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Isz Amerikos
AMERIKA INTARIA 

RUSIJA

Sako Sovietai Kliudo 
Vienybes Tvarka 

Vokietijoje

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia vieszai in- 
taria Rusija, kad Sovietai ty- 
czia stato visokias kliūtis ir 
nebutu pareikalavimus, ir 
stengiasi visomis galiomis ati
dėti ta Keturiu Didžiu Viesz- 
patyscziu susirinkimą iki kitu 
metu.

Amerikos valdžia szitaip 
iszsireiszke, kai Sovietai užva
kar inteike savo laiszka Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzijos 
Ambasadoriams, Maskvoje.

Ant rytojaus po szito laiszko 
pasiuntimo, Amerikos, Angli
jos ir Prancūzijos atstovai 
greitai pareiszke savo norus ir 
pareikalavimus: kad už dvieju 
sanvaicziu butu susirinkimas 
tu Keturiu Tuzu kaslink Aus
trijos Taikos.

Tuo paežiu sykiu szitos trys 
didžiosios vieszpatystes, bū
tent Amerika, Anglija ir Pran
cūzija sykiu nutarė sudaryti 
trumpa taikos raszta, vietoj to 
ilgo ir tiesumko, kuris buvo 
pernai sudarytas. Szitaip buvo 
nutartą, kad nebutu galima 
pasiteisinti, kad ims ilga lai
ka visus tuos rasztus perskai
tyti, patikrinti ir paskui in 
juos atsakyti ar juos perdem 
pertaisyti.

Jau septyni metai kaip yra 
stengiamasi sudaryti taika 
Austrijai. 1950 metuose buvo

Pargryžo Didvyris

Kapitonas Traymond Te
rry atsižymėjo kai jo eropla- 
iias nukrito in Viduržemiu 
juras. Jis drąsiai ir pasek
mingai savo eroplana nulei
do ant mariu, kai du to ero- 
plano inžinai užgso. Jis 
pargryžo isz Turkijos in Pa
ryžių, kur jo žmona ji links
mai pasitiko ir pasveikino. 
Isz keturios deszimts dvieju 
žmonių ant to eroplano, tris- 
deszimts asztuoni iszsigel- 
bejo, aeziu drąsuoliui Kapi
tonui Traymond Terry!

Barzduotas Belaisvis

Dwight D. Coxe, isz Fres
no, California, buvęs karo 
belaivis Korėjoje, szitaip 
iszrcde, (po kairėje) kai jis 
buvo iszlaisvintas, in Pan- 
munjom. Nelaisvėje jis bu-

sudaryti rasztai isz net pen
kios deszimts devynių punktu. 
Bet Sovietai visiszkai nesutiko 
ir atmete. Už dvieju metu tas 
trumpesnis rasztas buvo suda
rytas, bet ir ta Ruskiai atme
te. o

Beveik visi Dipliomatai ir 
Užsienio reikalu žinovai sako 
kad Sovietai taip delsia ir vis 
atideda ta Austrijos taikos 
reikalą ir Vokiecziu vienybes 
sutarti, nes jie taip labai pa
kenkia Vakaru Vokietijos va
dui Konrad Adenauer. Jie da
bar laukia rinkimu, kurie in= 
vyks R ugsejo, (Sept.) szeszta 
diena. Sovietai tikisi kad Ade- 
naueris bus per tuos rinkimus 
sumusztas. O jie kaip tik to ir 
nori, kaip tik to ir laukia, nes 
sžitas Adenaueris yra labai 
griežtai nusistatęs priesz Ko
munistus.

Adenaueris pataria kad su
sirinkimas butu tuojaus su- 
szauktas ir kad Rusija in ta su
sirinkimą Lutu pakviesta, tada 
visas svietas matytu ir žinotu 
ka Rusija daro. Bet jis greitai 
pridėjo ir pastebėjo kad Sovie
tai dabar tiek nauju kliueziu 
yra pristatė ir taip daug viso
kiu pareikalavimu yra iszdes- 
te, kad butu patartina vakari
niu vieszpatyscziu atstovams 
pirmiau susieiti ir pasitarti ir 
stengtis suprasti Rusijos nu
sistatymą priesz ta visu ketu
riu susirinkimą.

SOVIETAI GELBSTI!
GRAIKAMS

LONDON, ANGLIJA. —
Maskvos radijas pranesza, kad 
Rusijos Raudonasis Kryžius 
yra pasiuntęs nuo to žemes 
drebejimo .nukentejusiems 
Graikams pustreczio szimto 
tukstaneziu rubliu.

&
Labiausiai yra nukentieje 

žmones kurie gyvena ar gyve
no ant Graikijos Ionian Salų.

(Rusijos rublis yra vertas 
apie dvideszimts penkis centus 
ar czverti Amerikos dolerio.)

PLATINKIT “SAULE” 

v o užsiauginės s zi tokia 
barzda. Pargryžes jis nuėjo 
pas barberi kuris ji apkirp- 
dino ir apskusdino, palikda
mas tik usu, kuriuos galima 
matyti po deszineje.

planu. Jiedu nuvažiavo in 
Baghdad, Iraq kraszte, kur 
Karalius Fiasal juodu gražiai 
ir tinkamai priėmė. Bet Iraq 
kraszto taryba jųdviejų nepri
ėmė, nes Irano Premieras bu
vo greitai laiszka paraszes 
Iraq valdžiai, kad Karalius 
Shah yra nepageidaujamas.

Tada Karalius Shah su sa
vo žmona, karaliene, iszskrido 
in Ryma, kur jiedu ir laikinai 

pragyveno.
Karalius Shah paszalintas 

Prem. Mossadegh labai leng
vai užėmė valdžia, nes vienas 
Karaliaus isztikimiausias ka
rininkas, Leitenantas Pulki
ninkas Ahmed Montaz, kuris 
visa sukilimą priesz ta Premie- 
riu vede, iszdave karalių ir ka
raliaus isztikimus žmones. Jis 
sudaręs visus planus priesz 
Premjerių pats nuėjo pas ta 
Premieriu ir jam viską iszpa- 
sakojo, Karalių iszdave, saky
damas: ‘‘Asz negaliu savo 
kraszta ir savo Premieriu isz- 
dueti. ’ ’

Kai Karaliaus pasiuntiniai 
atėjo suaresztuoti Premiera, 
jis jau ju lauke gerai pasiren
gęs, ir jis juos suaresztavo.

Karalius Shah, Rymoje, bu
vo pasakęs kad jis neapleido 
savo sostą, bet tik pasitraukė, 
kad daugiau žmonių nežutu 
tuose sukilimuose.

Prem. Mossadegh tapo tokis 
galingas su Komunistu pagel- 
ba, bet jis pamirszo apie armi
ja, kuri pasiliko isztikima savo 
Karaliui, ir dabar armija už
ėmė visa valdžia ir paskelbė 
kariszka tvarka.

Kai tik žmones iszgirdo kad 
ju Karalius buvo priverstas 
pabėgti, tai prasidėjo sukili
mai visuose miestuose. Polici- 
jantai negalėjo ju numalszinti.

Prem. Mossadegh visomis 
galiomis stengiesi suimti Ka
raliaus naujai paskirta Prem. 
Major Generolą Fazlollah Za- 
hedi. Jis net buvo paskelbęs 
kad jis duos tris tukstanezius 
doleriu tam žmogui kuris jam 
pranesz kur galima surasti ta 
žmogų.

Bet kai armija užėmė val
džia, inirsze žmones sudegino 
Prem. Mossadegh namus ir da 
iki sziol nežinia ar jis paspėjo 
pasprukti su savo kailiu.

Karalius Shah sako kad jis 
su savo žmona sugrysz kai tik 
tvarka bus in ves ta.

DU AMERIKIECZIAI
KAREIVIAI

SUARESZTUOTI

Intarti Už $73,415 
Pasivogima

NUREMBERG, VOK. — 
Du Amerikiecziai, Saržentai 
kareiviai buvo Amerikos ka- 
riszkos policijos suaresztuoti 
ir intarti už apvogimą Ameri- 
kgs Express tap&ilijes Sfi- 
sus, kur jiedu gavo septynios 
deszimts tris tukstanezius ke- 1 
turis szimtus penkiolika dole
riu grynais pinigais ir cze- 
kiais.

