ministeriu 
mitinge buvo baisiai svarbus 
klausimas buvo iszkeltas kas
link priėmimo Komunistiszkos

Viesulos Suardė Turga Illinois Vals. BANKOS DARBI-

Peoria mieste, Illinois
valstijoje ūkininkai buvo
surengė gražu turga, kuri 
jie kas metai surengia. Vis
kas butu buvę gražu ir gera 
jeigu viesulos nebutu viską

Kinijos in Tautu Sanjunga!
Prezidentas Eisenhoweris 

negali nusikratyti to karinin
ko, Generolo Eisenhowerio. Jis 
dabar nori tvarkyti ir valdyti 
Vaszingtono Sztaba, kaip jis 
tvarkė ir valde 'Karo Sztaba. 
Jis pamirszta kad ne visi Vasz- 
ingtone priversti jo klausyti, ir 
kad jis valdininkus negali, 
kaip kareivius nubausti.

KINIECZIAI 
SMARKIAI PUOLASI

Užgniaužė Visa Vakaru ,
Frunta

SEOUL, KORĖJA. — Ki- 
niecziai, nieko nepaisindami ir 
nieko nesibijodami apsupo ir 
tiesiog užgniaužė dvi labai 
svarbias vietas ant vakaru 
frunto. Szitas vietas laike ir 
gynė Amerikiecziai Marinai.

Marinai buvo priversti ar 
pasiduoti, ar dar vis atsimusz- 
dami, pasitraukti.

Nėra paskelbta kiek musu 
marinu buvo tenai apsupta, bet 
žinome kad tik keturiolika isz 
ju suspėjo pasprukti pirm ne- į 
gu radijas visai nutilo.

Sugryžusieji Marinai sako 
kad galimas daigtas kad dar 
daugiau ju draugu yra gyvu 
tuose kalnuose kur Kiniecziai 
juos užklupo ir apsupo.

Sugryžusieji, pailsę ir kruvi
ni Marinai sako kad tuose kal
nuose nebeliko ne vien tik j 
Amerikos Marinu, bet ten nėra 
nei Kiniecziu. Visas tas karo 
laukas yra visu apleistas.

Amerikos artilerija be jokio 
sustojimo daužė tuos kalnus, j 
Amerikos bombnesziai leido 
savo didžiausias sprogstan- 
czias bombas, bet dar nematyti i 
jokio ženklo, kad Amerikie
cziai greitai drys stengtis tuos 
kalnus atsiimti.

Pirkie U. S. Bonus!

suardė. Griausmingos viesu
los su lietumi isztiko szita
miestą, iszarde palapines ir 
iszvarte visus pastatus. Asz- 
tucni žmones buvo sužeisti.

□ o □

PADEGE TRIS
BAŽNYCZIAS

Neapkenczia Bažny
czias; Policijantai 
Dabai Jo Jieszko

NEWARK, N. J. — Meczkiu 
pakelis, kuri bažnycziu prie- 
szas netyczia paliko gal padės 
susekti žulika kuris padege 
tris bažnyczias Newark miesto, 
New Jersey apylinkėje.

Policijantams buvo insakyta 
gerai prižiūrėti visas apylinkes 
bažnyczias kad tas patrakęs 
žulikas ir kitu bažnycziu nepa
degtu.

Petnyczios nakti Szventos 
Bridgetos bažnyczia ant Plane 
ir Williams ulycziu buvo ty- 
czia padegta. Paskui First 
Christian Protestonu bažny
czia buvo padegta ant Clinton 
ulyczios. Po tam kita bažny
czia in Irvington buvo padeg
ta.

Studentas Joseph P. Morano 
nuo York ulycsios, Newark, 
kasdien užeina in Szvento Jo
kūbo bažnyczia pasimelsti 
pirm negu jis eina in Seton 
Hall Universitetą. Jis užtiko 
visa altorių beliepsnojanti. Jis 
pamate kad ir bobineziuje 
liepsna jau siekiasi in virszu. 
Jis greitai p asiszauke pagelbos 
ir pats padėjo tas liepsnas už
gesinti.

NINKAS PASIĖMĖ 
$236,0003)0

Pripažinsta Kad Jis 
Durniai Padare 
Žmona Nieko

Nežinojo
SCRANTON, PA. — Pagel- 

b įninkąs kasierius in Third 
National Bank ir Trust Kom
panijos Banka buvo FBI agen
tu suaresztuotas ir intartas už ■ 
p as i vogimą ar iszeikvojima 
$236,814.00 isz tos bankos per 
penkis metus. Bankos savinin
kai sako kad jie dar tikrai ne
žino ; gal dar daugiau pinigu 
dingo. Bet jie visiems užtikri- 
nakad visi bankos pinigai yra 
apdrausti ir kad žmones jokio 
nuostolio nenukentes.

Tas pagelbininkas kasierius 
yr& keturios deszimts metu 
amžiaus Gilbert J. McCauley, 
kuris Nedeliomis mokina para
pijos vaikus tikėjimo ir veda 
vietinius Skautus.

Jis greitai prie visko prisi
pažino, kai FBI policija ji su- 
cziupo. Bet jis sako kad jis nei 
cento negavo isz visu tu nusuk- • • iu pinigu.

j-.. .

Tcs bankos Vice-Prezidentag 
George H. Evans sako kad jis 
tiki kad tas pagelbininkas ka
sierius nei cento negavo isz vi
sos tos pinigu suktybes. Jis sa
ko: “Asz tikiu, kad jis stengie
si kitiems padėti ir taip pat in- 
sivele.

Pagelbininkas kasierius Mc
Cauley sako kad niekas kitas 
nėra kaltas už tuos dingusius 
pinigus kaip tik jis vienas. Jis 
sako kad jis nei advokato, la- 
jerio nenori del teismo. Jis 
pradėjo toje bankoje dirbti kai 
jis buvo dvideszimts keturiu 
metu amžiaus. Bankos prižiū
rėtojai surado tu pinigu truku
mą kai jis iszvažiavo ant at
ostogų. Jis gaudavo $3,600 ant 
metu ir septinta nuoszimti 
priedo prie savo algos.

Viskas butu buvęs tvarkoje, 
jeigu vienas žmogus nebutu 
papraszes kad banka jam pa
sakytu kiek pinigu jis turi ban
koje, kaip tik tada kai szitas 
pagelbininkas kasierius buvo 
iszvažiaves ant atostogų. Tada 
viskas paaiszkejo.

Mes jau seniai sakeme kad 
reikia labai apsukriai ir aky
liai prižiūrėti ta darbininką, 
kuris nenori imti savo atosto
gų ir vis liekasi prie savo dar
bo. Czia kaip tik taip ir buvo.

_

SENYVA PORELE 
ŽUVO

NEW YORK, N. Y. — Poli- 
cijantai in Astoria, Queens, 
New York mieste, surado seny
vos poreles lavonus, in jųdvie
jų kambarius.

Trumpas rasztelis jųdviejų 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

5 ISZ SZEIMYNOS
SUŽEISTI

--------
Nelaime Atsitiko Su 
Automobiliu Netoli

Eastono
EASTON, PA. — Penki na- 

rial isz Vienos Philadelphijos 
szeimynos buvo sužeisti, kai ju 
automobilius atsimusze in tilto 
ramsti ant vieszkelio, apie pen
kiolika myliu nuo Easton.

Trisdeszimts metu amžiaus 
Robert J. Singer nuo Ashurst 
Road, to automobiliaus draive- 
rys buvo sužeistas ir supjaus
tytas apie galva ir veidą. Jo 
žmona, dvideszimts keturiu 
metu amžiaus Ruth teipgi bu
vo sužeista. Draiverio tėvas, 
septynios deszimts dvieju metu 
amžiaus Max Singer buvo su
žeistas, jam koja buvo nulauž
ta. Jo žmona, penkios deszimts 
septyinu metu, Fritzie buvo 
sužeista apie galva ir veidą. 
Visi buvo nuveszti in Monroe 
Apygardos ligonine. Richard 
Singer, penkių metu amž., sū
nūs buvo tik biski sužeistas ir 
sukriestas.

