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Atsargiai Su Atomine Jiega

iM

Keturiolika pėdu vande
nio yra tarp szito mokslin- 
czio ir atomines jiegos ga
minimo intaisu, in Michigan 
Universitetą, in Ann Harbor 
kur randasi pirmutine vieta, 
intaisyta del atomines jiegos 
kuri nepriguli valdžiai.

Czia mokslinezius in Me- 
< morial-Phoenix laboratorija 
tiria spinduliu karszti ir jie
ga nuo atomines ‘ ‘ Cobalt 
60” susprogdinimo.

Tas mažas, kaip ratelis, 
szviesos viduryje yra atomi
ne jiega. Kai bus galima ja 
suvaldyti tai bus- galima su 
ja labai ilgai laikyti bet ko
kius valgius ar vaisius, kad 
ir be szalczio, daktarams ir 
chirurgams ji labai daug pa
dės nes jie gales labai greitai 
ir gerai nuplauti ir prirengti 
savo tulszius, kaip peilius ir 
panasziai del operacijų.

Isz Amerikos
MOTINA ANT

MUVING
PIKCZIERIU

Septyni Vaikucziai
Sudege Gaisre

ADVOKATAS NAUJAS ANGLIJOS
P A SIK O R E PREM. ANT. EDEN

KARININKO SUNOS SUGRYZO PAS KOMUNISTUS

Buvo Susirupines; Mažai Permainų Daro; „„DTVHAą ;
15iiiJLj x 1N O, V

Labai Nervuotas Laukia Rinkimu Valery Lysikovas, Ruskis stu-1 
 i  dentas kuris apie trys sanvai- 

PHILADELPHIA, PA. — LONDON, ANGLIJA. — tes atgal buvo pabėgės isz ana- 
Trisdeszimts penkių metu am- Harold Macmillan, Prezidento Pus geležines sienos, ana diena 
žiaus Theodore G. Rich, jaunas Eisenhowerio draugas ir Arne- sugryžo, pasiaiszkindamas kad 

rikietes motinos sūnūs, buvOjPs kzsiilgo savo namu ir savo 
paskritas Užsienio Sekretoriu
mi, Premierio Sir Anthony
Eden taryboje. Jam ta pasky- kad jie spėja kad tas jaunuolis

IcTcittoo Nnmn Ir Tėvu patare viska palikti’bet jis n8' ' kad tas jaunu31is buvo taip
namu m ivvu sutiko, ir gryžo su visa, eile grasinamas, kad jam buvo sta-

advokatas, lajeris, buvo suras
tas savo namu skiepe pasiko
ręs. .

Jo žmona ji užtiko kybojan- 
ti nuo skiepo lubu. Elsie Neu- rima 
feld, jo žmona, policijai paša- Premierius Anthony Eden, 
ke kad jos vyras atsikėlė apie O Pristatymo Reikalingu 

j puse po szesziu isz ryto. Kai ji Baigtu Ministeris S e 1 w y n 
i vėliau atsikėlė ir nerado savo. Lloyd buvo paskirtas in palik- 
vyro, ji paklausė savo sunaus, ta tuszezia MacMillan vieta. 
James, szesziolikos metu ir ju Tai tik szios dvi permainos yra 
tarnaites eiti ir jieszkoti jos naujo Premiero padarytos.

i vyro. .
Kai jis buvo surastas ir nu- 

vesztas in

davė naujas Anglijos

Iszrodo kad jis ketina kitu 
permainų nepadaryti iki rinki- 

Einstein Centre- mu> kurie gal dar sziais metais 
daktarai pasakė kad jis jau bu- invJks.
vo mires. Kai kurie spėja, kad, kadan-

Jo žmona sako kad jos vyras tlck mažai Pcrm'nnn Yra P:l- 
jau kelios sanvaites buvo tai rinkimai visai arti'

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Basas Ant Karsztu
Pėdu

NAUJOS
LIEKARSTOS

Cziepinimas Gal 
Panaikins ‘Polio’ Liga

ANN HARBOR, MICH. — 
“Salk Vaccine” cziepinimas 
gal visiszkai panaikins ta bai
sia, jaunu vaiku paralyžiaus, 
“Polio” liga.

Tukstancziai vaiku mokyk
lose yra dabar su tomis liekars- 
tomis cziepinami. Iszrasti szi
tas liekarstas kasztavo dau
giau kaip deszimts milijonu 
doleriu. Bet tai butu visai pi
gu, jeigu tikrai szitos liekars- 
tos, szitokis cziepinimas tikrai 
apsaugotu musu vaikus nuo tos 
baisios ligos.

Dabar tos liekarstos yra 
siuneziamos visiems dakta
rams ir ligoninėms. Tikimasi

TACOMA, WASH. — Sep
tyni vaikucziai sudege gaisre 
kai j u na mai užsidegė, kai sze- 
sziu j uju motina buvo iszejus 
ant muving-pikezieriu, vidur
naktyje. Vaikucziai nuo septy-! 
niu menesiu iki penkiolikos 
metu miegojo, kai gaisras isz- 
tiko ju namus.

Dvideszimts asztuoniu metu 
Ponia Jean McCarley, szesziu 
tu vaikucziu motina, ir septin-į 
to sesuo, parėjus isz tu mūvint*,, , ~ . ° . .’ J & ! kad apie penkios deszimts mi-
pikczieriu taip buvo susikrim-!... ., , . . .,. lijonu vaiku bus trumpu laikutus ir taip jautiesi kad tai jos . . . ..., , . f ................. i taip pacziepinti.
Irnlrn V»4r>-1 irt I X X X

Jaunas Daktaras Jonas E. 
I
I Salk szitas liekarstas iszrado 
ir pagamino. Jis patare kiek
viena vaika reiketu paeziepin- 
ti, paskui už dvieju ar keturiu 
sanvaieziu antru kartu pana
sziai paeziepinti, ir paskui dar 
treczia syki už kokiu septynių 
sanvaieziu. Kai kurie daktarai 
sako kad užteks tik du sykiu 
juos paeziepinti.

j Sharp ir Dohme, kompanija 
j kuri gamina visokias liekars- 
j tas, sako kad vargiai bus gali- 
Į ma szitu liekarstu pirktis szia 
vasara. Ji teipgi sako kad dar 
negalima nustatyti keik tos 
liekarstos kasztuos, kai bus ga
lima jas parduoti.

j Park Davis ir Co., sako kad 
jie tikisi gana tu liekarstu pa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

pikezieriu taip buvo susikrim
tus ir taip jautiesi kad tai jos! 
kalte, kad policijantai ja pa- į 
eme po priesarga, bijodami i 
kad ji sau ka nepadarytu isz to 
gailesezio ir susikrimtimo. Po
licijos Leitenantas George Ha
ger sako kad ji dabar jaueziasi 
kad ji yra kalta už visu tu vai- 
kucziu mirti.

Žuvusieji tame gaisre buvo 
Ponios McCarley brolis, James 
Eldon Clifton, penkiolikos me
tu; ir jos vaikucziai, dvilikos 
metu Nancy, vienuolikos metu' 
Thomas, devynių metu Lucin-| 
da, asztuoniu metu Darell, 
trijų metu Susan ir septynių 
menesiu sūnelis Edward.

SKAITYKIT
< ITT 17 ’ 1

PLATINKI!