Policija ju vardus yra pa
skelbus. Jie yra dvideszimts 
septynių metu amžiaus Sar- i 
žentas Arthur F. Schneider, 
isz Milwaukee, Wisconsin, ir 
Saržentas Lloyd G. Eidsor, 
trisdeszimts dvieju metu am
žiaus, isz Racine, Wis.

Karininkas, Major Frede
rick M. Drain, Wuerzburg dis- 
trikto virszininkas, sako tiedu 
kareiviai, Saržentai buvo su
aresztuoti. Rugpiuczio, (Aug.) 
dvylikta diena. Jie priguli prie 
asztucniolikto piestininku re- 
gimento.

ISZSZOKO
ISZ ŽMONOS

AUTOMOBILIAUS

CONSHOCKEN, PA. — Vy- 
ras, kuris yra persiskyres su 
savo žmona, iszszoko isz jos 
automobiliaus ant vieszkelio, 
kai automobilius važiavo.

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus Wallace LaCoste la
bai susižeidė ir buvo nuvesztas 
in Montgomery ligonine in 
Norristown.

Jis diena priesz tai buvo su- 
aresztuotas, už tai kad jis buvo 
paleidęs du szuviu in savo 
žmonos nauja meiluži Paris 
DiSimone. Jis policijantams 
pasiaiszkino, kad jis norėjo ji 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SUKILIMAS IRANE 
NEPAVYKO’

Armija Isztikima Kara
liui; Numalszino

_____

Irano Karalius Shah 
Gryžta Isz Isztremties

ROMA, ITALIJA. — Irano 
Karalius, Shah Mohammed 
Reza Pahlevi, buvo priverstas 
savo sesta apleisti ir greitai su 
savo karaliene iszbegti, kai jo 
Premieras Mossadegh užėmė 
valdžia. Karalius su savo žmo
na suspėjo isz savo kraszto isz- 
skristi su savo karaliszku ero-

VENGRAI PALEIDO 
ANGLA BIZNIERIŲ

Sako Jie Pasigailėjo 
Jo Žmonos

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA. — Edgar Sanders, Anglas 
biznierius, pasmerktas ant try
likos metu in Vengru kalėjimą, 
Vasario menesi, 1950 m., buvo 
ana diena Komunistiszkos 
Vengrijos paleistas ir isz 
kraszto iszvarytas.

Italijcnas Vincenzo Sciotto, 
pasmerktas už sznipinejima, 
1951 m., teipgi buvo paleistas.

Anglas, Edgar Sanders buvo 
suaresztuotas tuo paežiu sykiu 
kaip Amerikietis . biznierius, 
Robert Vogeler, kuris buvo pa
leistas, Balandžio dvideszimts 
asz tuntą diena, 1951 metuose.

Komunistai sako kad tas 
Anglas, Sanders buvo prisipa- 
ž;nes kad jis sznipinejo ir ži
nias rinko.

Anglijos vaMžia nutraukė 
visus pramones, biznio sanry- 
szius su Vengrija, kai tik daži- 
nojo apie to savo pilieczio su- 
aresztavima.

Pereita meta Vengrai siuti
no mainikavima: jie sugražin
tu Anglą Sanders, jeigu Angli
ja paleistu Komuniste Kiniete, 
kuri buvo mirties bausme pa
smerkta in Malaya. Anglai ne
sutiko, bet visgi, vėliau ta mir
ties bausme pakeitė del kalėji
mo iki gyvos galvos.

Dabar Vengrai pasiaiszkina 
kad jie isz mielaszirdystes pa
leido ta Anglą, nes jo žmona 
ju per'aszaras prasze.

Anglijos valdžia dar nieko 
vieszai nėra .pareiszkus, .bet 

į beveik galima spėti, kad dabar 
pramone tarp Vengrijos ir 

; Anglijos bus sugražinta.

DU VAGIAI GAVO 
$29,000

Apvogė Restauranta

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Philadelphijos ir Atlantic City ! 
policijantai dabar jieszko 
dvieju vagiu, kurie apvogė 
Hackney’s restauranta in At
lantic City, ant dvideszimts 
devynių tukstaneziu doleriu.

Tie vagiai inejo in ta restau
ranta apie vienuolikta valanda 
vakare, kai tame restaurante 
buvo apie trys szimtai žmonių.

Keturios deszimts dvieju 
metu William Jepson, to res- 
tauranto manadžieris sau vie
nas sėdėjo savo ofise, kai tiedu 
vagiai, su atprovintais revol- Į 
veriais inejo.

Jiedu jam suriszo rankas ir 
privertė ji atsigult ant grindų, 

į Paskui jiedu pasiėmė tuos pi 
nigus ir sau tykiai iszejo.

SKAITYKIT

JVV “SAULE”

PLATINKIT!
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Biliūnas Ilsėsis Szven- 
tosios Pakrantėse

_____  į %
Lenku Londone leidžiamas 

i “Dziennik Polski” 1953, VII, 
7 apie Biliūną antra karta pa
skelbė tokia žinia: Sovietu 
sza: Vilniuje pasirodė naujas 
agentūra Tass sztai ka prane- 
dienrasztis Lenku kalba ‘Rau
donoji Vėliava’. Jis yra Lietu
viu Komunistu Partijos Cen
tro Komiteto Organas. Rusu 
kalba Komunistu spaudoj, lei
džiamoj Vilniuje, paduodama 
žinių apie Lenku teatro veikla 
ir Lenkiszku filmu, krutamuju 
paveikslu gaminimą. Raszoma 
ir apie Biliūno pervežimą in 
Vilnių. Lenkijoj kelias dienas 
Raszytoju Delegacija (ja su- 
buvojo Lietuviu Komunistiniu 
dare A. Venclova, J.JBaltuszis 
ir J. Žiugžda. E.), kuri, aplan
kiusi Krokuva, Naujaja Hutą, 
druskos kasyklas Veliczkoje, 
buvęs koncentracijos stovykla 
Osviencime ir Lenino Muziejų 
Peronine, nuvyko in Zako
pane, kur buvo atkastas 1907 
metais mirusio Biliūno kūnas.

Raszytoju delegacija karsta 
(grabas) su Biliūno palaikais 
iszsiveže in Lietuva. Zakopa
nės kapuose vienas isz Lietu
viu delegatu savo kalboje pri
mine, kad Biliūnas buvo Len
kijos ir Lietuvos Socialdemo
kratu Partijos narys ir kad ta 
partija esąs inkures Czrezvi- 
ezaikes budelis Feliksas Dzier- 
žinskis, kuri kalbėtojas pava
dino “Didžiuoju Lenku Revo
liucionierium”. Lietuviu dele
gato teigimu, Biliūno rasztai 
esą “labai placziai žinomas 
Tarybinėj Lietuvoj”, o “jo 
■pavarde Lietuviu Literatūroj 
yra inraszyta aukso raidė
mis.”

Bolszeviku radijai ir spauda 
užimanta Lietuvoje placziai 
aprasze, su kokiomis iszkilme- 
mis Biliūno kūnas buvo per
vežtas in Lietuva ir bus pa-

Belaisviai Važiuoja Namo

Amerikos prekybinis lai
vas “ General Nelson W. 
Walker” Inchon uoste, Ko
rėjoje, jau pasirengęs isz- 
plaukti. Ant jo važiuoja a- 
pie keturi szimtai Amerikie- 
cziu, buvusiu belaisviu. Jie 
ant szito laivo pribuvo isz 

1 laidotas “vienoj nuostabioj 
kalvoj” Szventosios pakrantė
se. Komunistu burytoriu dabar 
Biliūnas jau padarytas kone 
Bolszevikiniu raszytoju. Nesi
gėdijama skelbti, kad, girdi, 
tik “tarybų valdžia invyk- 
džiusi jo svajone: iszlaisvinusi 
•liaudį. ’ ’

Isz J. Szimkaus, Bolszeviki
niu raszytoju delegacijos pir
mininko, pareiszkimu “Tieso
je” (1953,6,21) paaiszki, kad 
J. Biliūno vardo kolektyvinis 
ūkis Biliūno palaikams palai
doti paskyrė “kalva, isz ku
rios matyti raszytojo gimtoji 
sodyba.” Palaikams palaidoti 
buvo insakyta iszmuryti kapa, 
prie kurio bus pastatytas ra- 
szytojui Bolszevikinis pamink
las. Jo gimtasis namas nutarta 
paversti Biliūno “memorali- 
niu muziejumi” ir jame in- 
ruoszti iszkilme, vaizduojan
čia pagal Bolszevikines di
rektyvas raszytojo gyvenimą 
ir jo kūrybine veikla. Panasziu 
budu bus “pagerbta” ir A. 
Baranausko kletele Anyksz- 
cziuose, kurioje nutarta in- 
rengti “Anykszcziu Szilelio” 
poemos “iszkilme.” J.