Policijantai sako kad j u au
tomobilius norėjo pralenkti 
troka ir tada paslydo nuo 
vieszkelio ir taip ta nelaime 
atsitiko.

TRYS SUŽEISTI

Važiavo Pas Daktara
PHILADELPHIA, PA. — 

Asztuoniu menesiu sūnelis, 
Patrick Gordon susirgo ana 
vakara. Jo motina Penia Anna 
Gordon nutarė savo sūneli nu-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KAREIVIS ŽUVO

Ant Savo Gimtadienio
RUMBALL, CONN. — Ka- 

reivis isz Fort Devans, Mass., 
važiuodamas in York, Pa., kur 
jis gyveno, buvo ant sykio už- 
musztas ant savo gimtadienio 
dienos, kai jo automobilius per 
savo smarku ir greitu važiavi- 
ma apsivertė ant Merritt kelio.

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus kareivis John Miller 
buvo per to trenksmo iszmes- 
tas isz savo automobiliaus apie 
asztuonios deszimts pėdu. Dak
taras Edwin R. Connors sako 
kad tas kareivis pasimirė ant' 
vietos nuo galvos praskylimo.

Jo tėvai Ponai Phares W. 
Miller gyvena in York miestą, 
Pa. Trys kiti kareiviai, kurie 
sykiu su juo važiavo buvo tik > 
biski sužeisti.

Policijantai sako kad nelai
me atsitiko per labai greita va- 
žiavima.

Tokiu nelaimiu baisiai daug 
atsitinka, kai kareiviai, gave 
kelias dienas atostogų, skubi
nasi važiuoti namo, ar paskui 
dar labiau skubinasi ant laiko 
sugryszti.

Eisenhowerio Page Ibininkas Korėjoje

Walter Robertson, (po de- 
szinei), Prezidento Eisenho
werio pagelbininkas ir pata
rėjas Korėjoje, linksmai nu- 
siszypsoja iszeidamas isz 
Pietų Kerėjos Prezidento 
ofisu, kur jis su Prezidentu 
Syngman Rhee ilgai ir drau- 
giszkai buvo pa sisznekejes.

Czia, su juo stovi Ameri
kos Ambasadorius Robert

APVOGĖ
APTIEKORIU

Vagis Gavo Tik $25.00
PHILADELPHIA, PA. — 

Szeszios deszimts penkių metu 
amžiaus Louis Fox, aptieko- 
rius ant szesztos ir McKean 
ulycziu buvo sau vienas savo 
aptiekorysteje, kai du razbai- 
ninkai, vagiai inejo apie penk
ta valanda po pietų?

Vienas isz vagiu turėjo at- 
provinta revolveri. Jis priver
tė aptiekoriu Louis Fox ineiti 
in savo kambarį užpakalyje 
sztoro, kur buvo jo sveczias 
Daktaras S. J. Glueck isz Vasz
ingtono.

Vagis su revolveriu priver
tė Daktara Glueck pasilikti sė
dinti kur jis sėdėjo, o aptieko
riu privertė atsigulti kniupsz- 
cziam ant grindų. Kai aptieko- 
rius nesutiko ir pasipreszino 
tas vagis jam davė su savo re
volveriu in galva ir ji primu- 
sze.

Tas vagis greitai sugryžo in 
aptiekorystes sztora kur su sa
vo draugu rado tik dvide
szimts penkis dolerius. Jiedu 
tada pabėgo in 1950 metu 
Oldsmobile automobiliu.

Aptiekorius Fox buvo nu- 
vesztas in Einstein Medical 
Center ligonine, kur Daktarai 
jam galva aplopino. Policijan
tai dabar jieszko tu dvieju va
giu.

PER DAUG DARBO

Darbininkai
Sustraikavo

LINDEN, N. J. — Didelis 
General Motors Automobiliu 
fabrikas in Linden, New Jer
sey, turuejo užsidaryti, kai 
CIO Unijos darbininkai su
straikavo, be unijos žinios.

Darbininkai nusiskundži a

Murphy.
Walter Robertson sako 

kad daug pažangos yra pa
daryta dabar su Korėjos 
Prezidentu Rhee kaslink 
paliaubų Korėjoje. Jis teip
gi sako kad jam malonu pra
neszti kad jis Koriecziu bu
vo visur labai gražiai pri
imamas ir gerbiamas.

o o o

kad jie turi per daug darbo. 
Daug isz ju dirbdavo apie asz
tuonios deszimts valandų per 
sanvaite ir užsidirbdavo nuo 
dvieju szimtu ligi pustreczio 
szimto doleriu per sanvaite.

Darbininku paprasta alga už 
keturios deszimts darbo valan
dų in sanvaite yra apie asztuo
nios deszimts penki doleriai.

Darbininkai sustraikavo kai 
vienas boselis davė sakti vie
nam darbininkui, kuris nesuti
ko ilgiau “overtime” dirbti. 
Apie puspenkto tukstanezio 
darbininku iszejo ant straiku.

Unija reikalauja kad tie dar
bininkai grysztu in savo dar
bus, bet jie sako kad jie nebe- 
grysz kol kompanija jiems ne- 
prižades kad ekstra darbas 
“overtime” pareis nuo kiek
vieno darbininko laisvos va
lios. z ; .

VYRAS PASZOVE
ŽMONA -

WILDWOOD, N. J. — Asz- 
tuonios deszimts szesziu metu 
amžiaus vyras buvo suaresz
tuotas ir kaltinamas už paszo- 
vima savo trisdeszimts asztuo
niu metu amž., žmonos. Vė
liau policijos stotyje ji nesuti
ko ji apskusti.

Thomas Bullock buvo polici
jos Kapitono Martin Long su
aresztuotas, kai jo žmona pra
nesze kad jis ja Luvo pašzoves.

Kai ponia Ella Bullock buvo 
paszaukta in policijos teismą, 
ji isz pradžios sake kad jos vy
ras ja paszove kai jiedu susi- 
ginezino ir susipesze, bet pa
skui ji policijas teisėjui pasa
kė kad ji nenori kad tokis sene
lis butu in kalėjimą patupdin- 
tas ir už tai ji atszauke savo in- 
tarima priesz savo vyra. Ji 
buvo nuveszta in Burdette 
Tomlin Memorial ligonine, kur 
daktarai sako kad jos žaizdas 
nėra pavojingos.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Panedelyje, Liepos (July) 

27ta diena, sueis 65 metai, nuo 
kada 'pasirodė pirmutinis 
“Saules” numeris, kuri uždėjo 
a. a. Domininkas T. Boczkaus- 
kas. Taigi, “Saule” tarnaus 
taip kaip ir tarnavo praeituo- 
sia metuosia, del labo musu 
žmonelių, o mes stengsimės 
jums visame užgaiiadyt meili 
skaitytojai, kol turėsim pajie- 
gos ir sveikatos, ir dirbsim del 
jusu labo ligi smert!”

— “Saules Iszdavyste.
■ ~ • • 1

Anglijos Ministeris Winston 
Churchillis dabar susirgo ir 
per Birželio dvideszimts ket
virtos dienos mitinga Anglijos 
tarybos jis visiszkai pasitrau
kė. Jo daktarai sako kad jis 
turi labai augszta krauja. Vi
sai nebutu dyvai jeigu dabar 
su Church iilio liga visa ta 
Bermudas Konferencija butu 
užmirszta.

Eisenhoweris dar vis tikisi 
kad jis gales atkalbinti Komu- 
nistiszka Kinija nuo Kremlino.

Su taksomis dar vis beda. 
Amerikos Prezidentas D. Ei
senhoweris buvo prižadėjęs 
taksas su mažinti, 'bet iki sziol 
jis dar nieko negalėjo padary
ti. Dabar iszrodo kad taksos 
pirmiausiai bus sumažintos 
biznieriams.

^♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**************t**X****

MALŪNAS ::
:: GIRIOJE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Vašzingtone musu Diplio- 
matai džiaugiasi kad Chur
chillis susirgo, nes dabar visai 
kitaip musu tie Dipliomatai 
gales Užsienio tvarka vesti be 
Churchillio.

Dabar nieko vieszai nėra sa
koma bet musu valdy ba Korė
joje bijosi kad Komunistai Ki- 
niecziai nepaleistu Amerikie- 
čzius 'belaisvius kaip Pietų 
Korėjos Prezidentas Sygman 
Rhee paleido Korėjos belais
vius, ir po tam mes nieko dau
giau nežinotume apie tuos pa
leistus Amerikieczius, kurie 
dingtų.

Prezidentas Eisenhoweris su 
savo Sekretoriumi dabar tik 
laukia ir žiuri kas darosi Ru
sijoje. Jiedu mislina kad Ame
rikai dabar nereikia nieko da
ryti kaip tik laukti kol Rusija 
pati per save nusigalubius.

” • •
Nežiūrint ka. Rusija dabar 

darys, bus Amerikai in nauda. 
Jeigu Rusija dabai’ dar asz- 
triau imtu spausti tuos paverg
tus krasztus, tai tie žmones su
kils priesz Rusija, o jeigu Ru
sija. dabar jau szvelniau pasi
elgs su jais, tai pasirodys kad 
ji jau silpna ir ncdrysta as’z- 
triau valdyti. Ar vienaip, ar 
kitaip, bus mums in nauda.

Eisenhoweris norėtu dabar 
panaikinti visus valdžios su
varžymus, bet ūkininkai bai
siai to nenori, ir stengiasi pri
versti Prezidentą palaikyti 
tuos suvaržymus kad ju javai 
per daug neatpigtu.

— Grafiene, tarė jis, pasi
duok! Tavo ginimas nieką ne
ženklina! Girdi ta lojimą szu- 
nies? Už keliu miliutu dau
giau pribus!

— Tegul pribuna! Atsake: 
staigai. Traukis, nes kaip szuo 
pražūsi.

— Nieko tau negelbes, ve] 
tas kalbėjo, nes mano draugai 
tuo jaus pribus^.

Bet žmogus stovėjo.
— Grafiene, tarė jis gailei, 

esmių vargingas žmogeliam, 
turiu paczia ir vaikus. Jeigu 
man pasiduosi, gausiu tūks
tanti rubliu ir busiu laimingu. 
Pabėgt negal, velik gerai bied- 
iiam žmogų.

Grafiene atsake: Žmogau, 
jeigu esi bicdnu, tai asz tave 
pas'zelpsiu. Jeigu mane pra- 
szalinsi nuo perseketoju tai 

įgausi du tukstanczius.
Tie žodžiai nustebino ta žmo

gų, dirstelėjo ant grafienes ir 
nciszfikincziai, paklausė:

— Ar du tukstancziu?
— Teip du tukstancziu.

Asz žodi dalaikysiu.
Tame Jojimas szunies kas 

kart artinosi ir kokis balsais 
buvo girdėtas. In ke les miliu
tas nevidonas galėjo priimt.

Žmogus be kantybes tarė: 
Veluk tūkstanti ka tikra gau
siu, o ne du, ka ant vėjo gali 
nueit. Iszbekt jau negali. 
Pasiduok!

Mate grafiene jog tas žino- . 
gus nesidavė prikalbint, bet 
tvirtai buvo savo pastanaviji- 
me, tarė:

Grafiene atsake: Ar ne? At
statė revolveri in jo krutinę.

Tuom syk, užpakalyje jos
uržgejo Nero, girdėdamas szu
nies Jojimą užvirė piktumu. 
O ir tas žmogus jau insidrasino 
o nenoredamais idant kitam
tektų tūkstantis rubliu, neibi- 
jojo jau revolverio, pakele/laz- 
da ir norėjo suduot per ranka 
grafienei, idant revolveri isz- 
muszt. Grafiene mate tai ge
rai ir paszauke:

— Nero imk!
Nespėjo žmogelis! nuleist laz

da, kaip Nero parmusze prie- 
szininka in žeme. Žmogus ir 
szuo vartėsi ant žemes, žibinte

(Tasa Ant 4 Puslapio)

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co.,

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

užlicku. Su paveikslais. 177
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
tai pinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo-

No.158—A p i e Kapitonas
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui;

Want to make some extra money?

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimahti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Pietų Korėjos Prezidentas 
Sygman Rhee užklaustas kuri 
Amerikieti jis norėtu kad Ei
senhoweris paskirtu su juo pa
sitarti, trumpai atsake: “Ge
nera 1 MacArthur ’ ’.

Now your WiP 
maturing Series E Bonds; 
į can earn interest 
Sr f

10 more years jt 3%!
v Ž. -

Or

M

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

Sovietai Rytu Berlyne nu- 
szove dvylika mainieriu. Po 
tam szimtas tukstancziu dar
bininku iszejo ant straiku in 
Sealfeld Johanngerogenstadt. 
Sovietai padvigubino savo 
sargyba bet darbininkai vis 
straikuoja.

Eina gandai kad Anglijos 
Ministeris Winston Churcillis 
visiszkai pasittauks isz val-
džios. Jis bus septynios de- 
szimts devynių metu amžiaus 
Lapkriezio trisdeszimta diena.

Pypkes Durnai

Your ten-year-old United States Series E Defense 
Bonds, maturing this year, can continue to earn interest 
for ten more years at an average of 3% per year, com
pounded semiannually.

Churchillis nori surengti 
konferencija tarp Rusijos ir ki
tu didžiųjų vieszlpatyscziu, bet 
vargiai Sovietu Rusija galėtu 
pasiunsti tinkama atstovą, nes 
nei Malenkovas nei Molotovas 
dabar iszdrystu palikti Kreni- 
lina ir važiuoti in Užsieni del 
kokios konferencijos. Jie viens 
kitam negali pasitikėti ir turi 
būti namie.

Svajone

And there is nothing for you to 
do to get this extra earning power 
for your Bonds. Just hold on to 
them as you have been doing!

Nepaisant kaip Malenkovas 
ar Molotovas žiuri in Stalina, 
Kiniecziai Komunistai vis Sta
lina ar jo atminti garbina, ir 
dabar rengiasi iszversti in Ki- 
niecziu kalba visus jo rasztus.

Dabar jau aiszkiai matyti 
kad Rusijos jiegos silpnėja, bet 
tuo paežiu sykiu matyti kad 
kitos tautos stiprėja ir jau ant 
musu vis mažiau ir mažiau pa
sitiki.

Amerikos valdžia jau vis 
mažiau ir mažiau pinigu ski
ria kitiems krasztams, ir už 
keliu metu tos dovanos visisz
kai užsibaigs.

r • • 1

Amerika vis nori gerai ap
ginkluoti Vakaru Vokietija ir 
paskui, už kiek laiko visa Vo
kietija suvienyti. Prancūzai 
baisiai prieszinasi, nes jie Vo
kietijos bijosi, bet iszrodo kad 
Prezidentas Eisenhoweris pri
vers Prancūzus sutikti.

Sau vienas rymojau 
Sededams už stalo 
Mintims ir svajonėms 
Nesurasdams galo: 
Lėkiau per pasauli 
Mintimis greicziausiai, 
Norėjau surasti 
Slaptybe giliausia, . 
Kuri yra paslėpus 
Ta keista galybe 
Del kurios tarp žmonių 
Yra nelygybe: 
Vieni neturtingi 
Kenczia vargus sunkiausius, 
Kiti, visko pilni, 
Krauna turtus didžiausius 
Vieni sunkiai dirba 
Ir vargiai gyvena, 
Antri tik dykauja, 
Kaip tik jie iszmano. 
Dar ilgiau norėjau 
Tyrinėt slaptybes, 
Bet protas pailso 
Netekau kantrybes. 
Aszaros per skruostus 
Karsztos nuriedėjo, 
0 mintis pavargę 
Atilsio norėjo.