į nauju ir brangiu Amerikonisz- i 
ku drabužiu. Jo tėvas, Leite-, 
nantas Pulkininkas Alexander! 
Pirmasis, sake kad jo sūnūs 
vėliau visus tuos drabužius su- 

j gražins.
! Jaunasis Valery sako kad jis !
1 v ij tevu ~ • jaueziasi tikras kad Komunis- j

. ., . .... , I tai jam njeko nedarys, nes anotAmerikos virsz ninkai sako J J ’
- - ... . .. [Jo: “Asz esu didvyris Vaka-

....... , .. . Įruošė ir Rytuose, ir niekas ne-sugryzo, uz tai kad ns biioio I J ’
iszdrys mane užkibinti.”

In Miami Beach, Floridoje,
kad Sovietai jo tėvams atker- 
szintu, jeigu jis nesugrysztu.

Bet szitas jaunas ir sztarkus penkiolikos metu Marsha Kap- 
septyniolikos metu jaunuolis 
buvo puikiai Amerikiecziu vai- 
szinamas per tas kelias sanvai
tes. Ir jam Amerikos valdžia, 
Berlyne buvo užtikrinus kad Szita graži, jauna mergaite, i 
jam niekas neatsitiks, kad jam .Baltimore, Maryland, 
bus parūpinta paszportas in Miami atostogauja,

pelman, kuri per laiszkus buvo 
susipažinius ir susidraugavus 
su szitu jaunuoliu, sako kad jaiį 
Ubai liūdna, kad taip atsitiko.

e, isz 
kuri in

sako kad 
Amerikos kraszta. jai buvo taip linksma kad jis:

Jaunasis Valery, kuris misi- turėjo gana drąsos palikti savo 
kratė Sovietu jungo, kai jis pa
bėgo in Vakaru Vokietija, visai

j gal dvideszimts szeszta atei- neiszrode susirupines kai jis 
nanczio menesio diena. įinsisedo in Sovietu automobi-

liu ir sugryžo pas Komunistus. 
Kramtydamas geroka szmota 
Amerikoniszko “cziumgumo”

Du ministerial gavo pensi
jas ir pasitraukė isz tarybos. %

Esamoji taryba dar turi asz-
tuoniolika menesiu pasilikti jis atsisėdo tarpu savo moti-
valdybjoe, bet visi sako ir tiki- nos ir tėvo.
si kad taryba bus paleista, ar

ežiai pasakyta, kad jeigu jis 
nesugrysz tai jo tėvams bus 
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Taikos Sekretorius
Intartas

Szitas basas vaikutis stovi 
ant baisiai pavojingos žemes 
nes jo namai randasi ant 
Quemoy snlos, ir jis gal nei 
nežino kad jo maža sala, ir 
dar mažesnis krasztas yra 
pavojingiausia vieta ant vi
so svieto.

Kiniecziu Komunistu užsi
puolimas ant szitos salos la
bai greitai galėtu pradėti 
treczia pasaulini kara, kuris 
butu baisesnis už visus kitus 
karus, sudėtus sykiu.

Kai jis iszvažiavo, augsztas

tėvus ir pabėgti nuo Komunis
tu. Bet dabar viskas pairo.

Szita mergaite pradėjo jam! 
laiszkus raszyti, kai jos motina! 
buvo laikrasztyje skaiezius I 
kaip vargingai tokie jaunieji I 
anapus geležines sienos gyve-' 
na. Ji jam buvo daug laiszku 
raszius ir taip susipažino, kad 
ji tikėjosi su juo geraiu susi-

tikriau sakant pati pasitrauks, Amerikos valdžios atstovas pa- pažinti kai jis butu atvažiavęs
kai tik susirinks po Velykų.

Abudu, kurie buvo paskirti jaunuolis gryžo namo, nes jam 
in naujas ir atsakomingesnes buvo prižadėta kad jis nebus 
vietas yra labai atžagariai nu- nubaustas ir kad jo tėvams jo- 
sistate priesz Komunistus ir kia nelaime neatsitiks, jeigu 
Sovietus ir palaiko draugisz- jis tik vieszai prisipažins kad 
kus santykius su Amerika.

Buvęs. Anglijos Premieras,
Sir Winston Churchillis sako kad tas jaunuolis pabėgo ne del 
kad abudu tie paskyrimai yra kokiu politiniu priežasezui, bet 
labai geri ir laiku nutaikinti; vien tik už tai kad jis baisiai 
jis sako kad jis butu pats pa- nenorėjo eiti in mokykla ir mo- 
nasziai padaręs.

Isz Rusijos dar negirdeti nei 
balso, kaip Sovietu valdžia da-

sake kad jis yra tikras kad tas in Amerika. Bet dabar, anot 
jos, “viskas baigta.”

Amerikos laikrasztininkai 
dar nieko vieszai nesako, bet 
eina gandai, kad jie yra tikri

Harold Stassen, neseniai 
paskirtas kaipo “Taikos 
Sekretorius”, dabar atsidū
rė bedoje su Senato Tardini- 
mo Komisija, Vaszingtone. 
Ta komisija nori daugiau ži
bėti apie musu Administra
cijos darbus ir veikla Užsie
nio pramonėje, kaslink kvie- 
ci iu kontrakto su Pakistanu. 
Iszrodo kad daug žmonių isz 
szito biznio pasipinigavo. Ir 
Harold Stassen apie tai tu
rėtu žinoti.

Pirkie U. S. Bonus!

'MviNC’’

jis buvo klaida padaręs.
Sovietu atstovai aiszkina

kinti.
Nors tas pats jaunuolis bu

vo Amerikiecziams pasakęs 
bar atsiliepia kai Churchillis j0 vienatinis tikslas, viena-
pasitraukė isz tarybos. tine svajone yra atvažiuoti in 

Amerika ir mokintis ant lakū
no. Jis sake kad jo tėvas jam 
buvo uždraudęs mokintis kaip 
vairuoti eroplana.

Dabar; ar vaMžia nubaus jo 
tėvus, ar jo tėvai jam gerai 
kaili iszpils, mes niekados ne
daliinosmie, nes ta geležine sie
na vėl nusileido ant jo.

Bet kas ten bus, tas; mes ge
rai žinome kad tas jaunuolis 
turės daug visko papasakoti 
savo draugams apie Amerikie- 
czius. Jam czia Amerikiecziai 
davė viska, ka tik jis norėjo. 
Jam czia buvo ir per daug ei- - t, • ± o

Jus, kaip didingo kraszto Pre- garėtu, saldainiu, pinigu ir 
mieriu ir Ministeriu. Mes mel- naujausiu dainų ant musu isz- 
džiames kad jusu tarnyba at- mislintu “Juke-Boxes”, prie 
nesztu ilga ir pasekminga gy- į kuriu jis kaip prilipęs sededa-

POPIEŽIUS
SVEIKINA NAUJA

PREMIERA
LONDON, ANGLIJA. —

Szventas Tėvas, Popiežius Pi
jus Dvyliktasis pasiuntė savo 
pasveikinimus naujam Angli
jos Fremieriui, Sir Anthony 
Eden.

Popiežiaus sveikinimo laisz- 
kas raaž-daug szitaip skambė
jo:

“Mes szirdingai sveikiname

venima Anglijos žmonėms, ir 
kad per Jusu pastangas, ir su 
Jusu pagelba invyktu tikra 
taika tarp visu vieszpatys- 
cziu. ’ ’

Szventas Tėvas pilnai in- 
vertino buvusio Premierio Sir 
Winston Churchillio gabumus, 
sakydamas kad sunku jam ly
gu dipliomata, mokslo žmogų 
ir džcntelmona surasti.”

