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Isz Amerikos

John L. Lewis

MA1NIERIU
FONDAS MAŽĖJA

• _ ___

John L. Lewisas Gal
Reikalaus Daugiau ;

Isz Kompanijų
WASHINGTON, D. C. — 

John L. Lewisas ir kiti Mainie- 
riu MilŽiniszko Fondo prižiū
rėtojai sziais metais praleido 
pusasztunto milijono doleriu j 
daugiau negu gavo in savo 
Fonda.

..Eina gandai kad Lewisas 
gal pareikalaus dar daugiau 
nuo kiekvieno tono anglių nors 
jis ana rudeni gavo keturios 
deszimts centu, vietoj nustaty
to trisdeszimts centu nuo kiek
vieno tono anglių. Unija da
bar gali dar daugiau pareika
lauti.

Szitas trukumas atsitiko ne
žiūrint kad ir daugiau kompa
nijos davė nuo kiekvieno tono 
už tai kad pastaraisiais metais 
daug mažiau anglių buvo isz- 
kasta ir parduota. Anglių biz
nis eina trepais žemyn.

Du szimtai szeszios deszimts 
szesži tukstaneziai keturi szim
tai dvideszimts vienas mainie- 
rrys gauna paszelpa isz to 
Fondo.

Žmona Ir 5 Vaiku ežiai Žuvo Gaisre

Szesziu metu mergaituke, 
Kathleen Dollman, stengiasi 
suraminti Paul Krizanich, 
kurio žmona ir penki vaiku- 
cziai sudege gaisre, kuris 
sunaikino ju namus in Penn 
Township, netoli nuo Pitts
burgh miesto.

Iszgelbsti Nuo Kaitros

Szitoje nepaprastoje kai
troje bile kas gali atsi
tikti, kaip matome szitame 
paveiksle. Dvi merginos in 
New York beach szaltu van
deniu aplieja du pamariu

Apart tu iszaidu del visu tu 
paszelpu unija rengiasi pasta
tyti deszimts ligoniniu savo 
mainieriams in Kentucky? 
West Virginia, ir Virginia 
valstijas.

Lewisas dabar gali pareika
lauti dar dagiau nuo kiekvie
no tono anglių isz kompanijų, 
bet abejotina ar tai iszeitu 
mainieriams ant gero, nes tada 
kompanija dar lakiau pabran
gintu anglis, kurios jau ir taip 
per brangios. Tada dar mažiau 
anglių fabrikai ir taip sau 
žmones pirktu ir tada tas Fon
das dar greieziau ir labiau su
mažėtu! Iszrodo kad dabar 
Lewisas atsidūrė in užkerėta | 
rata. Jis dabar gali pareika- . 
lauti daugiau, bet mainieriai 
gaus mažiau nežiūrint to kad 
kompanijos duos daugiau.

• Mažute Kathleen gyvena 
toji susiedijoje ir draugau
davo su tais žuvusiais drau
gais.

Vyras Paul Krizanich bu
vo ta ryta iszejes darbo jiesz 
koti kai ta nelaime atsitiko.

□ a a 

sargus, kad juos atvėsintu. 
Mergaites yra Jane Rhodes 
ir Frances Kirschner, o at
vėsinti sargai yra Richard 
Palazzi ir John Thierjung.

c o o

18 KAREIVIU
PRIGĖRĖ

Armijos Inžineriu
Laivas Nuskendo

FORT BRAGG, N. C. — Ar- 
mijos mažas laivelis su dvide- 
deszimts dvejais armijos inži
nieriais nuskendo visai netoli 
nuo kranto. Asztuoniolika ka
reiviu prigėrė, du iszsigelbejo 
ir buvo in ligonine nuveszti, o 
dvieju dar nesurado.

Mažas laivas veže tuos karei
vius, inžinierius namo. Jie bu
vo ta diena dirbę prie tilto, ne
toli nuo kranto.

Buvo tik apie deszimt pėdu 
gilumo ten kur tas laivas nu
skendo, ir buvo tik apie szimtas 
mastu nuo kranto. Du karei
viai priplaukė prie kranto. Vie
nas kareivis nuskendo kai jis 
buvo visai arti kranto.