SKAITYKIT
‘ “SAULE” ^3
PLATINKIT!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien’

The extended earning period applies to all Bonds—those 
you already own and those you’re now investing in. And 
every Bond you invest in now starts earning interest 
sooner and matures earlier—at 3%.

You may still redeem any Series E Bond two months 
after you get it; but smart people are holding their Bonds.

Are you investing in better-paying Defense Bonds reg
ularly through the Payroll Savings Plan where you work? 
7 Yz million Americans are. They know that it’s one sure 
way to save. If you’re not already one of those wise 
Americans, join the Payroll Savings Plan today. Or ask 
at your bank about the convenient Bond-A-Month Plan.

3 new money-making opportunities for you!

New Series H, J, and K Defense Bonds pay 2.76% to 3%!

If you want to get the interest on your Bonds in the 
form of current income, or if you want to invest more 
than the annual limit for E Bonds, ask at your bank for 
descriptive folders about these new Bonds:
Series H. A new current income Bond, available in denominations of 
.$500 to $10,000. Sold at par. Matures in 9 years 8 months and pays an 
average 3% interest per annum if held to maturity. Interest paid 
semiannually by Treasury check. Annual limit, $20,000.

Series J. A new 12-year appreciation Bond, available in denomina
tions of $25 to $100,000. Sold at 72% of par value. Pays 2.76% com
pounded semiannually if held to maturity. Annual limit, $200,000 
issue price jointly with Series K Bonds.

Series K. A new 12-year current-income Bond in denominations of 
$500 to $100,000. Pays interest semiannually by Treasury check at 
the rate of 2.76% per annum. Sold at par. Annual limit, $200,000 issue 
price jointly with Series J Bonds.

Now even better!
Invest more in Defense Bonds!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department 
thanks, for their patriotic donation, The Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Price $2,30 s“,e p""'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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KATALOGAS

ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

i 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valcncziojs, 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.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, •SOc.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti.

Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz-' 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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 musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

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

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

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

KNYGŲ
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo 
No. 1953

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

62 puslapiu, 20c.
No.148—Apie Joną ir Alena, 

Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
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
lapiu, 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

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, PaM - U. S. Jb
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'►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t**************^*******^^^*********************************** nes tas žvėris vienu szokiu ant

: Malūnas Girioje :
(Tasa)

Medžiokle Ant Žmonių
Marijona buvo ant luosybes 

ii* dabar galėjo atsikvėpti 
czysto oro, o kuris del josios 
buvo troksztancziu, sklejuose.

Virszunem medžiu uže vejas, 
o laikais ir žemai lapus nesze.

Teip buvo iribaugyta, jog ne
žinojo ka daryt. Josios s'zirdis 
teij) kaip su kuju, musze jog 
vėl ga^jo kvapa atgauti. Jo
sios rankos, karuose Olga laike 
drebėjo kaip rodos vėjam už
pustos.

Dabartės buvo suvis apleis
ta.

Padėjo kūdiki ant minksztu 
samanų. Puolė szale, ant keliu 
ir iszsiipyle gailos aszaros isz 
akiu josios.

Buvo tai aszaros didžiausios 
gailesties. Laibiause gailėjosi 
kūdikio, nes nežinojo kas su 
ja dėsis.

Žiūrėdama ant kūdikio pa
szauke tyku balsu, žiūrėdama 
in dangų:

Visi Szventi, ne apleiskite 
manes vargdienes, gelbėkite 
mano kūdikio, o jeigu ketinu 
pražūt, tai asz save gyvastį at- 
tiduodu už mano Olgos, viso
kias kaukes pasirengus nukęsti 
už ja. -Gelbėkit, gelbėkite 
Olga!

Tame paregėjo a u k s z t a i 
žvaigždeles, ka jai nudavė, kad 
josios malda buvo iszklausyta.

Po valandėlei tarė:
Motina Dievo, tu pažinai 

mano szirdi ir žinai, jog ne per 
savo kalte stojausi afiera pri
gavimo. Negaliu vadintis ne
kalta, kaip svietas vadina, bet 
Zofija kunigaiksztiene yra 
daug kaltesne už mane. Bet, 
asz josios nekaltinu, nes priė
mė mane in narna ir užaugino 
kaip duktere. Ka jije mistino 
priimdama mane, to nežinau. 
Kunigaiksztis dege prie manės 
geismu, o asz to ne numanau, ir 
stojausi auka jo noru; jau pra
žuvus, turėjau pasiduote no
rams to žmogaus, kuris laike 
už geradeju, už tęva; kuri my
lėjau kaip tęva, kuris isz to 
naudojo. Dabartės pabudau 
isz to kvaitulio. Taip baigda
ma nuleido galva ant kruti
nės, nedryso žiūrėti in dangų, 
kur žvaigždeles kas kartas 
szvieši au žibėjo.

Aszaros vela bego isz josios 
akiu, dabar jaute diduma savo 
nusidėjimo.

— Pirmiau buvo del manes 
gražios dienos; buvau dora, 
bet sziandien nesugryž, nes jau 
nekaltybių pražudžiau. Nekal
tybe yra linksmiau gyvenimu, 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

o asz dabar ta suprantu, kadd 
nekaltybe po kojų pamenu, su 
ja ramuma szirdies, tikybe ma
no duszios! O, Aleksai, /Aleks
ai! Del ko teip padarai!?

Marijona ta baisa iszdave, 
isz giliamos duszios ir teip, 
garsiai jog net pati pabūgo.

Tukstancziai misliu painuo- 
josi po jos galva ir už geros va
landos, vėl pradėjo;

— Ne apleike manes, Szven- 
cziause Motina! Pasigailėk 
manes ir ne bausk manės ir ma
no kūdikio už nusidėjimus ku- 
nigaiks£czio. Prisiunsk man 
prietoli u kurie prie manes sto
vėtu ir mane gintu. Nuvesk 
mane pas gerus žmonis, kurie 
varginga priglaustu ir apsau
gotu su kūdikiu jos! Ne ap
leisk manes! Priduokie man 
gilukninga žvaigžde, kuri ma
ne nuvestu in laiminga vieta, 
kaip anuos Tris Karalius nu
vedė !

Po maldai jautėsi drūtesne. 
Rengėsi eitie tolinus, nes buvo 
paisisejus.

Pakele pamažai mieganti 
kūdikėli ant ranku, apsupo in 
vilnone padengala, idant ne- 
perszaltu.

Vos deszimts žingsniu pada
re, kad szitai daejo jos ausys 
žingsniai. Girdėjo b r a szk an
tes sausas szakas ir tai ant tik
ro.

Ar tai butu jos nevidonai? 
Argi jau jie užeitu ant pėdu?

Sulaikė kvapa, kad geria,us 
girdėt.

Kas kartas artinosi žingsniai 
o szirdis Marijonos drueziai 
musze. Prispaudė su viena 
ranka prie saves kūdiki, o in 
kita eme revolveri, buvo pasi
rengus gint savo kūdiki iki 
paskatinai.

Braszkejimas szaku kas kar
tas artinasi ir jau galėjo su
prast aiszkiai, jog ežia kas te
kis ateina. Ne buvo tai žings
niai žmogaus, turėjo tai but 
kokis žvėris.

Bet, tai nebuvo džiaugsmin
gu del szirdies Marijonos. Ar
gi tai laikais vilkas?

Isztempe akis, revolveri at- 
kiszo buvo pasirengus szaut.

Isztikro prisiartina kokis tai 
žvėris, leisdamasis nuo sta- 
eziaus kalno.

Sustojo ant valandėlės ir 
pradėjo dairytis in visas szales 
rodos ko jieszkodamas. Pra
dėjo urzget.

Vilkas! Paszauke tyku bal
su. O Motina Szvencziause, jis 
mane suuodė. Dabar bus po 
manim ir mano kūdikiui!