Mokinasi Kaip Mokinti

v-
1

vo, ir nekarta pastebėdavo, 
kad nieko panaszaus nesiranda 
anapus tos geležines sienos.

Amerikiecziai ji vaiszino ir 
vedei i in geriausius restaura- 
nus, kliubus ir teatrus. Jam 
pripirko kelias eiles nauju 
drabužiu ir davė jam kelis nau
jus Amerikoniszkus lagami
nus, “siuteases”. Kai jis gryžo 
atgal, jo motina ir tėvas jam

Septyniolikos metu Vale
ry A. Lysikovas, kuris pabė
go nuo Komunistu isz Rytu 
Berlyno ir pasiprasze kad 
Amerikiecziai ji priimtu, 
ežia dabar mokinasi kaip 
musu mokytojai mokina mu
su mokyklose.

Jaunuolis pabėgo nuo Ko
munistu ir dabar nenori 
gryszti, nors jo tėvai ji gra
žumu ir piktumu stengiesi 
perszneketi, ji gazdindami 
kad jis supus Amerikos kale

jimuose, kur visi tokie pabė
gėliai atsiduria. Jo motina 
praszė Amerikos karininkui 
jai pavėlinti vienai su savo 
sunu pasiszneketi. Ji per 
aszaras maldavo kad jis 
grysztu. Eet po deszimts mi- 
nucziu ji mate kad jos sūnūs 
jau nebegrysz. Jo tėvas yra 
Leitenantas Pulkininkas So
vietu Lakunu tarpe.

Žinios dabar pranesza buk 
Valery Lysikovas sugrąžo 
pas tėvus.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Biznierių: ir sztominku drau

gijos pranesza kad 'beveik vi
sur 'biznis labai geras, ir jie ti
kisi kad jis Ims dar geresnis. 
Net ir mamose, kur ma'žaii mai- 
nieriu dirba, sztorninkai pra
nesza kad priesz ir po Velykų 
biznis buvo neįprastas.

'Mat, kur vyrai, neturi darbo, 
tai jo 'žmonos eina in fabrikus 
ir daugiau uždirba negu mai- 
nieriai uždirbtu' mainose, kai 
jie dirba dvi ar tris dienas in 
sanvaite.

Valdžios atstovai mus užtik
rina kad Jie už ilgo bus mažiau 
negu tb-ys milijonai be darbo. 
Pernai, be darbo buvo pusket
virto milijono 'žmonių.

* • •
Dabar dar daugiau ofisu ir 

nauju namu, yra statoma. 
Sziais motais aie pusantro ‘mi
lijono nauju namu bus pabu- 
da vol a.

Fabrikantai ir kompanijos 
daug nauju fabriku stato, ar 
sfeiius didina.

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

nu-

rublius; Paėmus pinigus, isz- 
,slinko pamaželi per duris ir 
tuojaus buvo po langeliu skie
po, kuriame buvo patalpintas 
Bailias. Jokiu sztangeliiii ant 
langelio nebuvo, nes isz vidu
rio buvo augsztai, jog nebuvo 
galima ligi siena užsikabinti.

deles užmigti. Pradėjo karsztai 
melstis, praszydamas Dievo 
idant iszrodytu jojo nekaltybe 
priesz žmonis! '

Kada užstojo diena ir pasi
darė sizileziau ant svieto, užmi
go Bailias ant pora ailynii, o 
paskui iszalkcs, lauke vakaro 
nakties. Kada užstojo naktis,

Bet kaip ilgai szitokis geras 
biznis eis, tai niekas nežino ir 
retas kuris drysta pranaszauti.

Bet valdžios pranaszai ir 
laikrasztininkai, kurie yra arti 
Vaszingtono, sako kad jie tiki
si kad viskas bus gerai per isz- 
tisus sziuos metus.

Beveik visi (biznieriai iv val
džios atstovai tikisi kad iki 
pusiau sziu metu viskas, eis 
augsztyn, o po tam tai gal kiš
ki mažiau, 'bet visgi biznis eis 
geryn.

Wall Street, stocku ir bonu 
pardavėjai ir pirkėjai sako 
kad ju biznis pagerėjo daugiau 
kaip penkta nuoszimti už pra
eitu metu bizni. Ir jie tikisi 
kad pirm negu szie metai užsi
baigs, ju biznis dar labiau pa
gerės. Priežastis to yra kad 
daug paprastu žmonių, kurie 
ne per daug pinigu turi, dabar 
perkasi bonu ir stocku.

■■ ' • ■ ’

Tie biznio žinovai sako kad 
daug daugiau žmonių sziais 
metais ras darbo, jeigu tik uo
res.

-------------- ..---------------

Fabrikantai dabar daugiau 
pelno gauna isz savo fabriku: 
apie penkiolikta uuos'zimfi 
daugina negu pernai.

Visa tai labai gražiai skam
ba, bet tuo' paežiu sykiu ateina 
žinios kad pragyvenimas ve] 
pabrangs, kad viskas bus bran
giau. (

Bet ne visur taip skaiscziai 
saulute szvieczia. Bedarbe ran
dasi anglių mainose, laivu sta
tyme, ant farmu ir fabrikuose 
kur drabužiai yra gaminami.

• •
Musu jaunimas dabar iszsi- 

gandes. .Jis atsimena tik gerus 
laikus, kai viskas ėjo kaip ant 
sviesto. O dabar jiems reikia 
in darba stoti, ii- jiems tai ne
patinka. Sziu dienu jaunimas 
nori ne isz apaczios, bet nuo 
virszunes pradėti.

Jaunos moterėlės sziandien 
nori tuojaus po szliubo turėti 
naujus namus, nauja automo
biliu, elektrikinius intaisus sa
vo naujuose namuose ir apart 
to gyventi kaip bagoeziai po
nai gyvena..

• *

Procentai ant paskolų gal 
keliais centais pabrangs, nes 
vhldžia bijosi kad per daug 
žmonių dabar viską perkasi 
ant iszmokesczio.

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

tamsuma seilino prie langelio, 
o jau pirmutiniai gaidžiai pra
gydo, atėjo kitas kaimuotis 
permainyti Bucziuka. Tame-gi 
sutarszkejo vežimas, sumiszi- 
mas kokis davėsi girdėti priez 
koncelerija.

llej! Ai- ten yra. kas“? Begki-

jog net ir szunis nustojo loti, 
iszejo Baidas pamaiželi isz skle-

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Fabrikai dabar gamina apie 
deszimta nuoszimti daugiau 
negu jie gamino pernai, ir jie 
viskai ka jie pagamina tuojaus 
parduoda...

Kiausziniai pabrangs nuo J o
Liepos menesio.

Price $2.50 s“u p°i"* •*yU Pypkes Durnai
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Mm-iaur mukiam rm

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

Vakaro Tylumoj
Rausva saulute gulti 

rengiasi,
Žemai jos mirszta spinduliai, 
Palvai raudonais rubais 

dengias.
Tik debesys, dangui augsztai. 
Sztai po dienos darbu atėjo 
Ir pasilsio jau valanda, 
Nutilo žeme, nėr nei vėjo, 
Jau snaudžia rodosi gamta. 
O, myliu vakaro svajone! 
Kaip tuo tylėjimu gėriuose! 
Girdžiu visokiuose 

krasztuos: ,
Tas vakaro maldas 

pas Dievą,
Kurias szirdingai palugniai 
Pas dangiszka Teisiausia

Tęva,
Žmoneles siunezia nuo ‘ 

seniai.
O myliu, myliu szita tyla! 
Tarp abejojimu, skausmu, 
Isz vidurio krutinės kyla, 
Tada daug raminaneziu 

dainų.
Lai abejojimai baisingi 
Nebiaurina szirdies 

žmogaus.
Del artymo darbe 

szirdingam
Lai kožnas laime gaus.