Armijos sztabas dabar sten
giasi dažinoti kas ten atsitiko, 
kad tiek kareiviu prigėrė taip 
arti kranto. Sulyg Armijos 
Sztabo pareikalavimu, kiekvie
nas kareivis turi iszmokti kaip 
plaukti. O szitie kareiviai tu
rėjo labai liuosus drabužius, isz 
kuriu jie galėjo greitai, kad ir 
vandenyje iszsivilkti ir laisvai 
plaukti.

Spėjama, kad beveik visi bu
vo naujokai, dar neinprate, ir 
kai tas j u laivas nuskendo jie 
taip iszsigando kad jie nežinojo 
ka daryti ir taip prigėrė.

SKAITYKIT
U^“SAULE”^®

PLATINKIT!

GENEROLAS DEAN 
ISZ NELAISVĖS

Lekia In Tokyo
Papasakoja Apie

Tardydmus
SEOUL KORĖJA. — Major 

Generolas Wm. F. Dean, dar 
rodos ne visai atsipeikejes, isz- 
skrido isz Seoul in Tokyo, isz 
kur jis skris namo in Amerika. 
Jis savo namu nėra mates per 
daugiau kaip tris metus.

Jis iszskrido su Leitenanto♦
Generolo Samuel Andersono 
eroplanu. Jis trumpai visiems 
Pietų Korėjos žmonėms padė
ka vo j o ir pasitraukė.

Tokyo mieste daktarai ji ge
rai iszagzaminavuos datirti ar 
jis gana sveikas gryžti skersai 
Pacifiko mares in savo namus, 
in Berkley, California.

Armijos sztabas pranesze vi
siems laikrasztininkams kad 
jiems nevale užsznekinti Gene
rolą kai jis bus Tokyo mieste, 
nes jis ten važiuoja tik pas 
daktarus. Su juo iszskrido ir 
viena armijos slauge, nurse.

Generolas Dean sako kad 
Komunistai ji tardė ilgas va
landas ir grasino ji per karisz- 
ka teismą pasmerkti kaipo ka
ro prasikaltėli jeigu jis jiems 
viską ka jis žino nepasakys 
apie Amerikos kariszkas tvir
toves ir vaiska. Jis sako kad ji 
syki per szeszios deszimts ke- 
turias valandas tardė be jokio 
sustojimo, paskui per keturios 
deszimts tris, paskui per tris
deszimts keturias valandas.

Kai jis buvo paimtas in ne
laisve Generolo Dean plaukai j 
buvo rausvi. Dabar jis visisz- ] 
kai žilas!

KAPINES NE VIETA
AUTOMOBILIUI

INDIANAPOLIS, IND. — 
Guy Hamblin negavo ramybes 
namie kol jis sutiko iszmokinti 
savo penkios deszimts vieno 
meto žmona, Rože, kaip vairuo
ti automobiliu.

Jis galva kasėsi; kur ežia 
butu saugiausia vieta jo žmo
nai vairuoti automobiliu ir isz- I 
mokti kaip važiuoti? Jis net | 
nudžiugo, kai susimislino kad : 
prie kapiniu yra lygi vieta ir ' 
žmonių, tai reiszkia gyvu žmo
nių, nepašisuks.

Sumanyta, padaryta!
Bet Ponia Rože Hamblin da

bar randasi ligoninėje su nu
laužta koja ir ranka, ir jos vy
ras turi dideli guzą ant pakau- j 
szio.

Jo žmona paleido automobi
liu prie kapiniu ir nemokėjo 
kaip ji sustabdyti. Pirm negu 
jos vyras suspėjo pripulti prie 
rato ir stabdžiu, “breku” au
tomobilius invažiavo in kapi- i 
nes ir sustojo tik kai atsimu- 
sze in dvideszimts pėdu augsz- 
tumo pemninka.

^Pirkie U. S. Bonus!

DIDVYRIS
GENEROLAS

PASIMIRĖ
------ ,

Genoralas Wainwright
Antro Karo Didvyris

SAN ANTONIO, TEXAS.- 
Septynios deszimts metu am
žiaus Generolas Jonathan M. ; 
Wainwright, tiukras didvyris, 
kuris pralaimėjo muszi ir lai
mėjo kara, pasimirė.

Mes daug esamegirdeje apie 
Generolą MacArthur ir kitus 
Generolus, bet mažai ka apie 
Generolą Wainwright.