Isz nenoro iszdave baisa, ku
ris galėjo jai kenkti. O tas 
riksmas parėjo ant naudos,

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x51/4 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

balso Marijonos leidosi prie 
josios ir buvo szale kojų.

Norint baisiai drebėjo, ir 
revolveri laike atkiszta, bet isz 
baimes negalėjo iszszaut o ežia 
vėl pažino ir paszauke:

— O Dieve! Juk tai mano 
Nero!

Buvo tai josioA mylimas 
szuo, britonas kuris buvo pa
pratęs paskui ja sekiot. Tiktai 
turėjo negera būda, jog mėgo 
nakties laike iszbegt isz dvaro 
ir po gire medžiot ant savo loc- 
nos naudos.

Sziandien kada pribėgo pas

Ana diena aplaikau žinute, 
Isz didelio miesto,

Kur skamba szitaip: 
Lankėsi kokis tai žymus 

kalbėtojas,
Kuris pradėjo kalba 

sekaneziai: 
“Vadinasi, gerbiamosios ir 

gerbemieji:
Asz, vadinasi, va noriu 

Reiszkia, pasakyti, keletą 
žodžiu.

O-gi ta, vadinasi, sztuka, 
Bra, reiszkia, ne bile kokiu 

žodžiu.
O-gi ta vadinasi, matote 

Reiszkia atvažiavusi vadinasi, 
atstovą,

Bra, in szi dideli, taip 
vaidinama susirinkimą. 

Tai matot, vadinosi asz 
negaliu, 

Reiszkia visko va gerai 
iszpasakot.

Taip limpa, vadinasi liežuvis, 
Prie gomurio, reiszkia,'va, 
Vadinasi kaip batas prie 

smalos.
Daugiau vadinasi papasakosiu 

Reiszkia kita syki.
O dabar vadinasi, aeziu, 

Reiszkia, tai viskas!” 
Susirinkia žmones klausė 
Iszsižioja tosios kalbos, 

Ir plojo delnais, bet 
Kada užklausta ju:

Ka tasai “žymus” kalbėjo?
Tai atsake:

“O velniai ji žino, 
Porino ir gana!” 

Panasziu kalbėtoju turime 
daug, 

Po visas dalis Amerikos.
*1* n* n* n*

Pas žmones yra piktas 
paprotys, 

Jog kada tik kas rengiasi
paeziuotis,

Tai tuojaus kyla visokios 
apkalbos.

Ypatingai tuomi daugiausia 
užsima 'bobų liežuvės.

Kuriu kožinoje apygardoje 
nestokoja.

Priežastis to, yra szetoniszkas 
užvy dėjimas.

Tokia moteria tuojaus galima 
pažinti,

Nes ji yra iszdžuvius kaip 
kurtas,

Pageltus ir susiraukus, 
Nuo tokios moteres privalo 

Visi lenktis kaip nuo 
pavietres.

Platinkit “Saule” 

savo pone, turėjo zuiki insi- 
kandes, kuri padėjo prie kojų, 
laukdamas pagirimo už tai.

Marijona, vėl užsikiszo re
volveri užanezio, paskui pra
dėjo glosyt priesz save stovin
ti szuni.

— Gilukis tavo szuneli jog 
isz laik pažinau tave, butau už 
bisko paleidus in tave szuvi isz 
ko butau turėjus nemaža gai
lesti!

Nero rodos suprato ka kalba 
grafiene Marijoona ir pradėjo 
josios rankas laižyt.

Marjiona vela pakele akis in 
dangų ir paszauke:

— Aeziu tau Dieve, jog isz- 
klausai mano praszyma ir pri
siimtai gera priedeli. Norint 
tai yra szuo, bet geresnis kaip 
kokis žmogus. Jis mane ne- 
aplais! Dabar emsiu ramesnia 
nes neesmiu viena..

Tuojaus bego tolyn ir szuni 
szatikėsi su savim.

Ant galo, iszejo isz griovų ir 
gavosi in gire, ka Marijona net 
net szirpuliai perejo.

Tarp medžiu buvo suvis 
tamsu Marijona, vienok bego 
tolyn, nes norėjo idant ka to- 
liause nuo dvaro, nes kaip ne
ras dvare, tai leisis in gire 
jieszkot.

Bijojosi Marijona, nes ii 
kunigaiksztiene Zofija, galė
jo žinot apie slapta skiepuose 
karitori kuronr galėjai gautis 
isz pakaju. Tada, galėjo vytis.

Toji mislis vyjo varginga 
motere. Bėgdama pati sau 
miglino:

— Ar kada tikėjau, jog bu
siu tokiam varge, jog turėsiu 
gelbėtis bėgdama per tamse 
gire ?

Marijona nepažinojo gerai 
girios, norint tas dvaras stovė
jo vidur giroje, trumpa laika 
gy venimo tame dvare, kad ir 
iszeidavo kada in gire, tai vos 
keliolika žingsniu, o vos pora 
kartu buvo giroje su kunigaik- 
sizcziu. Žinojo tik tiek, jog my- 
le kelio nuo dvaro buvo upėj 
vadinama Czernaja kuri isz ba
lu prasidėjo.

Ne nuilstaneziai bego Mari
jona, su ta vilczia, jog ras koki 
norint takeli, kuris in kur nu
vestu. Vienok jokio tako ne
užtiko.

Tankiai užėjo ant tankiu 
krumu, kur reikėjo apiete ir 
vela jieskot kelio.

Netrukus kelionėje jie arti
nosi prie grioviu ir kalnu, ka 
nedave toliams bėgt. Turėjo 
kreiptis in kita szali, bet neži
nojo in kur, todėl turėjo adgal 
gryžti in dvara, isz kurio iszbe- 
go.

Vienok jaute, jog nesiartino 
in dvara, tiktai kas kartas nuo 
jo tolinosi, nes pažino ir ant 
menulio, kuris kaip kada isz 
debesiu iszlysdavo.

Teip buvo iszbauginta, jog 
sznabždejimas mažiausio lape
lio pridavinejo jai baime. Lai
kais girdėjo baisa pelėdos, tai 
nudavė verksmas kūdikio, ar
ba kitas balsas paukszczio, ku
ris visaip jai persistatė.

Netrukus iszgirdo staugimą 
vojus. Turėjo prie saves dru- 
vilko, ko labai bijo j, ir jai pa
tą szuni Nero, bet ii’ tasai ne
būta stengės priesz puka vilku.

Tuom syk, maža Olga pabu
do ir pradėjo verkt. Tasai 
verksmas galėjo pritraukt ne
vidonus, jeigu arti rastųsi. 
Marijona norints buvo labai 
nuvargus, vienko ėjo pirma, 
ir rūpinosi užmigdyt savo kū
diki. Po valandėlei, kūdikis, 
apsimalszino, sėdo ant iszvar- 

tos ir storojosi užmigdyt kūdi
ki.

Szuo atsigulė prie kojų, ro
dos suprato, jog reike savo po
ne serget; turėjo pakeles galva 
ir dairėsi in visas szalis.

Olga ta syk užmigo ir josios 
motina pamaželi stojo nuo isz- 
vartos.

Bet 'baisiai persigando, kaip 
pajuto, jog vietoje pasilsėt, tu
rėjo keltis ir bėgti, kojesbuvo 
kaip mediniai ir vos ka tik ga
lėjo bėgt.

Tame iszgirdo koki tai bai
sa, kuris baisiai iszigazdino. 
Buvo tai lojimais szunies ir tai 
paėjo isz tos szalies nuo kurios 
Alarijona atėjo.

Dasiprato tuojaus, jog tai 
yra yeijikai su szunim, kur jo
sios pėdas suode. Dabartės, 
kadai ėjo apie gyvaste, padvei- 
jino žingsnius ir paszauke:

— O gelbėkit mano kūdiki, 
mano mažiulei Olga! Ir tai ne
žinojo pati in ka szaukesi.