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 pave 
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 juš 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- 
gc taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka 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!

cziau, kas gyvas!
Buvo tai pats vaitas, kuris 

szauke pagelbos. Mat atvedė 
jisai su savim pora vagiu; lies' 
tiedu drūti ir matydami, jog 
apart vaito ir apginejo veže- 
jaus, niekas daugiau jųdviejų 
nesergsti, o vaitas sustojas 
priesz kancelerija paleido szal- 
tisziu, idant vytųsi treczia: va
gi, tai tiedu likia teipos-gi no
rėjo isztrukti isz ranku vaitui, 
nuszoko nuo vežimo ir norėjo 
pabėgti. Del to tai vaitas szau
ke pagalbos. Nubego-gi drauge 
priesz kancelerija Bucziukas ir 
kitas pribuvęs sargas. Isz to
sios valandos naudojo Agotėlė:

st o vin ežio gluosnio, padare ant 
virves mazgus, kad 'butu sma
giau kabintis, kita gahr inleido 
per langeli in skiepą ir paszau- 
ke prisikiszius:

— Bailinti gelbėkis! Sztai 
szitaje virve užlipsi! Skubinkis 
kaip galėdamas!

Baniui: pagriebė drueziai vir
ve, davė szuoli .augsztin ir aki- 
mierkoje stojo szale Agotėlės.
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(Tašą nuo 3-czio puslapio)

— Ligi gaidžiu sergėsiu, o 
paskui kitas inane atmainys, 
atsake Buczukas.

Agute atsisveikino su juom 
ir nubėgo namon. Kokia tai

nuleidusi galva, ilgai durnojo, 
jog# rodos nieko nežinojo, kas 
aipie ja dedasi, o ir negirdejo, 
jeigu kas ko klausė. Kada jau
levai užmigo, ji jie atsikėlė isz 
lovos apsirodė sziltai, ba. jau

. Paėmė paskui isz

kurtoje turėjo inriszta. kelis

volabai tamsi ir ūkanota pasu
ko per laukus ligi namo varga- 
mistans. Prisiartinos prie lan
gelio, po kuruom miegojo Ago
tėlė, paibarszkino. Tuojaus 
Agotėlė supratus kas czion, pa- 
szoko staigai fr iszbego laukan.

— Sveika mano mylimiau- 
se! Tarė pasznabžda Raidas, 
suspausdamas josios ranka.

— Asz tuojaus supratau, 
jog tai tu Rauleli, gal labai isz- 
alkes? Asz apie tai neužmir- 
szau. Sztai isznesziau tau pora 
sūreliu, kampeli duonos ir rū
kyta deszrele, o vandenio rasi 
dabar visur.

vijos, padavė Baidui pinigus sii * 
mazgelu, ka toki ipasznabždejo

tėvo

vagiu. Vaitas siu rūgės

lio sklųpo ir persitikrino, jog 
kalininkas turėjo tame laike 
pabėgti iper langeli, kada nak
tyje vaitas yisus žmonis pa- 
szauke ant pagelbos del nutve
ri 1110
tuom atsitikimu davė raiporta 
pas
Pirmiau,se-gi da szvintant, kaip 
tiktai rado tuszczia skiepą, 
vaitas pasiuntė in visas szales 
zemskius ir sargus kad vytu 
pabėgėli.

Tuom laik Bailias dingo kaip 
akmuo in vandeni. Laka jus pa
būgęs pabėgimu nekeneziamo 
Banio, uoste pėdas, o ir sznipi- 
nejo tojo, kas prigelbejo pa
bėgti. Nužiurinejo nevet Ago
tėlė; nes kad nebuvo jokio da- 
vado, o Steponas Buczinka.s 
tylėjo kaip akmuo, jog su sa
vo kūmute turėjo pasikalbeji- 
ma, tai ir nekalbino josios.

Nes kur galėjo Bailias ding
ti? O nežinojo, jog jis buvo ne 
toli pasislepes, tenais, kur nie
kas nesitikėjo. Atsisveikinęs

n ac z e 1 i n ka pa vi e t a v a.

— Basių, rasiu vandenio, 
nes asz da ka kita norėjau pa
sakyti. ari ant kapiniu labai 
nesmagu skiepe slėptis. Misli- 
nu nakti leistis in užruibeži; ru- 
bežis netoli, o paskui kaip ir 
kiti, leisuosu in Amerika.

— O! Mano Dieve, ka tu 
kalbi?- Asz czion ai s pasilikus 
be tavęs, numirtai!! Da turi pa
laukti Rauleli,norint kėlės die
nas, mano levas jau pradeda 
dasekti žadintoju; turime nu- 
žiurejima ant Fėlekso laka- 
jaus; teisybe nepasislėps ir tu

ėjo ant, kapiniu ir ten viename 
skiepe, ka buvo spyna, surndy-

nejas tamsume du grabus,

i’szsiduos, o mane czion gali nu
tverti. Klausyk, Agotėlė mano,

imke, o asz ryto in czion pribu
siu ii-paimsiu. Del visoko noru

(i in Amerika.

kur birnu. Tonais dirbsu už sa
ve ir tave, ir tenais sodauninku 
dideliuose miestuose reikalau
ja, tai kaip susirinksu daug pi
nigu, pribusi pas mane ir kaip 
rodos teitais ne bus jirieszinga 
a^siporavimui mudviejų.

— Tiktai tu nekalbėk apie 
atsiskyrimą, mano brangus, ba 
man szirdis nuo dideles gailės
ies trūksta. Pamatysi, kaip ma
no tėvas žadintoju iszrais; ta
da ne tau in Amerika ifcreikes 
'bėgti.

Pasikalbėja da valandėlė 
alpie savo gailėsies, Rautas vė
lai sugiyžo in savo skiepą, ei
damas pavalgė, o vandenio at
sigėrė isz grabes.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isx 
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sklanda, mėgino užmigti.
Buvo jis draisus ir nięko 

bijojo, o vienok tame tykume 
ant kapiniu ir da skiepe, tarp 
grabu, negalėjo ne ant valam

ISTORIJOS, PASAKOS, 
' APYSAKOS, IR T. T.

ne
No. 101—Kapitonas Velnias, 

Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTla isz maiszo iszlins; Apie bo- , 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; ' 
Raganįszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposeĮei; 
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; 
Valkucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.l53—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; 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 
Miriina, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkns 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 Sjisi- 
dare Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kązyrom. 
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 KatalL 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

įpgr* 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- 
truoti laiszka su pinigais.