Generolas Wainwright buvo

Generolas
Jonathan M. Wainwright 

paskirtas pasilikti Philippi- 
nuose ir tenai kariauti kol jis 
bus sumusztas. Prezidentas 
Franklin D. Rcoseveltas buvo 
insakes Generolui MacArthu- 
riui pasitraukti ir palikti Ge- i 
nerola Wainwright tenai vesti 
jau ir tada pralamiete kara.

Generolas D. MacArthur di
dingai ir triukszmingai sugry- 
žo in Australija, o Generolas 
Wainwright pasiliko su armi
jos liekanomis, sutrukdyti Ja
ponams tvarka.

Jis su savo likusiais, nuvar
gusiais kareiviais beveik be 
ginklu, be maisto, valgė ark
liena ir pėda po pėdos, traukie
si atgal, trukdydamas Japon
ams kelia ant Bataan ir Cor- 
regidor Salų. Jam taip pasise
kė sutrukdyti Japonams, kad 
visi dabar pripažinsta kad jis 
su savo tais nuvargusiais ka
reiviais, pralaimėdamas mu- 
szius ant tu Salų, laimėjo visa 
kara Pacifike.

Kai jau nebeliko kur toliau 
trauktis, kai nei arklienos ne
buvo del maisto, kai paskuti
nes ku’kos buvo iszszautos, Ge
nerolas Wainwrigth su savo li- 
kuriais kareiviais pasidavė Ja
ponams.

Paskutinis žodis isz Ameri
kos pasiekė Generolą Wain
wright diena priesz tai kada jis 
pasidavė Japonams. Generolas 
George C.. Marshall jam buvo 
telegrama pasiuntęs; “Nieka
dos tiek daug nebuvo nuveikta 
su tiek mažai. Visi Amerikie- 
cziai tau amžinai dėkingi.’’

Po tam viskas nutilo ir dau
giau apie Gen. Wainwright ne
buvo girdėti. Generolae Wain
wright pasidavė Japonams. 
Prasidėjo ilgi ir sunkus kalėji
mo, belaisves metai jau ne jau-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Winston Churchillis PERSPĖJO KOMU-

Anglijos Ministeris Wins
ton Churchillis apleidžia sa
vo valdiszkus ofisus ant Do
wning ulyczios Londone, ir 
važiuoja in savo vasarna
mius in Chequers.

Ners Churchillis iszrodo 
sveikas ir linksmas, jam jo 
daktarai ne tik pataria bet 
staeziai insako kad jis turi 
mesti visa ta darba ir pasi
traukti isz valdžios del svei
katos. Churchilliui baisiai 
nepatinka, bet iszrodo kad 
jis paklausys savo daktaru 
ir pasitrauks isz valdžios.

65 METAI KAI 
“SAULE“ 
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tai butu žinoję kad Amerika 
stos už Pietų Korėja, jie to ka
ro nebutu nei pradeje.

(Tasa Ant 4 Puslapio) 
----------- =------------------------- .......

Orlaivis Nusileido In Upe

Maži laivai pribuvo szi- 
tam orlaiviui in pagelba kai 
jis netyczia nusileido in Del
aware upe, netoli Philadel- 
phijos. Orlaivyje buvo sū
nūs garsaus Daktaro Jean 
Piccard, kuris buvo pirmu
tinis taip augsztai pasikelti 
su orlaivu, 1934 metuose. 
Sunaus vardas Donald Pic

NISTISZKA KINIJA

Amerikos Sekretorius
| Sako Kinija Gali

Pradėti Kita Kara
ST.LOUIS. — Amerikos Se- 

kretorius, John Foster Dulles 
perspėjo Komunistiszka Kinija 

' kad jeigu Kiniecziai vėl užsi
pultu ant Korėjos ar lystu in 
Indo-Kinija, tai jie pradėtu ki
ta kara su Amerika.

Dulles kalbėjo Amerikos Le- 
gijonieriai buvo vieszai pa- 
reiszkke kad jie pataria musu 

. su valdžiai pavartuoti Atomi
nes ir Vandenilio “Hydrogen” 
Sprogstanczias Bombas priesz 
Komunistus, jeigu jie tuojaus 
neiszsikraustys isz Korėjos,

Amerikos Sekretorius, Dul
les taip pat nusistatęs, kaip bu
vo anas Sekretorius Acheson- 
as, bet jo nusistatymas yra 
daug aiszkesnis ir platesnis ne
buvo Achesono. ;.