Aleile motiniszka pridavė 
stiprumo, bego, kiek turėjo pa- 
jeigu toliu ir toliu, jiezkodama 
vieta kuroje galėtu (pasislėpt. 
. Nero bego paskui ja, nes ir 
szuo balso neiszdave, vienok 
pradėjo urzget. -

— Tylėk Nero! Malszino 
Marijona. Szuo rodos suprato, 
jog reike klausyt ponios, ir ap
simalszino.

Lojimas kas kart artinosi, 
uosdami szunys laikėsi pėdu. 
Dabar jaus aiszkai suprato jog 
netoli randasi nevidonai.

Nero atsigryžo atgal ir vėl 
pradėjo urzget.

Už valandos, Alarijona neži
nojo kaip tas viskas pasibaigs.

— O Alotina Dievo, neap
leisk manes, melde drebėdama 
su aszaroms.

Padėjo Olga po storu me
džiu ir iszeme revolveri isz ki- 
szeniaus. Szuo stovėjo szale 
jos, turėjo galva pakelta, akys 
žibėjo ir buvo pasirengus mes
tis ant nevidono.

Tam tik to reikėjo. Szoko 
ad'begtįsio szuno, griebe už ger
kles jog net gerkle sutraszkejo, 
rodos katinais ipelia.

Ingaletas szuo gulėjo isztie- 
sas, o Nero iszdžiaugsmo su 
uodega, szviestavo ir laižėsi ro
dos klausė, ar gerai padare ir 
ar vertas pagyro.

Alarijona suprato prilanku- 
ma szunies, tarė pora žodžiu, ir 
paglostė. Paėmė vela kūdiki 
ant ranku ir padvejinus žings
nius, leidosi toliu su džiaugs- 
jog jau vieno nevidono neteko. 
Bet vos keletą žingsniu pada
re, iszgirdo vėl braszkant sza
kas. Alarijona vela sugryžo 
vėl pas taji medi ir kūdiki pa
dėjo, o Neras pradėjo uržget. 
Jau ir žingsnius buvo girdėt. 
Laikydama parengta revolve
ri, žiurėjo Alarijona priesz sa
ve.

Vėl debesiai prisiblaivo, pa
sidarė lig szviesu, o grafiene 
teimydama gerai priesz save, 
paregėjo aukszta juoduli slen
kanti prie kalno. Buvo tai 
vyras. Sustojo valandėlės ir 
žiurėjo priesz save.

Neras pradėjo uržget ir tas 
sznipukas dirstelėjo in taji sza
li, o paregejas grafiene Marijo
na stovinezia prie medžio, szo
ko prie josios szaukdamas:

— Tai ir turiu tave Latows- 
kiene. Ne pabėgsi ir tūkstanti 
rubliu už ta. ve gausiu.

Ta.i pasakęs, prisiartino su
vis, norėdamas paimt, o Nero 
baisa palaike, už baisa savo 
szunies. Marijono atkiszo re
volveri, ir tarė:

— Traukis szalin!

— Ne gazdink, ir pasipluok 
atsake žmogus. Tūkstanti rub
liu gausiu.

Balsas žmogaus nudavė del 
moteres labai žinomas, bet vie
nok negalėjo pažint. Pastana- 
vijo perseketoju, perkalbėt ant 
savo szalies: Tūkstanti rubliu 
tau kunigaiksztis Petronovas 
už mane? Gelbek mane, tai 
duos du tukstaneziu!

Tas tik nusijuokė ii’ tarė: 
Kažin ai- kunigaiksztis turi du 
rublius? Ilgai nekalbėk, pasi
duok !

Isztrauke ranka idant gra
fiene pagriebt. Dabar grafie
ne sudrėbėjo labai. Tie žodžiai 
i sz t a r t i p er t a. žm o g u p e r e i m e. 
Alislino, jog ir su kunigaiksz- 
eziu tas stojosi kas su ja, nes 
ilgai isz medžiokles negryžo.

Bet pasiduot nenorėjo. Jau 
žmogus paėmė ja už rankos, 
bet staigai jije paszauke:

— Imk Nero!
Neras iszgirdes paliepima, 

mėtėsi ant žmogaus, tuojaus 
permusze ant žemes, dantis in 
sprandą suleido, o žmogus isz 
kanezios tarė:

— Prakeiktas Nero!
Dabar suprato Alarijona, jog 

lai buvo vienas isz kunigaiksz- 
tienes tarnu.

♦

Bet Nero klausė savo ponios, 
o neklause žaidinimu žmogaus, 
nes tai buvo nevidonas jo po
nios, ir jo paties.

Prasidėjo didelis galėjimas 
tarpe žmogaus ir szunes. Szuo 
draskė ir grauže veidą, rankas 
ir kakla. *

Baube gulėdamas žmogus ir 
szauke pagelbos. Grafiene jau 
norėjo szuni atszaukt, bet vėl 
apmislino apie save ir kūdiki. 
Paliko szuni baigent žmogų 
draskkyt, paėmė kūdiki nuo 
žemes ir užsisukus, pradėjo eit. 
Ne temi.no jau ant verksmo kū
dikio nes jau jr teip liko susek
ta. Neiszgirdo vėl skalijima 
szuniu ir kokius riksmus isz ko 
labai persigando, nes kas kart 
artinosi. 0

Alislydama tik apie save ir 
Olgos gelbejima, dairėsi, in 
kur ežia eit, kad greieziau pra- 
si.sza.lyt.

Kada jau szuo žmogų sukan
džiojo, p radėjo Alarijona 
szaukt:

— Nero! Nero! Tas klau
sydamas balso ponios, paliko 
ta žmogų, ir atbėgo pas savo, 
pone kuri puolinėjo, kad surast 
kokie norint kavone.

Szuo kaip kada pakelinejo 
galva auksztyn, nes lojimas 
kas kartas artinosi.

Olga apsimalszino, o ne tru
kus užmigo ant ranku motinos, 
kuri kas kartas greieziaus be- 
g'o.

Vieta buvo kalnuota ir daug 
akmenų gulėjo. Ne trukus ra
do Alarijona auksztas griovas 
ir tuojaus persieme vilczia ra
dimo kokios urvos, kurioje ga
lėtu pasislėpt. Ir užtiko ne
trukus iszkirsta. pecziure kieto 
uolo, o kad lojimas szunies ir 
balsai žmonių daeitinejo josios 
ausu, inejo in urvą ir pasislėpė.

Pažino jau dabar, jog bėgt, 
toliu negalimai, nes jau balsas 
žingsniu artinosi ir blizgėjo 
nuo žibintos.

Padėjimas josios buvo verks 
minga, nevidonai bile valanda 
galėjo pagriebt.

In kur butu ėjus? Kalnas 
buvo status kaip siena, gal bu
vo persigaut. Tunodama toje 
skylėje atsiduso.

— O, Alotina Dievo! Gel
bėk mane, jeigu ežia yra. pabai
ga mano gyvenimo!

Paguldė kūdiki ant žemes, o
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szuo nesitraukė nuo vietos ir 
atsigulė szale kūdikio.

Neronas nei truputi su urz
gėjo idant nepabudint kūdikio 
teip buvo iszmanus.

Ilgai žiurėjo grafiene ‘in sa
vo dukriuke Olga su skausmu 
szirdies, nes tai rodos buvo pa
skutine valanda gyvenimo.

Paskui stojo prie plyszio ur
vos, laikydama rankoje revol
veri ir lauke dideloje baimėje 
pribuvimo nevidonu.

Sztai pasirodė netoli szvie- 
czias ir tiesok žmogus pasuko 
ant josios. Vienoje rankoje ži
binte, o kito lazdai.

Ėjo greitai, pakele žibinte ir 
dairėsi, teip, jog gal ėjo toliau 
matyt. it
Jojo akys pirmiausei puolė ant, 
stovinezios grafienes, kuri tie
sok in ji atkiszius revolveri.