U'fiF’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A-

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant



Nekaltybe ar Žudinsta
(Tasa)

Užimtas pinigais, buvo rnis- 
lyse praskendes ir 'apie atei- 
nanczius veikimus nedagirdo, 
kaip kas duris nuo priemenios 
pamaželi atidarė ir inejo in pa
kabu. Buvo tai ponas Antanas, 
kuriam nubodo' kaziravimas, 
atsisveikinęs su; sveeziais nu
ėjo namon. Eidamas in savo 
kvatiera, jau iszgirdo, lig kas 
pakajuje dunkstejo. Inejo per
lai in priemene pamaželi. Sto
jas ant slcnksczio ataidaryti pa- 
kaja.us paszauke drąsini:

— Kas ežia?! 1
Matydamas kokia tai žmo

gyste pasilenkuse ties skrynele 
su pinigais, uždare ir užrakino 
st aiga i duris ir szoko> paimti 
revolveri, kuris kabojo ant sie
nos. Žinojo Feleksas, ka tai 
ženklina; nelaukdamas kol po
nas Antanas (parodys revolveri 
ir pikszteles, su staigumu mė
tosi ant pono Antano, kirto ypa 
su kujeiu per smilkinį, tas 
griuvo ant aslos, o paskui da su 
peiluku peppjave nelaimingam 
gerkle nuo ausies lig ausies! 
Paskui pagriebė krepszelus su 
pinigais, užrakino duris nuo 
pakajaus; ir priemenios, o norė
damas dabar praipuldyt Kaule
li, apmislino visiką nuversti ant 
jo. Pirmiause paslėpė sode 
krupiuose pinigus, paskui nusi
davė slapstydamasis iii narna, 
kuriame Raulas turėjo stulbele; 
su kruvinom savo raukomi isz- 
tepo duriu klamka, pas slenks
ti pamėto porą raudonikiu, o 
kruvina peili, kuri ne senei bu
vo sau pirkęs mieste ir da nie
kas nebuvo mates, užejas isz 
užlpakalo namo i timed e per Įau
ga kuriami1 buvo stikle skilę in 
vidų stubos. Szunes suvis nelo
jo, ba. pažinojo Feleksa,

A psi triūsios nusidavė in pa- 
kajus, kur da svecziai buvo už
imti zabova. 'Ten kur numazgo
jo raukais kraujais apibrizgu
sias ir szvaistesi prie savo užsi
ėmimo. Ant rytojaus dvarinys 
sargas, kuris visados kurdavo 
pecziu pono Ant am), rado ji 
negyva, gulinti ant aslos, su 
perpjauta gerkle, kraujuose 
paplug’usi. Padare laimima di
deli, pabudino ponstva; pasi
darė didelis'sumiszimas dvare! 
Apžiurėjo vieta žudinstos, su
daužyta skrynele ir tusztezia, o 
Feleksas su raudonom akimi 
nuo nemigos, iszbales ant veido 
nuduodamais didele gaileste ir 
baime, parode ant pėdu sniege 
tiesok in ketur narni ka szale 
sodo, stovėjo. Norint iszryto 
snieguriavo, bet da buvo maty
ti pėdos, galima buvo suprasti 
in kur nueita. Ponas Milonic- 
kas, ekanomas ir nuo miesnin-

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

SKAITYKIT 
O=“SAULE”^SJ 

PLATINKIT!z 

^Pirkie U. S. Bonus!

kas, o ir laka jus ėjo pedomi. 
D ae j o lig k e tu r bucz i o.

Czionais priemenioje palei 
duris Paulo nužvelgė tuojaus 
viena, paskui antra raudoniki. 
Kas labiause, ant duriu jojo 
stubeles paregėjo - kruvinus 
ženklus pirsztu! Taute laike 
bieanas sodauninkas, mislyda-

Per Velykas bažnyiczios
Buvo pripildytos su 

tikineziais.
Vieni ėjo idant atlikti savo 

K rikszczi oi t i szk us pri va 1 omus, 
Kili kad pasirodyt savo

naujais apredalais, 
O kili kad. eiti in Dievo

narna, 
Sudėti sav,o pagarbini nm 
Kėlusiam isz numurusiu. 
Tokiti paskutiniu buvo

daugiausia, 
Kurie buvo mylimiausi 
Prisikėlusiam beveik

Du tnkstancziii metu atgal.
* * *

“Juozuk, ar tu ant tikrųjų 
mane nemyli?” 

'Užklausė tūla moterėle 
savo vyro ana diena.

“Kodėl tu man užduodi toki 
kvaila klausymą, 

Argi asz tau nejižrasziau 
laikraszti “Saule”?

Atsiliepe užpykęs vyras. 
“Na taip .Juozuk, uižrasziai 

parėta meta, 
Bet 'szirnet gal užmirszai 

atnaujinti prenumerata,’
Ir jau “Saule” daugiau 

neateina.
Jeigu da mane myli,
Tai nusiųsk tuojaus 

pinigus, 
Nes be “Saules” tai man 

kaip 'be maisto ’ ’ 
“Na tai gerai dusziuk, 
Padarysiu tai tuojaus!”

Tai mat vyrueziai, 
Jeigu mylite savo paežiuies

Tai užraszykite joms 
tuojaus “Saule”,

O neturėsite su joms jokio 
ergelio,

Ir nuo jus nepabėgs, 
Nes “Saule” veda visus, 

prie sutikimo.
* * *

Nekurios jaimmartes partes 
d ąro, •

Sueja sziposus varo, 
Badai kur ten apie 

Vienam mieste Pennsylvanijoj, 
Girdot apie jais gana. 
Ant vienos partes tas 

atsitiko, 
Rodos kad visos papaiko, 
Kaip guzutes prisitraukė, 
Net riksmas buvo girdėtas 

lauke, 
Kaip pasiute klykė.
Argi pataiso nebus 

niekada? 
Jau. nuo smarves viduriai 

iszlpliko, 
Sveikas vietos kūne 

nepasili ko, 
O visos aid. senatvės 

stenėsite.

SAPN0R1US

I
 Su 283 Paveikslais ji 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ] 
Iszaiszkma sapna ir kas / 
ateiteje stosis. Su priedu ]• 
planatu ir visokiu burtu. Į- 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: J

Pinigai reikia siusti su Į į 
užsakymu: J

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ]•

mai R a ui o jog nieko nežino 
apie žudinsta.; prisiegavo ant 
Dievo, jog yra nekaltu; paskui 
su aszaromi rugojo, jog’ nekal
tai ant jo užpuldinėjo. Nes kas 
ten galęjo paiseti ant jo rupes- 
tes pagal visu nuomone, likosi 
pagautas ant karszto darbo. 
Yra razbaininku ir gana!

Tiktai dvi ylpatos buvo per
sitikrino apie nekaltybe Baido. 
Skaitytojas gal dasipranti, jog 
viena isz jn vadinasi Pelekas 
lakajus; antra ypata, tai Ago
tėlė. Toji biedna mergina dasi- 
žinojus, kas. Raula patiko (mo
le su verksmu ant keliu lauž
dama rankas priesz abroza Mo
linos Dievo kabanti ant sienos 
ir garsiai szatike prie nusimi
nusiu tėvu ape taje žudinsta.

— Raulas nekaltas! Nekal
tas! Tai vilkai ne žmonis, ka 
ant jojo žudinsta iiižmetinejo ir 
sklelpe uždaryta laiko. Raulas 
czystas kaip žerkolas! Jojo du- 
szia skaiste kai]) saule! Jis ne
kaltas, nekaltas! O Motina So
pulinga! Prigelbek jam taje ne
kaltybėje, sudaryk, tegu iszsi- 
diioda. tikras žudintojas!

Teip meldėsi in Motina Die
vo, praszydama apie pagelba 
del Raul o.

— Nesirūpink teip labai, 
brdngi Agotėlė, tarė motina, 
ba ir man paezai szirdis nuo 
gailestes plyszta. Paveskime ta 
viską ant valos Dievo; teisybe,

mas ilgai nakti apie savo Ago
tėlė, vėlai užmigo ir kaip ant 
nelaimes da miegojo, kad sztai 
su triukszmu musza in jo duris.

— Ne turėjo laiko iszsimie- 
goti latras! Suniurnėjo rodos 
isz nenoru Feleksas, juk turėjo 
per nakti darbo invales!