Bclszevikai mažina savo 
transliacijas, (iszvertimas isz 
vienos kalbos in’kita). Gauto
siomis žiniomis, Bolszevikai 
sustabdė platesnio masto radi
jo praneszimips isz Kauno, 
Klaipėdos ir Sziauliu Lietuvo
je, taip pat 3 stoeziu (radijo 
mazgu) iszvercziama Latvijo
je ir t.t. Latvijoje tik viena 
stotis iszverežia Užsienio ži
nias, o Lietuvoje jos duodamos 
tik per Vilniaus radija; tam, 
kad butu galima geriau jas su? 
valdyti. Žinia apie iszvertima 
sumažinimą taip pat patvirti
na savo praneszime Vokiecziu 
telegramų agentūra DPA isz 
Stockholm© ir visa eile Vokie
cziu laikraszcziu.

Žymesnio nepasitenkinimo 
dabartiniu režimu pastebima

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Panmunjom. Daug isz ju 
yra ligoti ir džiovininkai. 
Bet tie kurie buvo labai Su
sirgę buvo su eroplanais 
greitai iszveszti isz Korėjos 
staeziai in Amerikos geriau
sius ligonbuezius.

□ □ a , —
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Kas Girdėt
Laikraszeziams popiera dar 

labiau pabrangs! Ir prie tu re
daktoriaus beda, eina gandai 
kad pabrangs ir pacztas lai'k- 
raszcziams!”

Amerika yra szalis kur vy
rai viską valdo, bet tuos vyrus 
valdo moterys.

Visi Amerikiecziai džiaugia
si kad tas nelemtas ir beveik 
nereikalingas Korėjos karas 
yra baigias, ir kad nor laiki
nai vėl taika vieszpatauja.

Bet kaip ilgai ta taika tesis 
niekas negali pasakyti!

' ' • •
Thomas E. Dewey, New > 

York valstijos Gubernatorius, 
’sako kad jis pasirengęs vėl 
stoti in Prezidento Rinkimus, 
jeigu Prezidentas Dwight Ei- 
senhoweris, nutartu antru kar
tu nestoti in tuos Rinkimus. •

“ ■ •
Bet Eisenhoweris iszrodo 

sveikas, linksmas ir patenkin
tas savo darbu.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles ir vėl suklupo ir 
prasiszcko, kai jis pareiszke 
kad Amerikiecziai kareiviai 
padės atstatyti Korėjos mies
tus. Amerikiecziai kareiviai 
nėra svetimo kraszto bernai!

i -------- ::--------
Republikonai dabar mažai 

ka permainys. Viskas valdžio
je, maždaug, pasiliks kaip ir 
buvo po Demokratu valdžia.

1 • •
O kaslink Korėjos, tai kad 

ir. bus paskelbta kaip Komu
nistai sulaužo savo sutarti, nei 
Amerika, nei kuris kitas krasz- 
tas neiszdrys prasitarti.

1 • • '
Jau dabar, valdžia nori kad 

kuo mažiausia butu raižoma 
apie musu kareiviu, buvusiu 
belaisviu vargus ir kankini
mus, Komunistu nelaisvėje.

■ • •
Sena pasaka: Komunistai 

prižadėjo, bet neisztesejo.
• Jie prižadėjo Balandžio me

nesyje gražinti serganczius. 
Dabar už keturiu menesiu jie 
mums sugražino daug kareiviu 
ant mirties patalo!

Jie prižadėjo duoti pilna 
apyskaita visu 'belaisviu. To
kios alpyskaitos dar ir dabar

kraszta.i dabar nenori kad 
Amerika kisztusi in ju reika
lus. Jie dabar linksta arcziau 
prie Sovietu Rusijos ir užveda 
pramones bizni su Komunis
tais, nes su mumis tekis biznis 
jiems per 'brangus.

Italijoje Amerikos drangas 
De Gasiperi yra Užmestas isz 
valdžios. Vokietijoje Adenau
er vos, ne vos laikosi, bet ir 
jam gresia Rinkimai, ir var
giai jis pasiliks1, nes jis per 
daug yra susidraugavęs su 
Amerikiecziais.

Per kara. isztikiniiausias 
Amerikos draugas buvo Win
ston Churchillis. Dabar ir 
Churchillis yra nusistatęs 
priesz musu Užsienio tvarka. 
Jis yra vienas isz tu kurie rei
kalauja kad Amerika ' pripa
žintu Komunistiszka Kinija ir 
ja insileistu in Tautu Sanjun- 
ga.

Isz viso to aiszku kad Ame
rika neteko savo vadovystes 
Europoje ir kad ta. taip skel
biama Europos Armija nieka
dos neinvyks.

Europiecziai dabar reika
lauja kad Amerika liautasi ta 
savo “Szalta Kara” priesz So
vietu Rusija, ir kad visi taikin
gi sugyventu su Komunistais.

“Tai szrtoks yra. Europos 
'žmonių dėkingumas' už tuos bi
lijonus doleriu kurios mes 
jiems liete liejome, už visa ta 
muistą kai jie nei juodos duo- 
įtos neturėjo. Dabar jie mums1 
savotiszkai “Acziii” pasako.”

Pypkes Durnai
____________________________________________ ;______

Paliaukime Buvę 
Kūdikiais

Paliaukime kūdikiais buvę, 
Per verksmą nieko juk 

negausimi,
Nors aszaromis užtvintu 

kloniai,
Vienok žaizdų jomis 

nenuplausim.
Per amžius verkem, 

aimanavom
Nematėm, kas yra pas mus;
Tik veltui spėkas mes 

aukavom,
mes laukiame!

Komunistąmsi szitos paliau
bos ar kad ii’ taika tik tiek te- 
reiszkia, kad jie gali palaukti 
ir dar geriau apsiginkluoti.

O tuo paežiu laiku, kai per 
ta palszyva ir laikina taika 
Komunistai ginkluosiu, Ame
rikiecziai nerimausi, reikalaus 
kad mažiau butu skiriama ap
siginklavimui, kad vyrukai 
butu paleisti isz vaisko. Ko
munistai kaip tik to ir nori, to 
ir laukia, to ir tikisi.

Gyvybe varem in kapus, 
Vienok jau laikas būti vyrais, 
Pažvelgt pasaulin reike 

drąsiai,
Gyvenimas brangus, vos 

pražydės,
Gali apleisti mus greitai.
Taigi laikas, broliai, mums 

pabusti,
Statyti buiti aieities, 
Del musu ainiu busimuju 
Pąlikt nors ženklą atminties. 
Juk amžius musu yra trumpas, 
Kaip žvakes deganczios ugnyj, 

durnus,
Sutirps palikdamas vientik 
Ir tie isz akiu greit pranyks.

Anglijos Premierais Winston 
Churchillis buvo susirgęs, ir 
buvo biski suparalyžiuotais1, 
bet dabar ima sveikti. Bet isz
rodo kad jis ne už ilgo pasi
trauks isz savo.vietos. Jo inipe- 
dinis greicziausiai bus Antho
ny Eden. Bet ir Anthony Eden 
nesveikas.

Pajieszkojimas
. v -

Asz Jonas Koncaviczius, pa- 
jieszkau savo gamines ir pažys
tamu. Asz paeinu isz Lietuvos: 
Bukim i u parapijos ir Ridžiu 
vicnkaimo. Atsiszaukite ant*
adreso: 1

Amerika’ mažai draugu da
bar turi Europoje. Europos

John Koncz,
Box 2, Woodland Ave., 

Bloomfield, Conn.