Žmogus sustojo, nežinoda
ma,s ka toliaus dary t. Isz kitos 
szalies vėl buvo girdėt balsas 
lojimo ir žmogas. Iszgirdes 
taji baisa žmogus, pamaželi ar
tinosi pas grafiene, nes teip 
baimingai, jog tikėjosi kožna 
valandėlė pult negyvu.

— Traukis! Tarė grafiene.
Su baime sustojo žmogus.

(Tasa Ant 2 puslapio) ,,

temi.no


Žinios Vietines
— Ut am in k e popiet krū

mai užsidegė ant kalno arti De
lano miestelio. Ugnagesiai tu
rėjo daug darbo kol užgesino 
ugni.

— Su'batoj pripuola Szv. 
Jokūbo Ap., o Tautiszka. Var
dine: Ausizra. Ir ta diena: 1909 

■’m., Prancūzas Louis Bleriot su 
eroplanu perskrido skersai 
vandenyna English Channel, 
isz Calais, Prancūzijos in Do
ver, Anglija. Ta kelione jam 
užėmė trisdeszimts septynias 
minutas. Sziandien neima ero- 
planui nei deszimts mimicziu 
ta paczia kelione atlikti; 1949 
m., Prez. Trnmanas pasirasze 
ant Atlantic 'bendros Kariszkos 
Sutarties; 1934 m., Engelbert 
Dolfu.se, keturios deszimts me
tu amžiaus Austrijos Kancele- 
rius nužudytas; 1943 m., Itali
jos Diktatorius Benito Musiso- 
linis nuo Italijos sosto nuvers
tas, Karalius ir Pietro Badog- 
lio valdo Italija; 1946 m., An
tra atomine 'bomba susprogdin
ta ant Bikini Salos. Bomba bu
vo po vandeniu susprogdinta 
kad pamaczius kiek ji iszkados 
(padarys ant kariszku laivu.

— Panedelyje, Liepos July 
27-ta diena, 1953 m., sueina 65 
metai kaip laikrasztis “Šau
le” apsigyveno Mabanojuje.

— Kita s an vaite: Nedelioj 
pripuola devinta Nedelia po 
Sekminių, ir Szv. Ona, o Tau
tiszka Vardine: Meile. Taipgi 
Menulio Atmaina: Pilnatis. Ir 
ta diena: 1894 m., Kiniecziu 
Japonu karais prasidėjo; 193!) 
m., Amerika panaikino savo 
Prekybos Sutarti su Japonais; 
1945 m., "Winston Churchillis, 
Anglijoje per rinkimus, buvo 
sumusztais. Jo vieta užėmė 
Darbininku Partijos vadas 
Attlee; 1948 m., Prez. Harry 
Trnmanas snszanke asztuonios 
deszimta Kongresą. Kongres
menai susirinko per asztuonias 
dienas mitingavo ir tyczia vi
sai nieko nenutare ir neriu vel
ke; 1779 m., Amerikos Taryba 
sudaryta, 1922 m., Amerikos 
Suvien. Valstijos pripažino 
Lietuvos Respublika de Jure.

— Ana diena garnys pali
ko sveika ir drūta sūneli del 
pons. J. Leairy, isz Drexel Hill,

^Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sain Says

Of course you know your ABC’s but 
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present world conditions, D standing for 
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ing Defense Bonds regularly you help 
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Every Series E Bond you own auto
matically goes on earning interest 
every year for 20 years from date of 
purchase instead of 10 years as before. 
This means that the bond you bought 
for $18.75 can return you not just $25 
but as much as $33.33. A $37.50 bond 
pays $66.66. And sc on.
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Pa. Ponia Leary po tevilisi va
dinosi Pranciszka Boczkaus- 
kiute isz miesto.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Natalijos ir Szv. Pantaleono, o 
Tautiszka Vardine: Agaras, Ir 
ta diena: 1941 m., Harry Hop
kins, Amerikos vardu kalbėda
mas, Londone, Sovietams pri
žadėjo visokeriopa pagelba ir 
didele paskola; 1888 m., a.a. 
Domininkas T. Boczkauskas 
pradėjo leisti pirma numari 
“Saules”, ir yra antru seniau
siu Lietuviszku laikraszcziu 
iszskirent ‘ ‘ Vienybes ’ ’, kuri 
pradėjo iszeitinet 1886 mete, o 
a.a. D. T. Boczkauskas buvo 
josios pirmutinis rėdakturium 
Plymouth, Pa.; 1868 ra., Alas- 
kos kraszta® sutvarkytas.

t

— L tarninke pripuola Szv. 
Nazarijo ir Szv. Inocento, o 
Tautiszka Vardine; Ante. Ir ta 
diena: 1945 m., Amerikos 
bombneszis sudužo in augsz- 
cziausiaji New York miesto 
dangoraiczi “Empire State 
Building”. Trylika žuvo ir 
dvides'zimts szeszi buvo su
žeisti; 1945 ra., Komunistas, 
Earl Browder 'buvo paszaliū
tas isz savo vietos kaipo Ame
rikos Komunistu Partijos Pre
zidentas. Jo inpedinis William 
Z. Foster; Nepriklausomybes 
Diena in Peru kraszte; 1414 
m., numirė paskutinis Kriviu 
Krivaitis, Gintantas.

Liepos menesis baigėsi, 
o Subatoj pripuola pirma, die
na- Rugpiuczio (Aug.); tik pen
ki menesiai ligi Naujo Meto.

Girardville, Pa. — Sukatos 
ryta, Szv. Vincento bažnyczio- 
je, Kunigas Mykolas Dauman
tas, klebonas, snriszo mazgu 
moterystes, panele Jie va M. 
Petrauskiiite, duktė pons. 
Adolpu Petrausku; nuo 231 E. 
A. uly,, mieste, su Jonu J. Miz- 
zera, sūnūs ponios Veronikos 
Mizzerienes nuo 23 N. Union 
uly., mieste. Svotai buvo Jean 
Wayne ir Edvardas Sehulsikis. 
Vestuves invyko pas nuotakos 
namuose. Jaunavedžiai apsigyL 
vens po Nr. 23 N. Uniąn uly.

Shenandoah, Pa. — Antanas 
Traskauskas (Truck), isz 46 
William Penn kaimelio, kuris 
sirgo ir gydėsi iii Veterans: li- 
gonbute Wilkes Barre, Pa,, nu
mirė Subatoj, popietu. Velio
nis gimė Shenadoryje, buvo 
angliakaisis ir prigulėjo prie 
Unijos lo-kalio Nr. 1398, o per 
Pirmoji Pasaulini kara jis tar
navo del Dede Šamo, taipgi 
prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos, Allen N. Mowery Ve
teranu Posto 268. Paliko pa
czia Prane (Pesavicziute); t ris 
sunns: Roger, isz Somerville, 
N. J., Juozą, kuris tarnauja U. 
S. Laivynoje ir Edvardą, na
mie; duktere Dorota Gilroy 
isz Wm. Penu; tris brolius: 
Prana Traskaiiska isz Shenan
doah; Aleksa ir Juozą Miele- 
cziauskus isz Camden, N. J., 
trys seserys: St. V atsiknisk lene 
ir J. Leskievicziene, Shamokin, 
ii- EI. Perrongiene, Newark, N. 
J., taipgi tris anūkus. Laidojo 
Seredos ryta, su apiegoniis1 in 
Szv. Jurgio bažnyczioje ir pa
laidotas! in Szv. Stanislavo ka
pinėse. Gralboriai Oravitz lai
dojo.

MALŪNAS ::
:: GIRIOJE

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

PLATINKIT “SAULE”

• «

TRYS SUŽEISTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

veszti pas Daktara.
Edward Miller, trisdeszimts 

penkių metu amžiaus vairavo 
automobiliu. Su jais važiavo 
devyniolikos metu amžiaus 
Ponia Dorothy Updegrade.

Miller važiavo apie puse po 
vienuolikos nakezia ant Dar
rah ulyczios. Prie Foulkrod 
uly ežios jis susimusze su auto
mobiliu, kuri variavo keturios 
deszimts metu amžiaus Antho
ny Konowalczyak.