— Atidaryki! Suriko rustu 
balsu ponas Milonickas, ba 
liepsu duris iszversti. vii 

Paszoko Raulais ant ligiu ko
jiu, nežinodamas ka tas, lam
inas isz pats ryto ženklina? Ir 
ne pamate skubindamas kaip 
peilis nuo lango nupuolė ant 
aslos.

— Isz kur emei tuosus rau
donikius? Paklausė rustai po
nas. Matomai nespejei visus 
paslėpti! Sakyk tuojaus!

— Kokie raudonikiai ? Pra 
szau pono, asz, asz nieko alpie 
raudinikius ne žinau, atsake 
nuisigandes sodauninkas.

— Mikczioji jau, piktada
rį! Paszauke ponas, o ka ženk
lina tiejei kruvini ženklai nuo 
pirsztu ant duriu ir klamkos, 
ka?

Kokie plotinai kraujo? 
Del meiles Dievo, asz apie nie
ką nežinau, nieko nežinau!, pra- 
szau penio !

■— O sztai. ir (peliukas kru
vinas sziezion guli, prie lovoi§! 
Paszauke lakajus, pakeldamas 
peili sulenkiama, kuris nakti 
per pert ridensi stiklą inleido in 
vidų.

Peili laikyti lig sliest- 
vai! Prie duriu Ipastatyti sar
gus, kad. niekas ženklu nuo du
riu nenutrintui, iszkresti' gerai 
siūboje, o ta latra reike dru- 
cziai surisziti ir duoti žiniai vai
tui! Teip prisakė ponas.

— Kas tai yra, įpraszau po
no ? Kuom asz nusidėjau? Už 
ka mane braklina su virvėm? 
Klause sil graudumu Raulas.

— Tu gyvate, tai teip mums 
užsimokėjai už gera vieta ir 
teip užsimokėjai ponui Anta
nui už jojo gera szirdi del ta
vęs, jog ji baisiai nužudė j? Da
bar supusi kalėjime.

— Didys Dieve! Tai ponas 
Antanas nužudintas sudejavo 
skaudžiai Raulas, o lakajus 
susznabždejo už amsės ponui:

— Rakutis! Kaip tai moka 
nudavineti.

Stubeleje ne rado pinigu.
— Ar jis kvailas laikyti 

czion pinigus, tarė ekanomas.
— Užkasė kur gilei in že

me, paantrino nomieshinkas.
— O žinoma! Paantrino la

kajus.
Už valandos atsirado vaitais 

su. rasztininku ir su stuikavais, 
ka ant pusto in vaityste (priku
lia. Suriszo da drueziau Raida 
ir nuvede in vaitystes rasztini- 
ezia. Ten ji uždare in skiepą, < ...d u ris užstnime, ant •duriu ir prie 
langelio ka buvo aiigsztai pa
lei lubas.

Nieko negelbėjo iszsiteisini-
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kaip alyva vandenyje, ant vir- 
szaus turi iszeit ir piktybe pa- 

į I i' in Dievo niuika suteszkes.
— Ir asz teip misi i nu,' da- 

dave vargam i st ra, jog tame 
(uktybe prasimusza, ir jog ne 
Baidas nužudė poną A n t ana. 
Nes kol teisybe iszsiduos, Pau
las tuom lai k sodos kalėjimo. 
Gaila vaikiozo! O vienok visi 
ženklai Indyje ant jo. Hum, nes 
man imies, jog’ tas lakajus, tas 
Felekas. žino apie tai. Asz ji 
nužiurau.'’Nes apie tai szia! Ir 
tu. paeziule, ir tu Agotėlė, ne 
mur, mnr priesz nieką ne iszsi- 
tarkite! Asz pats apie ta szni- 
pipesiu.

— Nes kas su Rauleliu ta
me laike stosis? Paklausė su 
verksimi Agotėlė.

Trys Istorijos
I

Apie Irlauda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

— Ha! Jisbiednas vaikine- 
lis, tarė vargamistra, gal ilgai 
kensti, gal meta, du, o gal lig 
smert, kol neiszsiduos.

Aguite volei pradėjo gran
džiai verkti ir nuėjo in kamara 
idant iszsiverkti invales.

Už valandos biski alpsiren- 
gus, nuėjo tiesok in vaitysta, 
neszdama. viryto įpieno ir kam
peli duonos del kalininko. Val
gi ir nusiuntė jam, nes vaitas 
neipavelino Agutėj su Raulu 
matytis. Nuėjo tada mergina 
pas užpakalini langeli, nes ir 
ten sargas neprileido prie jo. 
Tada Agotėlė paszauke, kiek 
turėjo ipajiegu, idant ja jie Bail
ias iszgirstu sėdintis tamsiame 
skiepe:

— Bailink! Dievas su mil
ini, turėk vilti, o asz tavęs ne
apleisiu !

Praslinko visa diena kance- 
larijoję vaito ant siiiraszimo 
protokulo apie Raula ir ant ap- 
raszimo visu aplinkeny’biu žii- 
dinstos, su aipipleszimu. Dvare 
tuom. laik renge szermenys del 
užmuszto ipono Antano. Ant 

rytojaus, ketino Raula nusiun- 
ti in pavietava. miestą.

Agute tuom laik mistino 
kaip gelbėti mylima. Raula ir 
ar neimtu galima, priduoti spa- 
saba ant pabėgimo? Norint bai
siai 'buvo 'susiruipinus, bet ne* 
apleido ja narsa ir drąsą. Pa- 
stanavijo pamėginti.

Pavakare nuėjo velei pas 
skiepo langeli. Stovėjo tenais 
aut sargyst.es Steponas Bu- 
czi ūkas, jaunas gaspadoris, 
prilaukus tėvams vaųgamis- 
1 rintes, del kurio Agotėlė nesze 
sūneli in krikszta. Tasai pavė
lino merginai ant valandėlės 
prisiartinti pas langeli ir pasi
kalbėti su Raulu. Paskui pra- 1 
dėjo kalbėti su. Agute, nuo. ku
rios dasižinojo aiszkiai apie 
žudinsta ir apie tai, jog lakaijus 
Feleksas ant jo nekaltai viską 
suvertė. Bucziukas pažinojo 
gerai sodauninka, laike ji už 
dora ir pabažna vaikinėti. Sun
ku jam buvo nužiuirineti' ji apie 
taji žudinsta, o Feleksas-gi nie
kas1 kaime nemylėjo ir visaip 
apie ji mislino. Ir Bucziukas ne 
kitaip alpie ji mislino.

— Ka daryti! Reike liežuvi 
už dantų laikyto, kalbėjo in 
Agute, ba už tokia kalba, gali 
gautis in cypė. O tuom laik tu
riu sergėti, ba už tai turetaU 
atsakyte.

— Mano tu brangiauses ku 
mirti! Prasze graudžiai Agotė
lė, prigelbek tu man ji isz czion 
iszimti, ba pats jauti gerai, jog 
czionais ji nekaltai kankina. 
Asz turetau ant to būda, dada- 
ve užsidunksojus, tiktai man 
ne perszkadyki.

— Asž negaliu prie to ran
kos pridete, ba butau sunkiai 
nubaustu, atsake Buczirkas, 
nes tu, jeigu gali ka padaryte, 
tai daryke, bile asz nežinotau 
nei nematytau.

— Ar da tu ilgai czion sto
vėsi ant sargystes?- Paklausė 
mergina.