More money for you J
NOW YOUR MATURING

SERIES E BONDS CAN EARN INTEREST 
TEN YEARS LONGER—AT 3%!

Have you given any thought to what you’ll do with 
those maturing Series E Defense Bonds you patriotically 
bought ten years ago? Well, heye’s reąl good news for you. 
You won’t have to<do a thing with them and they’ll con
tinue to earn interest for ten years longer at 3% interest, 
compounded semiannually. Just hold on to your bonds 
and allow them to go on earning!

And in the meantime join the millions of thrifty 
Americans who are investing in a secure future with 
Defense Bonds bought regularly through the Payroll 
Savings Plan. Thousands say it’s the one sure way to save.

The sum you set aside each week may be as little as 10c 
—or as much as $275. If you can save just $3.75 a week 
regularly through the Plan, in five years you will have 
$1,025.95! In 9 years and 8 months you’ll have $2,137.30 
... in 19 years and 8 months, $5,153.72! For now the 
Series E Bonds you buy and hold to maturity can earn 
3% interest compounded semiannually.

No matter how small your income, you can’t afford not 
to put something aside for yourself. So join the Payroll 
Savings Plan where you work today.

3 new money-making opportunities for you! 
New Series H, J and K 

Defense Bonds pay 2.76S to 3H

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 
maturity value.

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% 00111= 
pounded semiannually if held to maturity. Annual limit, $200,1)00 
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 thanh 
for their patriotic donation, The Advertising Council and

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

darbininku
statoma

ergelis, 
in liku-

kenke.
Nusiunsk ka toki isz savo 

darbininku kad atnėsztu daig
ius del visoko, jeigu roiketu 
ples'zt spyna.

— Vienas isz
nubėgo pas nauja,i 
antgrabi.

— O tai biaiirus' 
kalbėjo dažiuretojas
sius žmonis, kapines ir vektuo- 
jamos gerai, sargai vaikszezio- 
ja per visa nakti,'na ir matote 
kas stojosi! Neturime nieko 
ka sanžinc musu nesuterszta, 
nes Slidžios del to prie mus 
kabinsis už nėprižiurejima!

Labai ne smagus atsitiki
mas.

Norint tasai žmogus su vai-

’— Tarė žmogus su skran
da. Ar-gi tai 'butu kraujas?

— Teip kraujas.
— Isz kur ežia ėmėsi ?
— Isz tojo antgrabio, dirs

telėk ponas, prie duriu kraujo 
balo.

— Tai žudinsta papildinta

— Teip, ir kad galėtumei 
penas per szitas geležines dil
ius 'permatyt tai ir lavona. mo- 
kairtu sudrėbėjo.

Per nervus ant veido perbė
go drebulys. Akys nuleido, o 
žemutine lupa lengvai sudre
bėjo. Tai kožnas galėjo paimt 
už nusiminimą, žmog’aus.

— Lavonas moteres! Tarė 
nepažinstamas. Tai yra ste'bo- 
tinas daigtas, tai baisybe!

— Teip pone, tai yra ste
bėtinas ir baisus daigtas. Tai 
ne maža užduotis.

— Iii taje kalba iusimaisze 
ir pameisferis.

— Nepaimtas’ daigtas, tave

teip 'slaptingas?
— Kaip tai ?
— Pirmiause reike daisiži- 

not prie ko tas antgrabis. pri
guli; ar ponas nežinai?

Dažiu reto jas dirstelėjo pir
miause ant grabio. Jokio para- 
szio nebuvo ant .sienos, tiktai 
herbas su grafine karima.

— Toje valandoje nežinau,, 
atsake, nes dasižinosiu, kadai 
noresh, kokis numerals?

Sargas apėjo aplinkui • ant 
grabio, perskaiti numerius, isz 
kaltu ant akmenio ir sugryžo.

— Ir ka? Paklaiitse dažiu-

užejo 
dviem

— Numeris 3727, atsake 
sargas. 15 Sausio 1853 meto. 
Apleistas ant visados.

— Užraszykie tai in savo 
knygele. Toji ’žinia bus del mus 
tuo jaus reikad inga.

— Užra&ziau.
— Toja valandoje 

vienlaikie sargas su
darbininkais, neszantais nesz- 
tunius (morus) ir kamisorius- 
policijos su trimis agentais.

Pamatęs tuosius tasai žmo
gus su skranda, apsivilkės, da 
labinus užsismaukė skrybėlė 
ant akiu ir pamaželi atsiskyrė 
nuo kuopeles, kuri nemislino 
juos užisiimt.

— Tame ųtbego ir sliesoris 
paszauktas iper sargai ir vie
nas isz darbininku Cabirolo, 
atnesze reples ir kūjeli.
- —BUS DAUGIAU —

ninku, ka buvo atneszias ėjo pa 
maželi, prisiartino vienok prie 
stovineziu.

Prisiartinęs, prie kuopeles, 
pasikloniojo del visu gražiai, 
rodos su nedrąsą ir paklausė:

— Kas ežia stojosi?
— Sztai, jau turime viena 

Žioply! Pavi'S'tino dažiureto
jas. Turėjo žinoma, gražiai at
sakyt aut pasveikinimo ba 
buvo su brangia-skranda ap
sivilkės, tai ne tiek jau kiek 
skrandai:

— Stojosi ežia ' laibai ne-, 
smagus daigtas.

— Ne smagus? Paantrino 
. nepažinstamas. • , f

— Teip pone. Szita praei
ta nakti ežia, ant kapiniu likos 
papildinta žudinsta, o 
teip Jabfli sergstime!

— Teisybe. Matau 
sniego ka toki raudona,
teres gulinti ant aslos pamaty
tum.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas

užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

pzito Katalogo
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

kuri

ant
No. 102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Žinogus su skranda antru

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) i 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; : 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir < 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galya-žudžiai; Razan- 
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; 
Vaikjicziu plepėjimas, 62 pus., 
20c. • \

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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 
Ang]orius 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.133—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, 
tezinis 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. 
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, Tamas, 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, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c. /
\ No.155—Szakinis
Žydas, Du Draugai. 136 pusią-

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 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus'' Dangiszkus Ku- 
nūs; Meszla-vežis; Grapas; Eg- , 
Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruoljs 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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos 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.I

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

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

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. 10ft. 11 «•

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.-

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
if 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

Kaip Užsisakyti Knygas

Nedoras

1J5ĮF Užsisakant knygas isz 
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.

gFF Nėpamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. K

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,

ežio iszimta isz Lietuviszku pin, 35c. Mahanoy City, Pa., - U. S. M

/
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Slaptybe Antgrabio SAPNORIUS 
i* I Sn 282 Paveikslais $Su 283 Paveikslais

(Tasa)

nes

Ant kapiniu buvo labai mal- 
^ziu.

Da buvo anksti, už tai nie
kas prie keliu negyvėliu ne- 
vaikszcziojo, niekas prie kapo 
neklūpo jo ir nesimeldė.

— O, ne! Buvo viena, 
tiktai viena ypata tiktai 
atėjo su vainiku rankoje ir ėjo 
placzia kelia, vedante in koply- 
czia augsztinioje dalyje kapi
niu.

Turėjo ant kaklo szalika, 
juodai baltais dirželais, kuris 
uždengi nėjo puse veido.

Turėjo ant , galvos žema 
minkszta,skrybėlė, kurios bri- 
liai pritemdinejo veidus. Tu
rėjo ant saves placzia 
apvedžiota su kaileliu.

Benk i darbiu i 11 ka i, 

pa lt a,

kurie 
prie kėlės miliutas kalbėjo prie 
bromo su sargu, nusidavė po 
tiese je pusią kelio, trauken-

laręlo ir Heloizos.
Ėjo tai kelia lig pleciuko, 

kur stovi stovylas1 su paveiksią 
Berryer’io garsingo advokato.