Kaip dalykai dabar stovi, J. 
F. Dulles yra davės visiems 
Komunistams žinoti kad jiems 
nevale niekur kisztis, nevale 
kitu krasztu užimti, nežiūrint 
kur jie randasi. . . .

Achesonas buvo klaida pa
daręs, pasakydamas kad- Korė
ja mums nereikalinga, ir kad 
mes in to kraszto reikalus nesi- 
kiszime. Už tai Komunistai 
tenai ir insikiszo. Sziandien

■ jau aiszku, kad jeigu Komunis

card. Mažu ir szpotisžku 
automobiliu draugystes na
riai iszsimislino nauja spor
tą. Jie seka szita orlaivi ii’ 
stengiasi pirmiausiai prie 
jo pribūti kai jis kur nors 
nusileis. Tas draiverys, ku
ris mažiausia myliu suvažin- 
eja ir pasiekė szita orlaivi, 
laimėj a tas lenktynes.
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Kas Girdėt
doleriu ant metu.

Aliejus del szilumos jau pa
brango ir dar labiau pabrangs. 
Tai mes savo skaitytojams ipa.- 
tariame, kad jeigu jus variuo
jate aliejų, tai dabar savo tan
kas prisipilkite.

Eina gandai kad nauji na
mai ir nauji automobiliai nors 
biski atpigs szi rudeni.

Automobiliams? guminiai ra
tai “tajeriai” dabar daug ge
resni daugiau myliu galima 
i's'zvažineti. Bet jie teipgi ir 
biski brangesni. 

• •
In Manchester, Anglijoje, 

Penia Maude Mitchell teisėjui 
parode savo paveikslus, pripa- 
rodindama kaip ji net dvide- 
szimtsi asztuonis svarus neteko 
per du metu; taip ja jos vyras 
murzino, kanino.

Teisėjas, pažiūrėjęs in pa
veikslus pastebėjo kad ji da
bar daug gražesne be tu dvide- 
szimts asztuoniu svaru, ir ne
sutiko duoti jai divorsa.

Toledo mieste Ford G. Bel
cher su dvejai savo draugais 
praleido apie penkias valan
čiais Šamo saliune. Jie pralei
do net tik tiek valandų, bet ir 
daug pinigu. Kai saliuninkas 
savo saliuna užsidaro, jie insi- 
lauže ir pasivogė visus palik
tus pinigus. Už pusvalandžio 
jie buvo policijos sugauti ir 
pasiaiszkino kad jie turėjo pil- 
teise in ta saliuna insilaufžti, 
nes jie tenai visa savo bizni, 
laika ir pinigus kais vakaras 
praleidžia..

’ -Apdraudos kompanijos dar 
vis laukia dalžinoti kaip Ame
rikos valdžia žiurėjo ir žiuri in 
ta nelemta Korėjos klausima; 
ar ten buvo, karas ar lik poli
cijos dalias. Mat, szilonis kom
panijos labai tas klausimas ru
pi, nes per kara joms nereikėtų 
iszmoketi už žuvusius. Czia. 
yra keliu milijonu doleriu 
klausimas. Jeigu Amerikos 
valdžia pasakys kad tenai ka
ras tikrai buvo, tai tie tėvai 
kuriu vaikai žuvo Korėjoje, 
nieko negaus nežiūrint kai l ju 
vaikas ir. buvo ausidraudes.

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

skaitomas kalipo karas, tai 
draudos kompanijos turės 
lijonus doleriu iszmoketi!

up
ini-

Kai buvęs kandidatas in 
Prezidento vieta, Adlai Ste- 
vensonas, ibuvo vieno Anglo 
laikrasztininko užklaustas, ar 
jis vėl stos in tuos rinkinius? 
Jis jam atsake: “Asz privers
tas tau atsakyti, kad jeigu asz 
ir galeczjau in tavo klausima 
atsakyti, asz neatsakycziau!”