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Automobiliu Lenktynes; Niekas Nesusižeide

Colby Scroggins, stebuk
lingai iszliko ne tik gyvas 
bet net nei nesusižeide, kai 
jo mažas automobilius szi- 
tose lenktynėse kelis sykius 
apsivertė. Lenktynes buvo 
in Garden arena, Californi- 
joje.

Virszutiniame paveiksle, 
Scroggins, kurio automobi- 
liaus numeris yra 33, susi- 
musza su Chuck Fink, kurio 
numeris yra 97.

Viduriniame paveiksle 
Scroggins automobilius ap- 
siverczia. O apatiniame pa
veiksle aiszkiau matyti kaip 
tas jo automobilius sustojo 
beveik augsztieninkas.

Szitie draiveriai per lenk
tynes prisirisza save tuose 
automobiliuose su storais 
diržais, kad jie neiszpultu 
kai ju automobiliai susimu- 
sza ar apsiverczia.

ŪZJ O l—l

Lietuvos, 16-to Vasario, tai už 
ta, tarp kitu, nemažas kreditas 
priguli taipogi ir Kristopui Že- 

I maieziu, neis jis mat buvo, die- 

i važi, inicijatoriu, užmanytoji! 
į tos veiklos, kad tas pripa'žini- 
jmas tos Lietnviszkos Tautines 
Szventes in vykt u.

Ponia Eleanora Eksztai- 
niene pastaroji! laiku suniosze 
pagerbt u vi u vakaira. su tikslu 
pagerbti savo krikszto dukra, 
panele Eleanora (‘zebatoryte, 
proga jos 21 -mo meto amžiaus 
sukakties. Tas tai pagerbtuvin 
vakaras buvo labai puikus, tie
siog gi kara.liszkas! Panele 
Eleanora 'Czebatoryte, kurios 
tai gimdytojais yra. Antanas ir 

■ Albina <'zebat oriai, pamegž- 
d'žiodama savo nenuilstoma 
veiklos srity motina, taipgi, 
pradeda darbuotis kaipo visuo
menine veikėja. Todelei: Cze
batoryte, tai kaip ir drama, 
Verkioj “subytis” ir sava man 
ma, nes yr’ gražesne ir moky- 
tesne, Tai ir veikloje ji bus 
dai'bsztesne; Nors sulig am
žiaus yr’ da jaunyte Eleanora 
Czebator\'te. — K. V.

NAUJOS
LIEKARSTOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gaminti, kad bus galima apie 
tris szimtus tukstancziu vaiku 
pacziepmti kas sanvaite .

ŽiniosVietines
Tr ta diena: Patriotu Diena, 
szvencziama. Maine ir Massa-

rime prisipažinti kad Roose- ’ gu Republikonai pasiliktu val- 
veltas paliko nemaža intekme džioje per keletą desetku me
ant visu musu gyvenimo. Ar tu, jie vargiai galėtu tas musu

graužia ir jis negali rasti ra
mybes. Jis sako kad keturios 
deszimts asztuoniu metu am-

kraszto skolas papaikinti.del gero ar blogo, tie kurie ra-

szo ar raszys musu kraszto is
torija del szio szimtmeczio, ne
gales aplenkti Roosevelto var
da.

Rooseveltas paliko savo in
taka ir vidaus reikaluose: So
cial Security, Algų nustatyma, 
Stocku ir Bonu prižiūrėjimą, 
Banku apdrauda ir devynias 
galybes kitu naujenybių. Roo
seveltas sustiprino Darbininku 
Unijas, iszkele in padanges 
mainieriu bosą, John L. Lewi- 
sa.

Labai lengvai galima pripa- 
rodinti daug klaidu Roosevel- 
tui ir jo administracijai, bet 
teipgi reikia prisipažinti kad 
jo intaka, jo szeszelis dar vis 
musu tarpe. Vargiai kuris ki
tas Prezidentas tiek daug nu
veikė, ar tai ant gero ar blogo 
kaip Rooseveltas yra nuveikęs.

žiaus Leroy (Tincy) Eggleston

— Subafoj pripuola Szv. 
Benedekto Jos. Labre, ir Szv. 
Kaliksto, o Tautiszka Vardino: 
Giedrijo. Taipgi ta diena: 1947 
m., laivas “Grandcaimp“ su
sprogo prie Toxas City, Texas, 
daugiau negu 500 žmonių žuvo, 
o penkios deszimts ifiilijonu 
doleriu iszkados buvo padary
ta; 1923 m., sukilo Klailpedie- 
cziai, paėmė Klaipeda; 1362 m., 
Kry'žiaviai iszgriove Kauno pi
li.

— Tacztoriai isz Schnyl- 
killo pavieto, laikys savo susi
rinkimą Utarninke, Balandžio 
19-ta diena, in Elk’sjsve'taineje 
Pottsvilleje. Susirinkimas pra
sidės 7:30 valanda vakaro. A.

chnsetts valstijose; 1315 m., 
Gedminas irženie Liefuvos Ku
nigai kszczio sostą; 1919 m., 
Vilniuje insiSloige trumpai gy
vavusi Tarybų valdžia.

Philadelphia, Pa. —
Pastaroji! laiku netikėtai teko 
sužinoti, kad ežia buvę musu 
viengencziai, Krisztopas ir 
Emilija. Žemaicziai, kurie ežia 
Imdami labai daug darbavus, o 
ir nemaižai aukavo labini Lietu
vos ir Lietuvystes abelnai, tai 
taippat elgias ir karsztojoje 
Floridoje, mieste Hollywood. 
Prie szios tai progos manau 
nieko nepakenks paminėjus ir 
ta, kad jeigu Pennsylvanijos 
valsczio, szteito gubernatorius 
savoju laiku pripažino Szvente

F. D. ROOSEVELTO
SZESZELIS MUSU 

TARPE

Jis Permaine Visa 
Amerika

WASHINGTON. D. C. — 
Jau deszimts metu kai buvęs 
Prezidentas Franklin D. Roo
seveltas mirė, bet jo szeszelis 
dar vis musu tarpe, jo intaka 
visur matyti.

Per tuos dvylika metu jis vi
sa musu kraszta ir visu musu 
gyvenimą permaine.

Paskelbimas tu Vaitos Kon
ferencijos rasztu ir laiszku vėl 
jo varda iszkele. Vieni jie da
bar dar labiau gerbia, kiti ji 
prakeikia. Kaip mes žiūrėsime, 
kaip mes iszrokosime, visi tu-

Tokios svarbios permainos 
mus isztiko per jo valdymą, 
kad musu krasztas visiszkai ta
po kitoniszkesnis nuo 1933 iki 
1945 metu. Czia ne klausimas 
kas kam patiko ar nepatiko, 
bet tik pastaba kad, ar del ge
ro ar blogo, Roosevęltas buvo 
žmogus su kuriuo ir sziandien 
visi turime skaitytis. >

Po Pirmo Pasaulinio Karo, 
mes buvome nusistatė visiszkai 
nesikiszti in kitu krasztu reika
lus ar bedas. Bet dar ir priesz 
Roosevelto mirti mes jau buvo
me taip insivele ir kitu krasztu 
reikalus in visokius Užsienio 
klausimus, kad jau mums ne
buvo kelio atgal. Pirm negu 
Rooseveltas pasimirė jis mus 
buvo inveles in Atlanto ir Pa- 
cifiko krasztu reikalus, ir er
gelius. Ir iki sziai dienai mes 
tu Užsienio klausimu negalime 
nusikratyti.

Ar tai ant gero ar blogo tai 
ne mums nuspręsti ar teisti.