Czion jau pradeda žemia ve
dantis in kloni, o prie to ple- 
cziuko yra kelios ulyezios ve
dantas in kapines.

keliu, darbininkai .musu užėjo 
ant dideliu trepelu, tarp kapu 
ir užėjo ant takelio vedanezio 
tarp visokiu stovyliu.

Sziczionai 'buvo devyniolik
ta dalis kapiniu.

— Žmogus, kuri sargas 
pavadino Cabirolu," buvo tai 
po meisteris tarp tu kitu vyru, 
o prigulėjo prie viepo fabriko 
stovy Ii u.

Ėjo pirmiause, kiti paskui 
ji, kaip žases palei vienas ant- 
ra trauke.

viena antgrabio pavydale (lo- 
tiszko koplyczaites, in kurios 

triskaimpe ir suriko baisiai.

Price $2.30 su‘' ->i”‘ *,T1”
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

1284 Sju^kLS^"

1556 fantui

2442 . VLm,

2968

uao

0NUMBERED MINTI

IMIHMOW 2QUNTAIN fUį,

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Penna.

— Kas pasidarė? Paklausė ! 
darbiu i nkdis, ein a nt i s.

Pameisteris atkiszias ranka 
parode ant. žemes.

— Žiūrėk! Tarė dreban- 
eziu balsu.

— Kas tokis? Klause dar
bininkas, o ežia, kaip kaujas.

*X-**4-************M-*>*4-***5 
* 
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★

TARADAIKA

' ¥

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
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Negazdinkite mažu vaiku, 
Visokiems .baisioms pasakoms, 

Svietas jau daejo prie 
• supratimo,

Kad tekis gazdinimas vaiku 
' neužsimoka, 

Ir turi būti paliautas.
Juk suaugia 'žmones netiki 

in dvasias, 
Tai kodėl baugina jonai 

• vaikus?
Geriau pasakyti jiems ka 

Naudingo ir pąimokinanczio, 
Nes tas daugiau užsimoka. 
Privalote iszaiszkinti. savo

■ vaikams, 
Jog tamsumoje jiems nieko 

pikto ne si stos, 
Nes tamsuma jiems atnesza 

daug gero,

Kadai tėvai baugino savo 
vaikus

Su visokioms ’baidyklėms, 
0 kiti su pekla, 'smala 

ir velnias.
Sziandien žmones yra 

; apszviestesni,

ir laikraszczius, 
Ir daejo prie supratimo, 

Kad jeigu žmogfisi czionais 
Ant žemes .sau pasidaro

, pekla,
Tai ir joje kentes, 

O pasidalydami sau 
czionais dangų, 

Ir gyvens romiau, 
Dievo baimingai nebijos 

mirti, 
Ir apleisti szia asza.ru 

pakalne, 
Keliaudamas ant anuo 

svieto,
Su czysta sanžine, 

Kad ten aplaikys savo 
atlyginimą 

Už savo gera gyvenimą 
Czionais ant žemes.

* » * * 
Gal ne visi tėvai gales.

taip kalbėt, 
In savo vaikelius, 

Todėl patari am musu 
valkelėms, 

Szita gerai perskaityt ir 
niekados neužmirszti.

“Tu mano motinėlė, 
Mocziute sengalvėlė, 

Gana pailsai, nuvargai, 
Ko] mane užauginai.

Naktuže ant rankelių, 
Dienuže ant akeliu, 
Pražiūrėjai akeles, 

Pr ar y m o j ai ran kėlės. 
Nonų dirbai darbeliu, 

Neiszmiegojai naktelių, 
Gana pailsai nuvargai,
Kol mane užauginai!“

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkjna sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Cabirolus, tai kraujas nes isz 
kur?

— Treczias darbininkas 
prisiartino pas antgrabi.

— Bet isz kur! Paszauke 
rodydamas ant slenksczio isz 
juodo murmuro, prie kurio bu
vo matyt sriove sukrekėjusio 
kraujo.

— Ka tai ženklina? Kalbė
jo įpamaželi tarp saves trys 
darbininkai.

— Tegul mane velnias pa
griebė, kaip nieko apie tai ne- 
iszmanau, nes turiu dasižinot, 
kalbėjo Cabirolus ir stebtele- 
jas ant pirsztu, pridėjo aki 
prie dubes geležiniu duriu ve- 
daneziu in skiepą antgrabio.

— Ar matai lenais ka? Pa
klausė akyvai keli balsai.

— Nieko!
— O vienok tai isz skiepo.
— Matau tik siena, gal yra 

kitos durys, tai gerinus pama
tysime.

— Pajieszkokime!
Tai kalbėdami, darbininkai 

apsiaubė antgrabi aplinkui.
Antgralbis buvo gana augsz- 

tas puikaus pavydalo ir užimi
nėjo apie trisdeszimts mastu 
keturkampiu plota žemes. Sie- 

o ir duryse, nesJiejei pradukai 

pasiekt, kad in vidurį dirste
lėt. Vienok su tuom galejei sau 
duotie rodą.

—- Ats'tatikite katras savo 
peczius! Paliepė Caibirot.

— Vienas isz darbininku 
akyvumu patrauktas ka grei- 
cziause stojo prie sienos ir at
statė peczius.

Pameisteris užlipo ant kup- 
ro pasireplinusiam nusitvėrė 
už atsikiszusio gimsu ir prisi- 

galva. Staigai suriko, nusi
tverti nuo pecziu ir puolė isz- 
bales kaip drobe, lupos jam 
drebėjo, veidas isz baimes bu
vo persimainęs.

Darbininkai apsiaubė ji ap
linkui, o auto baisaus regėji
mo, patis buvo nusigandia.

Baime yra pavietringa, nuo 
vieno tuojaus visi persiganste. 
Bijojo, patys nežinojo ko. Ant 
galo vienas isz juju paklausė 
baimingu balsu

— Kas ten yra?
— Motete!
— Motore? Paantrino visi 

keturi. * ,
— Teip.

-— Negyva! Užmuszta!
Paskutiniai žodžiai da la

binus parėmė visus su baime.
Darbininkai 'baimingai apsi

dairo aplinkui, rodos kad del 
ju nematomas pavojus grasino.

Pirmutinis Cabirol insidra- 
sino.

— Greicziau! Greicziau, 
paszauke, reike atidengt taje<’ 

baise istorija, kuri yra del nia- i 
nes nepaimana, Nes gal kas 
geriau už mane pamatys.

Tegu] vienas isz jus duoda 
žinia . dažiuretojui, o mes. 
czion palauksime.

— A,sz cinu, atsake jaunas, 
darbininkas. •

Ir nubėgo pas dažiuretoju 
in jo kancelerija, radosi tuo-' 
jaus s žale bromo po desziiriai 
szaleje einant ant kapiniu, nuo 
Žydiszku kapiniu.

Eidamas nuolatos in save 
kalbėjo.

—‘ Kas tai galėtu būtie! 
Mano Dieve! Kas do atsitiki
mas. /

Trys darbininkai ir pa,meis
teris vaiksztinejo apie antgra
bio, laukdami raut sugryžtan- 
czios savo draugo su dažiure
toju kapiniu.

— Motere nužudinta vidu
ryje! Tarė vienas tai ne teip 
greitai gali suprast, kas tame 
gali- būtie!

— Naje, nežine kaip at
mint? Paklausė antras sniege
nos man vartosi, o nieką nega
lų suprast.

Gal ežia nebuvo jokios žu- 
dinstos dadure treczias toji 
motere galėjo vakar ineitie in 
antgrabi kad pasimelst, parsli- 
do ant trepu, parpuolė, galva 
smnusze ir apkvaito.

— Tai negalima atsake pa- 
meiSteris.

— Del ko ne?
— Ba jeigu teip butu, tai 

raktas durvse kiszotu ir gale- 
tume durys atidarytie.

— Tai teisybe!
— Czia yra žudinsta, be 

abejones., ant galo dasižinosi- 
ine ka apie'tai sakytie.

Toje valandoje ant užsisuki
mo takelio' vedanezio ant ka
piniu, p'asirode žmogus, kuri 
jau matome ant kapiniu, apsi
rėdęs storai siu skranda ir su 
skrybėlė su plączais britais. 
Rankose da nuolatos laike vai
ri inka.