Amerikos skola, ($266 bili
jonu) yra keturis sykius dides
ne už Anglijos skola. O mes 
Anglijai tiek pipigu vis siun- 
cziame. Rusijos skola yra 
$49,750,000,000. Kanada yra 
ketvirta su savo skola $16,916- 
802,000. Prancūzija stovi in 
penkta vieta, $10,017,100,000. 
Amerikiecziai lalbausiai iusi- 
skoline dar vis kitiems bilijo
nus duoda. Czia, rodos, musz- 
tas nemuszta nesza.

Generolas Omar N. Bradley, 
kalbėdamas apie pinigu taupi- 
nima ir kasztii del apsiginkla
vimą sumažinimą saiko: “Man 
iszrodo kad mes dabar atsidus
tame, pirm negu pasektame 
kalno virszune.”

Senatorius Wm. F. .Know- 
land, Repuiblikcnas isz Califor- 
nijos sako: “Jeigu kiti krasz- 
tai nubalsuois priimti Komu
nistine Kinija in Tautu San- 
junga, asz tuojaus innesziu pa- 
reikalavima kad tapaezia die
na Amerika pasitrauktu isz tos 
San jungas!”

Automobiliu kompanijos pa
daro milijono darbo valandų 
kas metai tik iszpildant viso
kias valdžios popieras, rasztus 
ir apyskaitas. Tiek valandų 
sudaro, maždaug szitoki skai- 
ežiu: pusasztunto szimto dar
bininku turėtu kas dien per vi
sa meta dirbti. Ir tas dalbas 
toms kompanijoms kaštuoja 
daugiau kaip penkis milijonus

SAPNORIUS

I
* Su 283 Paveikslais S

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- Į 
pieros virszeliuose. :: :: <

Pinigai reikia siusti su <; 
užsakymu: . j!

Tiktai,. . . $1.00 ;l
Saule Publishing Co., JįMahanoy City, Pa.,U.S.A. Jį

Senis Butkus sako kad ato
stogos, vakacijos, tai laikas ka 
da mes ta darome ka mes neno
rime darkti, mes nu vargstame 
pasilsėdami, kada mes pralei
džiame pinigus kuriuos no
rėjome susilaupinti, kad par
važiavę mes galėtume savo 
draugams ir pažystamiems pa
sigirti kaip puikiai mes tas sa
vo atostogas p raledome.

Atostogos yra iszgydusios 
daug daugiau žmonių negu vi
sos liekanstos ir geriausi dak
tarai.

Žmogus nėra isizmokes kaip 
gyventi, jeigu jis nemoka kaip 
visai dykai ir tuszcziai praleis
ti gražia vasaros diena.

Jeigu norite gerai ir tinka
mai praleisti atostogas:, vaka- 
cijas, tai palikite savo laikro
di namie, ir neskaitykite savo 
skatiku.

isz kuriu vienais buvo visas, 
antros nudegia lig pušiai. Sze- 
szias kėdės stovėjo priesz alto- 
ri is.z juodo medžio, su augsz- 
ta.is atloszais ir >sai laibai žemom 
•sėdynėm, aipnlusztom su senu 
szviesum ceikiu.

Trys isz tfuju kėdžių buvo 
apverstos, kitos stovėjo neda- 
va dnia i.

Niiszutes dėkis buvo ant 
grindų patiestais, nes ir tasai 
sumankytas jog vietomis buvo 
nuo grindų marmuriniu nu
trauktas. Du paveikslai Va
laku kabojo ant sienos. Vie
nas perstatė: “Nuėmimas nuo 
Kyžiaus,” antras “Prisikėli
mas Iszganytojaus isz Grabo.” 
Drėgnumu buvo aptraukti pa
veikslai, jog nieką negalėja 
pažint, ka jie perstąto.

LAVONAS MOTERES
Ne buvo szviesu antgralbyje. 

Keli vainikai, gulėjo ant alto
riaus, visi suvyti, tiktai vienas 
gerai iszrode.

Žinome jog jau negyvėles, 
kūnas gulėjo augsztieninkai. 
Ant iszbalusiu lupu negyvėlės 
'buvo raudonos putos. Rankas 
turėjo isztiestas, pirsztai su
gniaužti, akys atviros. Veidas 
buvo labai persimainąs jiuo di
deles baimes. Ne pažinstama. 
nelaiminga galėjo turetie apie 
keturios deszimts metu. Buvo 
juodai apsiredžius su juoda, 
skrybėle, nuo kurios driekėsi 
ilgas gazinis velionais. Ant 
kaklo buvo matyt gilu žaiduli. 
Pavydalas žaidulio buvo tris- 
kampas, su ženklą sztilietu už
duotu.