Automobiliai buvo labai su- 
muszti ir invažiavo'in namus, 
kur szeszios deszimts metu 
amžiaus Randolph Maule su 
savo penkios deszimts szesziu 
metu amžiaus žmona gyvena.

Ponia Maule taip iszsigando 
kad ji apslobo kai tiedu auto
mobiliai atsitrenkė in jos na
mus.

Sužeistieji buvo nuveszti in 
Frankford ligonine.

SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

ne paregėjo stovi n t e prie nr vos

SENYVA PORELE
ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dukterei parode kad vyras Er
nest Resch nuszove savo žino

ma Margarita su medžiokles 
karabinu, ir paskui pats nusi
žudė. Judvieji buvo szeszios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus.

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

susimusze ir žvaike užgeso, tik
tai menulis mete szviesa ant to 
baisaus galėjimo.

Žmogus szauke pagelbos, ne 
galėdamas isztrnkt .is'z szunies 
dantų.

Toje valandėlėje, iszgirdas 
szuo antra prieszininka, laido
si per krnmuis, ant balso szau- 
kenezio pagellbos, o pribėgės 
mėtėsi ant Nero, kuris da triū
se apie baigentis'i žmogų.

Bet tasai szuo nespėjo su pa- 
gelha, nes Neroipametes ant to 
szun palai k i o,,kuris d rys ant jo 
užkln'pt.

Valandėlė purtėsi abudu 
smarkiai, bet ne trukus Nero 
pagriebė už gerkles szuni, pa
purtė ir tas atliko.

Tame laike isz krumu isz- 
pnola kokis žmogus ir priszoko 
savo szuni gelhet. Nero ant 
valandėlės sustojo ir žiurėjo 
in ateigi.

Paskui tas žmogus 'pasirodė 
grafienei da 'baisesne ypata. 
Buvo tai josios didžianse nevi- 
donka, kunigaiksztiene Zofija 
Petrondviene.

Ne gana, jog iszleido žmonis 
ir szuni s in g i re jieszkot gra
fiene Marijona, bet ir da pati 
netingėjo vilktis ir apmozot 
rankas kraujais Marijonos 
grafienes.

Panaszi buvo in iszalknsi 
vilką, kuris gynėsi paskui'au
ka ir trokszta kraujo.

Grafiene jaute szirdi jei 
spaude, rodos replem. O kad 
butu pats velnias pasirodęs, tai 
butu teip nenusigandus, kaip 
pamate kunigaiksztiene Petro
ne vien e, nuo kurios del saves 
ne dęl kūdikio negalėjo tikėtis 
susimy Įėjimo.

Kunigaiksztiene Petronovie:

grafiene Marijona, ir tarė:
— A! Dabar turiu a.sz tb- 

ve! Imkite vyrai taji paleistu
ve! Mėtėsi pati pirmi ause, 
rodos norėdama pagriebt ir da 
p a sza uke :

— Tūkstanti ir da szimta 
daugi aus!

Pribuvęs vyras, tai iszgirdo, 
metėsi prie grafienes kad pa
imt, bet nemate szunies isz ap- 
jekimo, kuris prigulės lauke 
paliepimo grafienes.

Grafiene tarė: Traukis sza- 
lin, nes dingsi!

Paregejas atkis'zta revolve
ri prie krutinės, sustojo ir pora 
žingsniu atsitraukė.

Grafiene Marijona, mato jog 
ežia reike greitai apsielgt, pa
sza nke: Nero imk!

Iszmanam szuniui nereikejo 
du kart kalbėt nes suprato aki- 
mierkoje ir kaip žaibas szoko 
ant guodos nžpuolo, parmnsze 
ant žemes ir netrukus jau buvo 
gerkle perkandyta. Kada-gi 
vyras kuris vėliaus atėjo, norė
jo szuni su lazda muszt ir kada 
sudavė ipa. per nugara, szuo 
kaip indnkes szoko ant jo.

Kada Nero su nevidonais te- 
riojosi, kunigaiksztiene kaip 
tigrisas, szoko prie Marijonos, 
o toji giliu in urvą pasislėpė ir 
laike revolveri atkiszta in ku
nigai ksztiene. Tame kuni
gai ksztiene paregėjo gulinczia. 
Olga ant žemes, kurios da iki 
sziol nebuvo regėjus. Dabar 
padūkimas neturėjo rubežiaus. 
Akys užsidegė ir tarė:

•— Prakeikta, isz mano 
ranku tu ir tavo kūdikis turi 
pražūt!

Rodos neregėdama revolve
rio, isztra.uke ranka idant pa
griebt persekiota. Bet toje 
valandoje Marijona netycziom 
pnstelejo gaiduko revolverio, 
balsas szuvio dunkstelėjo jog 
net in gire toli atsilieipe. Ku
nigaiksztiene Zofija griuvo ant 
žemes, tardama;

— Esmių nuszauta! O ta 
prakeikta:!

Ir nutilo isz apmirimo.
Nuo balso szuvio, pabudo Ol

ga ir pradėjo garsiai verkt. 
Marijona paėmė greitai kūdi
ki, prispaudė prie krutinės ir 
žiurėjo aplinkui save. Zofija 
gulėjo malsziai ant szaltos že
mes, Persieme baime jog likos 
žadintoja. Bet tas josios paipil- 
dimas žudinstos buvo teisus, 
nes naudojos ginklin locnam 
apgiuime saves ir savo kūdikio 
neturėjo noro užmnszti savo 
nevidonkos, kuri del josios 
daug gero padare.

Žmogus ka turėjo žibinte, 
nuo Nerono likos užkluptu ir 
lasai baisiai pesigandes pradė
jo slinktis atgal, idant ir 'jam 
galas nepareitu.

Takas buvo atviras: Marijo
na supratus, jog dabar turi 
naudot, nes kažin ar už keliu 
m i mitu daugi a us nepribns ir 
ar pasisektu jai atsigint nuo 
užpuoliu.

Iszejo isz urvos Marijona, 
pro pažeistus baigeneziuosins 
ir ėjo takeliu iszilgai griova 
szaūkdama sū savim szuni sa
vo geriausias prietelis ir ap
gintoji!.

Norint.s buvo labai nuvargus 
Marijona, vienok skubinosi 
bėgt malszindama verkenti 
kūdiki. Girdėjo Marijona; jog 
nuo pieniaus galėjimo daeiti- 
nejo koki tai balsai szan- 
kenti pagelbos. Laikais davė
si girdėt ir balsas szvilpinai- 
tes. ... ) ■ v .
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egency !

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

really know! Come in! Wę will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!

Let us show you the

WMng J. 

created by

Check rhe perfect

e 
enAo*'** 

cards.

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

MUSU ‘ 
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros

Fonda,” in kuri renką aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie- 
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.” 

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.

: L. TRASKAUSKAS
J LIETU VIS ZK AS 
t GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu.
J Pasamdo Automobilius Del 
t Laidotuvių, Kriksztyniu 

Vestuvių Ir Kitokiams
J :: Reikalams ::
< • ~.
t 535 WEST CENTRE STREET
J Telefoną* Nr. 78
‘ MAHANOY CITY, PENNA.
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SAPNORIUS
5 Su 283 Paveikslais j 1
j! 160 Puslapiu
■ J 8 eol. ilgio, 5y2 col. plocao I [
(Į Iszaiszkina sapna ir kai IĮ 

ateitoje stosis. Su priedu
? planatu ir visokiu burtu. I;
> Knyga in minksztoe po 

pieros virszeliuose. ::
s Pinigai reikia siusti su j Į
5 užsakymu: ]!

! Tiktai,. . . $1.00 ;!
; Saule Publishing Co., J j 
[ Mahanoy City, Pa.,U.S.A. /

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbiniu- ? 
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslineziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel- 
bia-__ . .

Dolfu.se