Pamatęs darbininkus, sudrė
bėjo lengvai ir susilaikė, rodos 
jieszkojo kapo. Pamatęs koki 
tai, ant kurio smagelys kiszo- 
jo del vaininku, prisiartino 
prie jo pakabino vaininka, nu- 
szlovojo sniegą su skepetele ir 
atsiklaupė.

Paregėjo ji vienas isz darbi
ninku. • ;

— Tai rots anksti atėjo ir 
nesibijo szalczio atsake.

— E! Seni, atsake Calbirot 
ja.usla nežiūri valandos ir ka
da sopulys szirdyje, nepaisė ar 
szilta ar szalta.

— Taisai žmogus gal ap
verkė sunu, ar duiktere.

— C) gal jo pati numirė:
— Tiktai neuoszve, ba ne

ateitu melstis ant josios kapo:
— O gal praszo numirėlės, 

idant negryžtu.
— Tasai szposais’, norint ne 

savo vietoje ant kapiniu visus
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prajuokino.
Mat uoszves nelabai yra my

limos.
Taje linksmybe pertrauke 

da einantie balsai ir staigus 
žingsniai.

— Tai gal Piton sugryžta 
su dažiu.retojum, tarė Kabirot.

— Atmine.
Dažiuretojas kapiniu Pere 

Sacliaiso ėjo greitai su juom 
drauge ėjo po du sargai ir du 
darbininkai.

Žmogus su vaininku rodos 
buvo užimtas su savo malda, ir 
apimtas gailestumu, nes gal 
ne teip, kaip iszgirdo balsus ir 
žingsnius, greitai apsidairė. 
Kada pamate ateivius, neri- 
manstis ji apėmė praleido pro 
save, tuojaus atsikėlė ir pama- 
želi, kaip nieko nežinodamas, 
prisiartino prie antgrabio, pas 
žmonis stovinezius.

Da nebuvo prie jas prie kuo

-vaiSFfor the >t

1 . fj
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peles, duži urėto jas, ])asrlenkes 
ties raudonu pietum ant snie
go, ir tarė:

— Tai kraujas!
Ir atsigryždainas iii pameis- 

teri, dadave:
— Juk ponasi matei kuna 

tosios moteres viduryje ant
grabio.

Cabiral su galva lingtelejas 
tarė:

— Teip, ponas dažiureto- 
jau man draugas atkiszo pe
czius ir 'žiurėjau per praduka, 
paszalineje sienoje.

—t Žinau, žinau!
— Biedna motere, guli 

augsztvnika skersai duris;
— Ponai tarė, dažiuretojas 

drebaneziu balsu, nuo susiju
dinimo dvideszimts penki me
tai sziezion bu,nu ir ne viena 
karta panaszei neatsitiko ant 
kapiniu Pere Lechaise! Czia 
negali daleidinet, idant tai bu
tu atsitikimas. Papildinta žu
dinsta, navatna žudinsta.

Slaptinga, nesuprastina. Tu
riu tiesa tuojaus szitais duris 
atidarytie, nes mislinu, jog 
bus geriau tai pądarytie prie 
kaniisoriaus. Ant galo ateis 
jisai pats, b a kaip tik man pa
sakė, tai asz tuojaus nusiun- 
cziau pas ji.

— Tai ka dabar paliepė? 
Paklausė vienais isz gargu.

— Laukdami ant' kamiso- 
riaus, turime .tuom laik par- 
mislyt kaip ta kuna parneszt,

me < 

o tamista eikie su du darbinin
kais atnešei i e nesztuvus:

Sargas nusidavė.
t -— Ne turiu rakto nuo sai
to antgrabio, kalbėjo dažiure
tojas, reike eitie a neszt kokia 
geleži del atpleszimo szienos.

— Tuojaus surasime ko 
reike tarp musu daigtu kur 
statėme antgrabi, atsiliepe Ca
birolus nu'begsu tuojaus ir at- 
nesziu.

Ir jau apsisuko kad eitu, 
nes dažiuretojas sulaikė ji tar
damas :

Ne, palauk da geriause 
palaukt del kamisoriaus ir ka 
jis pasakys.

Paszauk veluk sliesori Pran- 
ciszku.FeiTot, dadave kitam 
sargui, nueikie pas ji prie ke
lio Roquetle ir papraszyk 
idant in czia pribūtu su rak
tais ir pleszikais. Nei žodžio 
niekam ne ciptelek apie tai ka 
girdėjai.

Nevet Ferrot tegul sziezion 
dasižino tai nepriplauks žiop
liu, ba tai niekiauses daigia s, 
kaip priplaukė žmonių.

— Gali nesi'byjo apie tai 
ponas daiži u retoj a u.

Su antru sargu nuėjom in ta 
paezia szale, ka pirmutinis.

Asz galu daduot reples ir 
kūjeli, tarė Cabirolus, gal pri
reiks.

— Turi ponas teisybe, ap
sižiurę j imas didesnis nieką ue-

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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ŽiniosVietines
-— Vosingas oras.
— Ponia Mare Viszniaus- 

kicne isz Maįzevilles, ana die
na. lankėsi mieste pas savo 
duktere ir žentą, Gene ir Petrą 
Urbanaviczius nuo E. Maha- 
’ > u *,

• nOy uly,, ir prie tos progos at
lankė “Sanies” redakcija, at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti. “Saule”, nes ponia. 
Viszniauskiene yra musu sena 
skaitytoja- ir myli skaityt 
“Saule’’. Ącziu už atsila.nky- 
ma.

— Subaioj pripuola Ne
kalęs. P. Marijos Szirdies, ir 
Szv. Timotiejo, o Tantiszka 
Vardinė: Karijotas. Ir ta die
na: 1236 m., Rimgaudais per
galėjo Vokieczius ties Kaunu; 
1919 m., trisdeszimts po eiles 
sėkminga kovu Bolszevika.i 
buvo isz Lietuvos iszmnszli; 
1843 m., Amerikos kareiviai 
pribuvo ant Kiška Salos.

— Pn'blikines mokyklos 
prasidės Seredoj, Rugsėjo 
Sept. 9-1 a diena.

— Nedelioj, 11-ta valanda 
ryte, Szv. Juozapo bažnyezioje 
Kunigas P. C. Czesna, snriszo 
mazgu moterystes,panele Ona, 
duktė Antano Saveiko, nuo 
415 W. Spruce uly., su Juliu 
Smulligan, sunns John Smulli- 
gan Sr., nuo 607 W. Centre' 
uly. Svotai buvo Zofija Voz- 
naikiute ir Juozas Sąveikas, 
brolis nuotakos. Vestuves in- 
vyko Mahanoy Cit v Rod ir 
Gun klinbo kambarliose. Jau
navedžiai a p įgyvens po Nr. 
415 W. Spruce uly., mieste.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola, trylikta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Pylypo 
Benicijuiso, o Tauti.-zka. Vardi
ne: Bingele. 1838 m., pirmuti
ne Amerikoje Motoru kolegija 
Mount Holyoke Seminary, 
South Hadley, Mass., laiko sa
vo mokslo užbaigimo pramo
gas; 1914 m., Japonija paskel
bia kara priowz Vokieczius; 
1865 m., Rusija uždraudžia 
Lietuviams raszyti ar skaityti 
Lietuviszkai. Panaikina Lie
tuvi s z k a spauda ir net Lietu- 
vi szkas 1 i teras, prasikal t ima s 
isz Lietuviszkas maldaknygas 
melstis ar isz Lietuvi'szko ele
mentoriaus vaikus mokinti; 
1937 m., Ja pona i i nei na in 
Shanghai miestą. Szimtais sep
tynios deszimts trys užmuszti; 
kai Shanghai mieste sprogs
tanti bomba netyczia suspro
go; 1927 m., du 1 tali jonai, Ni
cola Sacco i r'Bartolomeo Van
zetti buvo per valdžios nužu
dyti už •žmogžudyste, vėliau 
buvo darodyta kad jiedu buvo 
nekalti; 1947 m., Margarita 
Trumanaite, Prez. Ųarry Tru
mą no duktė, pirma syki pasi-

— Didelis Jszpardavimas 
Vasariniu Drabužiu del Mo
terų ir Vaiku, už nužemintos 
prdkes. Ateikite in Juodeszku 
Sztora, 405 W. Centre uly., Ma
li an o y City. 