— Pradekime nuo pra
džios, tarė Gibrai po valandė
lei. Pirmiau.se reike apžiure- 
tie veliones drabužius.

Jodolet klaupė szalę negy
vėlės ir temingai jieszkojo po 
kiszenius.

Rado tiktai balta skepetė
le,

— Pažiurekie koki ženklai 
ant skepetėles, ipaliepe sudžia.

— Jokio žehklio nėra, at
sake stebėdamasis Jodeleta.s.

Czion teip paežiai kaip ant 
ui yezios1 Er n estinos.

Nariai sūdo sužiuro ant sa
ves. Gibrai kalbėjo toliaus:

— Jegiu ženklo nėra ant 
skepetaites, tai gal ant. niars'z- 
kiniu randasi.

Agentas policijos greitai la- 
gorseta. 
krutinėję!

Žaidulys suvis

Pypkes Durnai
Rauda

Oi, liūdna, liūdna mano 
szirdele,,

Nebe yra laimužžes, nebe yra 
vilties,

Dieneles nyksta, kaipo dainele
Kuria pauksztelis gieda nuo 

szirdies.
Ir ilgu, ilgų, szirdis dejuojo,
Gal kas isz,girs mus, gal kas 

supras.
Bet, tiktai aidas su ja vaitoja 
Szirdis ramybe mirtyj teras.

Pirkie U. S. Bonus!

bai a t sege visitele ir
Antra žaidulys 

tarė Jodeletas 
panaszius ant žaidulio negyvė
lio nuo ulyczios Ernestinosi! 
Per kėlės sekundas nariai sūdo 
ir ludininkai stovėjo apkvai- 
tume.

— Ka kalbi, Jodelet? ta
re Gibrai, pasilenkiąs ties ne
gyvėlė.

— Ne prastas daigtas ka 
kalbu, atsake agentas. Ponas 
siudžio gali persitikrint locno- 
mi akimi. Galetau prisiekt, 
jog toji pati ranka, tuom pa
ežį um sztilietu pervere ta j i vy
ra su ‘baltu szialiku, užmuszta. 
karietoje.

.Virszininkas tyrinėjimo pa
silenkė užsidejas brilius ir ap
žiurėjo žaiduli, nuo kuriu ^pa
baigė gyvenimą.

— Tai teisybe iszta.re to
liau; s avis panaszius'; Skubin
kitės ponai.

Gibrai ir kamisorius nuo su-
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do reikalu apžiurėjo lavona te- 
iningai, kaip ir virszininkas 
policijos.

-— Isztikro mžnesza pana- 
szumas didelis atsiliepe sudžia 
tyripejimo, stebėtinas daigtas 
daigtas, nes kaip ežia dalbai- 
sukeist taisais dvi žudinstas 
dviejiose atskiruose vietose. 
Tai nepanaszius daigtas.

Ant galo viskas iszsiduos.
— Žinoma jog iszsiduos, 

da niekas ne neuižsilaike slap
tybėje, patarė virszininkas po
licijos.

—- Teip ir tai ka greieziau- 
sia.

Du žmonis pakele negyvėle, 
paguldė ant nestuviu ir užden
gė su dekais nuo akiu žiopliu.

— Ponai, tarė sudžia tyri
nėjimo, apžvelgėme antra žu
dinsta, teiposgi navatna, slap
tinga, kaip ir pirmoji. Toji 
motore, lie abejones atėjo in 
czion pasimelst. Verke, klūpo
dama .’priesz paveikslu, kaip jai 
mirtina ypa> uždavė. Galėjim
as buvę baisus, Judina iszvar- 
tyos kėdės, plaukai žudinto- 
jaus, .saujoje negyvėlės, viskas 
Judina aiszkiai. Del ko likosi 
apildinta žudinsta? Dasižino- 
sime, dabar-gi mislinu, jog tai 
buvo atkerszinimas, negu go
dumas. Asz mislinu, jog ža
dintojas1 ne del to užmuszti, 
idant alpipleszt.