Ta milžiniszka musu kraszto 
skola buvo mums Roosevelto 
administracijos užkrauta. Jei-

BAGOCZIAUS
ŽMONA INTARTA

Pasamdė Žiilikus 
Nužudyti Jos Vyra
FORT WORTH, TEXAS. — 

Buvęs kalinys policijai iszpa- 
sakojo, kaip aliejaus milijonie
riaus žmona buvo pasisam- 
džius ji ir du kitu tokiu pat žu- 
liku nužudyti jos vyra, du me
tai atgal, kai jis savo paskuti
niame testamente buvo jai pa
likes tik deszimts doleriu.

Keturios deszimts septynių 
metu amžiaus Harry Huggins, 
sako kad Ponia Mary Clark, 
keturios deszimts szesziu metu 
amžiaus geltuonplauke, buvo 
jiems trims prižadėjus de
szimts tukstancziu doleriu, jei
gu jie ji nužudytu kai jie nu
duotu kad jie buk norėjo jo na
mus apvogti.

Szitas Huggins sako kad jis 
policijai viskas dabar iszpasa- 
kojo, už tai kad jam sanžine

nuszove szeszios deszimts metu 
amžiaus William P. Clark, kai 
jis gulėjo ant grindų savo na
muose ir praszesi per aszaras, 
kad jie jam jo gyvasti paliktu. 
Tai buvo pernai, Gegužio me
nesyje.

Ponia Clark buvo suaresz- 
tuota savo mažame fabrike, 
kur drabužiai yra valomi, 
“Dry Cleaning Shop’’. Ji turi 
puse szieru in szita fabriką. 
Eggleston buvo suaresztuotas 
savo kambariuose. Evelyn Do
lores Robertson, dvideszimts 
metu amžiaus geltuonplauke, 
taipgi buvo suimta, nes ji tuo 
laiku buvo sykiu su Eggleston 
jo kambariuose.

Ponia Clark nudavė buk ji 
nieko nežino: “Asz nežinau nei 
kodėl asz czia buvau atvesta’’, 
ji sako, “Asz nežinau kas czia 
darosi.’’

Vienas laikrasztininkas už
klausė to Eggleston: “Ar tu 
nužudei Poną Clark?’’ “Asz jo 
nei nepažinau,’’ jis atsake.

Isz pradžių policija mislino 
kad Ponas Clark buvo pats sa
ve nusižudęs, bet tik vėliau da- 
žinojo kad jis buvo neva vagiu 
nužudytas.

Dvylika dienu priesz jo mir
ti, Ponas Clark buvo pareika
lavęs kad jo szliubas butu isz- 
brauktas, paniekintas. Jis sake 
kad jis nereikalauja divorso, 
nes jis nenori kad jo žmona ga
lėtu pareikalauti apie pusantro 
szimto tukstancziu doleriu isz 
jo, kaip jos dali po divorso .

Treczias intartas žulikas yra 
trisdeszimts devynių metu am
žiaus Cecil Green, brolis pagar
sėjusio ir žuvusio žuliko Delois 
Green, kuris buvo vadinamas: 
“King of the Dallas Under
world’’. Jis buvo nugalabintas 
szeszi metai atgal.

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 1.1.
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. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

KARININKO SŪNŪS 
SUGRYŽO PAS 

KOMUNISTUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

riestai. O ypatingai jo tėvui ne
būtu kaip, kadangi jis yra Lei
tenantas Pulkininkas Lakunu 
Sztabe.

Szitokis atsitikimas turėtu 
musu vadus pamokinti, kad ne
reikia per greitai džiaugtis ar 
per puikiai vaiszinti tuos kurie 
czia pas mus atbėga ir Lozorių 
ima giedoti.

Szitas jaunuolis ne pirmas, 
ant kurio mes apsivyleme ir 
kuris mums vėliau szpyga pa
rode.

ADVOKATAS
PASIKORĖ

Mattern isz Readingo sakys 
svarbia prakalba. Tuo vakaro 
iždininkas bus Steph. Gerlach, 
pacztorius isz McAdoo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
'pripuola Atvelykis, Szv. Ani
ceto, o Tautiszka. Vardino: Wi
re. Taipgi ta diena: 1790 m., 
mire Benjamin Franklin, vie
nas isz. didžiausiu ir gabiausiu 
Amerikos mokslineziin, jis 'bu
vo diipliomatais, raszytojas, isz- 
radejas. ir laikrasztininkas.

— Panedelyje .pripuola Szv. 
Amidejo ir Szv. Apolonijo, o 
T a u t i s zk a V ar d i n e: S u va r to. 
Ir ta diena: 1775 m., Paul Re
vere raitas, per visa nakti jojo 
p e r s p ed amas Am e r i k iecz i am s, 
kad Anglijos kariuomenes ar
tinasi,, jo tas jojimas per iszti- 
®a nakti da ir sziandien yra pa
minėtas Amerikos istorijos 
knygose.

—■ Utarninke pripuola Szv. 
Simono ir Szv. Elpegijo, o 
Tautiszka Vardine: Nergano.

Naujas Teisėjas
• i

Are your U. S. Savings Bonds maturing this month ?

You can more than double your 

original interest!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kodėl labai susirupines ir ner- 
vuotas.

Jis prigulėjo prie daug drau- 
gyseziu ir iszrode kad jam ke
lias in teismo ir advokatu vir- 
szunes puikiai nuklotas. Jo 
žmona sako kad ji negali su
prasti kas jam pasidarė, kad 
jis staiga taip susirūpino ir ta
po toks nervuotas, ir save nu
sižudė.

Skaitykit “Saule”

Teisėjas John Harlan, New 
York mieste, ežia apsivelka 
savo teisėjo rūbais. Jam to 
teismo pagelbininkas pade
da apsivilkti.

Jis turėjo padaryti dvi 
prisiekas pirm negu buvo 
pripažintas kaipo asztuo- 
nios deszimts devintas Ame-
rikos advokatas ta augszta

■—

vieta pasiekti. Pirma prisie- 
ka yra palaikyti Amerikos 
Konstitucija. Szita prisieka 
jam davė Chief Justice Earl 
Warren. Antra prisieka yra 
palaikyti teismo garbe ir 
kraszto teisingumą. Jis už
ima . vieta mirusio Justice 
Robert Jackson.

«

Now your U. S. Savings Bonds earn 
more money than ever before. They 

can pay you back as much as $1.80 for 
each $1.00 you originally invested. And 
all you have to do is sit back and let the 
extra money pile up.

Under the present Bond law, the earn' 
ing power of U. S. Series E Bonds is 
extended ten years past the original ma
turity date. So a Bond purchased for 
$37.50 in 1045 is worth $50.00 today, 
but in ten more years it will be worth 
$67.34—a net return of $20.84.

Of course, you may still redeem your 
Bonds whenever you wish. But if you want 
them to go right on earning for you, just 
hold on to them. There’s nothing to sign, 
no visit to the bank required.

Keep your future in mind when your 
Bonds mature. Hold on to them. And in
vest in more at your bank or through the 
convenient Payroll Savings Plan where 
you work.

Want your interest paid as current 
income? Invest in 3% Series H

United States Government Series 11 Bonds are 
new current income Bonds in denominations 
of $500 to $10,000. Redeemable at par after 
6 months and on one month’s notice. Mature 
in Qfyears, 8 months and pay an average of 
3% per annum if held to maturity. Interest 
paid semiannually by Treasury check. Series 
H may be purchased through any bank. An
nual limit: $20,000. ■»
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