.   ■ ’ ' " ■■■ ■ -
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rode kaipo soliste dainininke 
in Hollywood Bowl, (’aliforni- 
joje.

— Ponia Zuzana Bocz- 
kauskiene ir duktė Elenora 
nuo 338 W. Mahanoy avė., sve- 
cziavosi pas gimines ir pa
žinsi a m us P i I ac le 1 f i j o j e.
—Panedelyje pripdola 

Szv. Balt ramiojo, o Tantiszka 
Vardine: Liudyto. Taipgi ta 
diena: 1948 m., Sovietu Rusija, 
uždare savo Konsulatus Ame
rikoje ir Amerikos valdžia už
daro savo Konsulatus Vladi
vostok miesto; 1814 m., Ame
rikos sostine ir Baltieji namai 
Vaszingtone, Anglu kareiviu 
sudeginti; 1939 m., Szventas 
Tėvas praszo visam pasauliui 
taikos ir kreipiasi in visus Ka
talikus tos laikos Dievą mels
ti; 1345 m., Keistutis užėmė 
Lietuvos Kunigaikszczio sos
tą; 1572 m., Szv. Bartolomie- 
j.a 11 s S'z ven t o je, 11 u girenot a i 
(Protestonai) buvo Lsizžudyti 
Paryžiuje, Prancūzijoje; 1921 
m., Lengvesnių už orą lėktuvas 
(diridži'bilis) susprogo virsz 
Hull miesto, Anglijoje, sze- 
szios deszimts du žuvo. Ju tar
pe buvo septyniolika Amori- 
kiecziu.

— Lakeside Foras i myks 
Rugpinczio (Aug.) 24 diena ir 
tesis ligi Rugpinczio 27-tai 
dienai.

— Utarninke pripuola Szv. 
Liudviko, o Tantiszka Vardi
ne: Gilus. Ir ta diena: 1944 m., 
Paryžius, Amerikieczius nito 
N ac iii i s. 1 a i s v i n t as, Sz ven t a 
diena Paryžiuje; 1946 m., Ju
goslavijos valdžia pareiszka. 
kad tie lakūnai kurio buvo už
muszti, kai ju oroplanas buvo 
pa-zantas, Ims .palaidot i iszkil- 
mingai,ybet tuo paežiu sykiu 
Jugoslavijos, valdžia intare 
Amerikos ir Anglijos valdžias 
kad jn lakūnai neprisilaiko nu 
statytu rubežiu.

Shenandoah, Pa. — Sekam- 
tieji turėjo operacijas in Lo- 
cimt Mt. ligonbuteje; Motiejus 
Rainys, isz Lost Creek; Myko
las Yanuskieviczius, Ringtown 
ir Barbora Sorokieno, Shenan
doah.

— Marcele Nanortaviczie- 
ne, nuo 239 E. Centre uly., nu
mirė Seredos ryta in Locust 
Mt. ligonbuteje, kuri sirgo per 
koki tai laika. Velione gimė 
Lietuvoje, atvyko in Shenado- 
ryjo 1913 metuose. .Jos vyras 
Kazimieras mirė pereita meta. 
Paliko du sunn: Ernest, mieste 
ir Alberta isz Philadelphia; 
tris aliukus ir broli Aleka Da- 
midaviezius ‘ isz Kulpmont, 
taipgi seseri Europoje. Laidos 
Panedelio ryta, su apiegomis 
in Szv. .Jurgio bažnyezioje de
vinta valanda ir 'palaidos in 
pa rap i j < >s k ap i n esie, G raibo r i i is 
L. Czaikanskas laidos..

Minersville, Pa. — Ugnis 
kylo pas “Andy’s Cafe” sa- 
linna ant Second ir South uly. 
Bledies padaryta ant $10,000.

Runnemede, N. J. — Ana 
diena, garnys paliko sveika ir 
patogia dukrele del ponstvatus 
Pr a n ei s z k am J ode s z k am s.

Kriksztynos invyko Nede
lioj, Rugpinczio 16-ta diena, 
in Szv. Teresas bažnyezioje, o 
kūdikis aplaike vardus Jone 
Frances, p e r Kunigą Jess. 
Krik.s'ztu tėvai buvo Teofilą

L

Jodeszkiute isz Philadelphia, 
Pa., ir Edvardas Boczkauskas 
isz Mahanoy City, Pa.

Kearny, N. J. — “Saules” 
skaitytojas ponas Pranas Ka- 
raniauskas, nuo Devon Ter- 

operacija Liepos 30-ta diena iii
Veteranu ligonbuteje, Bronx, 

namon, jausdamas 
kau. Pono Karaniausko gimi
nes ir pažinsi am i taipgi “Sau
les” Redakcija vėlina, ponui 
Karanianskui greito paisisvei- 
kimo.

♦** *♦***•***♦♦* •**

:: JUOKAI ::
Vienas žmogus paklausė 

seno advokato: “Kodėl jus, 
advokatai, teisme vienas ki
ta iszkeikiate, iszkoneveike- 
te, o paskui sau valgote ir 
geriate sykiu, kaip szirdies 
draugai?”

“Mat,” paaiszkino senas 
advokatas, “mes advokatai, 
tai kaip žirkles; patys saves 
nekerpame, bet tik tuos ku
rie tarp musu pakliūva.”

Pirma poniute: “Vakar 
nakti iszgirdau ka brasz- 
kant. Asz tuojaus uždegiau 
elektros szviesa ir atsikėlus 
pamaeziau kad po lova ky- 
szo kojos!”

Drauge: “Ar tai buvo 
tikras vagis?”

Pirmoji: ‘‘Visai ne, tai 
buvo mano vyras; mat ir jis 
buvo iszgirdes ta braszky- 

,, *ma.

Teisėjas: Be reikalo tams
ta užsigini, juk tavo pati 
liudija priesz tave!

Kaltininkas: Kaip gi ji 
gali liudyti, juk ji drauge 
su manimi vogė!

ISZSZOKO
ISZ ŽMONOS

AUTOMOBILIAUS *
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

tik iszgazdinti, kad jis nelystu 
prie jo žmonos.

Jis buvo nuėjės pas savo 
žmona pasiszneketi ir praszyti 
kad ji sugryžtu pas ji. Matyti 
kad nieko isz to nebuvo. Ji vė
žė ji atgal in jo pasisamdyta 
kambarį, kai jis iszszoko isz 
jos automobiliaus.

GAISRAS ANT
VIESZKELIO

Vieno Troko 
Draiverys Žuvo

CLAYMONT, DEL. — 
Baisus gaisras isztiko du dide
liu troku ant Governor Printz 
vieszkelio, netoli nuo Clay
mont miesto, Delaware valsti
joje.

Trokai susimuszč. Vienas 
veže baisiai daug gazolino ir 
užsidegė ir taip ir ta antra tro- 
ka uždege.

Keturios deszimts devynių 
metu amžiaus draiverys Jo
seph C. Spence, isz Wilming
ton, Del., draivino ta troka su 
gazolinu. Jis sudege ant smert 
nes nebuvo galima prie jo nei 
prieiti.

Antra troka vairavo dvide- 
szimts keturiu metu amžiaus
Stewart Hall, isz Mineral, Vir
ginia.

Visas tas vieszkelis del ke
liu szimtu mastu buvo pavir- 

tęs in baisu gaisra nuo to de- 
ganezio gazolino.

Kitas didelis trokas nubėgo 
nuo Pennsylvania Turnpike, 
iszverte daug stulpu ir nusiri
to in griovį. Draiverys, trisde
szimts dvieju metu amžiaus 
Louis F. Byrd, isz Enterprise,
Alabama, užsimusze.

Pojicijantai spėja kad jis už
snūdo bevažiuodamas ir taip 
nuo to vieszkelio nuvažiavo. 
Jo trokas ant jo užsivertė ir 
užsidegė, nes inžinas susprogo 
ir gazolinas užsidegė.

Kitas troko draiverys, tris
deszimts penkių metu amžiaus, 
William Chavis, isz Philadel- 
phijos užsimusze kai jo trokas 
atsimusze in medi. Jo trokas 
nuo vieszkelio nuvažiavo in 
kairaji szona ir invažiavo in 
Daktaro Jos. J. Higgins kiemą 
kur jis atsimusze in medi. 
Draiverio kūnas nebuvo nei 
biski sužeistas, ir už tai poli- 
cijantai spėja kad jis gal pa
simirė nuo szirdies ligos pirm 
negu jo trokas taip nuo viesz
kelio nuvažiavo.

Szeszi žmones, kuriu tarpe 
yra keturi kareiviai, buvo su
žeisti kai autobusas sųsimusze 
su angliniu treku netoli Beth- 
lehem, Pa.

Septyni kiti keleiviai buvo 
labai sukriesti ir iszgazdinti 
kai kitas autobusas paslydo 
ant szlapio vieszkelio.

Dar daug kitu panasziu ne
laimiu atsitiko szitoje apylin
kėje per Subata ir Nedele ir 
Panedeli.

Už Geležines Uždangos
(Tasa Nuo 1 Puslapio) . - I

ir Lietuvoje. Del pasirodžiusiu 
Užsienio spaudoje praneszimu 
apie sijojimus tarp Lietuvos 
Komunistu Lietuviu spauda 
pažymi, kad Lietuvai ir Lietu
viams nėra jokio skirtumo, ar 
Vilniuje valdys Ivanas, ar Ko
munistas Jonas. Rytinėje Vo
kietijoje valdo “Nacionaliniai 
Kadrai”, o ka jie padare: pa
rode paskutiniai invykiai. Dar 
Gegužio menesio. Kundakovas 
pradėjo rinkti slaptus ‘‘Tau
tinius Kadrus”. Tarp Vilniaus 
ir Maskvos padažnėjo kurje
riai. Isz Maskvos insakyta kie- 
cziau imti, kad butu invykdy- 
ti “Kolūkiniai tikslai” ir kiti 
reikalavimai.

— AB skelbia, kad Rusai su
tinka iszleisti Emilija Czar- 
neckiene, bet neiszleidžia jos 
vyro Valdemaro Czarneckio ir 
vaiku, neiszleidžia taip pat 
Kairiuksztienes ir kitu.

Beri jos nuvertimą Maskvine 
“Pravda”, Vilniaus .“Tiesa” 
ir kiti Komunistiszki laikrasz- 
eziai pranesza kaip “ryszku 
patvirtinimą nesuardomos 
partijos, vyriausybes ir .liau
dies vienybes”. “Tiesa” 1953 
m., Liepos 12 diena savo veda
majame “Partijos darbas, 
liaudies darbas” raszo, kad, 
girdi, “milijonu milijonai ta
rybiniu žmonių griežtai smer
kia nusikalsta, mus liaudies 
prieszo Berijos veiksmus. Be
rija norėjo pakirsti tarybines 
vyriausybes szaknis. Tai už- 
kietejės karjeristas ir avantiū
ristas, liaudie^ iszdavikas, ku
ris stengėsi, pasmaugti musu 
Kolukiecziu augima, .atlikda
mas klastinga griaunamąjį 
darba. Jis mėgino tarybines 
tautas sukurstyti viena priesz 
kita, jasApaversti Nacionalinė
mis bu ržuazinemis valstybė
mis. Težino piieszai ir ju ben

drininkai, kad niekam isz ju 
nepavyks iszvengti pilno atpil
do, liaudis su szaknimis isz- 
raus ju gyvatiszka žygi”. To
dėl tiek “Tiesa”, tiek Maskvi
ne “Pravda” szaukia: Dau
giau budrumo! Tikrai reiszkia, 
jog eis dar didesni valymai, 
negu buvo 1936-1938 m., kada 
tik isz partijos buvo paszalin- 
ta apie milijoną nariu.

Kaip isz Vilniaus radijo Lie
pos 15 diena ir vėlesniu prane
szimu matyti, ir užimantoje 
Lietuvoje szaukiami mitingai, 
per kurios ten parinkti kalbė
tojai, dar neseniai drėbė j e 
priesz visagali Berija, dabar ji 
smerkia tokiais žodžiais: 
“szlyksztus Užsienio kapitalo 
samdinys”, “Judas Berija” 
ir panasziai. Kiti jo suėmimo, 
lygiai, kaip Lietuvos jiega in- 
steig avimo in So v. Sanjunga, 
prega “pasižada pakelti darbo 
narszuma”, “suruoszti naujas 
Soc. lenktynes”, “dar daugiau 
padidinti budrumą”, žodžiu, 
tai, ka užimantiejai jiems dik
tuoja. “News from behind the 
Iron Curtain” Nr. G (Vol. 2) 
apie Lietuva raszo, kad, per
tvarkius Komunistu vyriausy
be, Lietuvos “Berija” buvo 
paskirtas Fiotr Kondakov. Bu- 
vusis nuo 1944 m., vidaus reik, 
min. J. Bartasziunas, sovehozu 
ir miszku ministerial D. Ma- 

PLEASURE

-Saves time 
kt me"

“JF« never run out of hot water with our 
automatic electric water heater," says Mrs. 
Vincent Marantz of 419 Lancaster Ave., 
Lancaster, Pa. "And, with a tiny baby to 
care for, abundant hot water, is mighty im- 
‘portant!"

“It’s dean end 
seld" '

As you see, folks everywhere agree the 
electric way is the automatic, work-free 
way to heat water. No fiyes to tend! No 
waiting! No flame, soot or smoke! And 
. . . two or ten in your family . . . there’s 
ati automatic electric Water heater to fit 
your needs. Have'your retailer install 
yours today! Then the star (☆) on your 
next service bill will show you are en
joying uur special money-saving water 
heating rate. ’

FOR REAL HOT WATER

, Hot water 
alwirs"

IT'S FASTER, BETTER— StupuMUif!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI!

above:
Mrs. Rita Ann McCormack, Plains, Pa. 
Mrs. Mary Reidinger, Shamokin, Pa. 
Mrs. Kenneth Bullington, Millersburg, P<-

majev ir A. Matulionis, kine
matografijos min. M. Mesz- 
kauskiene, lengvosio pramo
nes, maisto ir mėses pramones, 
taip pat žuvu pramones buv. 
ministerial F. Terioszin, K. 
Andraitis, Ksaveras ir E. Bi- 
leviczius-Zarin neteko savo 
vietu ir nebuvo paskirti. “Lik
vidavus” indiv. ukius (ju bu
vo apie 350,000), iszsyk buvo 
sudaryta apie 8,000 Kolekty
viniu ukiu, bet paskiau jie bu
vo “sustambinti” in “agrago- 
redus” ju palikta 2,656. Vidu- 

i tiniszkai vienas Kolektyvinis 
j ūkis turi po 1,500 ha.

Isz užlmantos Lietuvos ne
nutrūkstama srove siuneziami 

Į žmones in Rytus, o dar dau
giau Lietuviszkosios geryebs. 
Mokslo ‘pirmūnai” Liepos 
pradžioje pasiusti “in tėvynės 

į sostine Maskva”. Kitos dvi 
į studentu grupes pasiunstos in 
Leningradą ir Kijevą. In 
Maskva siuneziamos ir daržo- 

1 ves, kuriu sziemet ji giriasi 
į gausianti du kartus daugiau, 
kaip pernai. Kad galėtu dau
giau Lietuyiszku gerybių pa- 

' siusti in Rusija, visa eile in- 
. moniu, gavusiu isz Maskvos, 
Leningrado ar kitur invairiu 
maszinu, tubi nuolatos didinti 
darbo sparti ir gaminiu kieki.

— BUS DALGIAU —

----------------------——  ,

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 nėpa- 
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 tąi, 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 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 “Šau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

Talmudo Paslaptys*’, 
——"...

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::/i
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai D

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

________ i____ • r
t • ' ž' ,

Istorija Apie . . » ' I 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

— ‘Saule’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnai 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu y arda tik 
vieno naujo skaityto jaus, tai 
didelia geradejyste padaįytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojoj, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu! / ?

Pirkie U. S., Bonus