— Fonas sūdžiau, atsiliepe 
agentas Martelis, tegul tik po
nas sudžia dirsteli!

— Kas tokio?
— Szepuke (cinboryje) 

stovinti ant altoriaus atidary
ta, kur dedasi szveneziause; 
raktelis d i u- i u k e s e.

Agentais parodinėje duriu- 
kes szeputes stovinezies ant ai- 
toriaus. Gi'bray prisiartino, 
atidarė dureles <ir dirstelėjo 
in vidų.

— Czion nieko nėra, tarė, 
nes gal k a isz czion paėmė ba 
ant dulkiu yra ženklai pirsztu. 
Viską tai reike užraszyt in 
protokula.

Jodeletes da pakelinejb lik
torius, ar ka ne ras reikalinga 
po jais, bet nieko neužtiko. 
Sudžia. atsigryžiias in kamisori 
pere Lechaise, tarė:

— Rodos man jog ponas 
kalbėjai, buk pasmauktas slie- 
sorius negalėjo atidarytie du
riu antgrabio?

— BUS DAUGIAU —

:: JUOKAI ::
— 'Dirstolkite ponai, ant 

veido nelaimingos moteres, 
kalbėjo toliaus >Gibi’ay, dirste
lėkite ant ranku sugniaužtu. 
Toji motore galejosi isz visu, 
pajiegu ne smertes.

— Su žudintojum! Paszau- 
ke Jodelet pasijimdamas ve
liones ranka ir rodos ne norė
damas, dadave: O sztai ir da 
kas naudingo!

Ženklas? Paantrino sudžia 
tirinejimo, kur?

— U-gi biskutis plauku 
žudintojaus, iszpeszta.s laike 
galėjimo ir sztai rankoja 1110- 
teres.

— PlaukaJ da yra, o nepa- 
žinstamas, kuri važnyczia pa
ėmė isz Saint Maude ir nuvožė 
ant stoties geležinkelio, vaka
ru szalyje, o isz tonais ant uly- 
cziosi Montorqueit, taisai buvo 
labai szviesziu plauku.

— Pripažinstu, jog navat- 
nas susibėgimas apJinkonybes 
tarė Gi’brai, nelipsitelekite tuju 
■plauku. Jodelet, žiureik kad 
rankoje tieje plaukai laikytų
si. j

—Na jau nebijokite atsake 
policijas agentas, sustingę pir- 
s:ztai drueziai laiko ir nepaleis.

— Tai gerai!
Ar marszkiniai paženlinti?

— Rodos asiz maeziau kur 
— Tai asz liepiau juostis 
prirengi, tarė dažiuretojas ka- 
czion nesztuvus?
p in iu.

— Ar nugalbent kuna in la- 
vonyczia? Paklausė brigadie- 
rius Lannois.

“Priesz menesi laiko, asz 
viską, sutvarkiau ir para
škiau paskutini testamenta, 
palikdamas viską tau, du- 
szyte!”

Jo duszyte maloniai jo pa
klausė: “Tai ko dar lauki?’’

Butkus sako, kad jo drau
gas Sutkus mirdamas viską 
paliko seratnamiui, naszlai- 
cziu prieglaudai: visus dvy
lika savo vaiku.

“Kodėl ant mudviejų ve
dybinio paveikslo tavo akys 
mažesnes, Joneli?”

“Man jos daug placziau 
atsidarė tik po tam, kai ap- 
siženyjes su tavimi pagy
venau.”

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis J urgis, 
•Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka, lazdele; Boba kaip 
ii*8 visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

Ncr.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.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, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62, pus
lapiu, 20c.

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

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

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 Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. ’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 Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

USU 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.

FFU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

Pirmiau.se


“SAULE” MAHANOY CITY, Pl.

Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

— Poteisybei turėjau sun
kai galva, ir ausyse man uže 
gal but kad girdėjau, kaip kas 
roke, nes ne pamenu.

— Ar pasažieris kuri pa - 
eniet nuo stoties geležinkelio, 
turėjo kokius pundelius? Pa
klausė JodeleD, agentas polici
jos tyrinjimo.

— Jokiu.
— Nei krepszio pakelevin- 

gio ?
— Nei krepszio, neis j figų 

ir turėjo, tai asz nemacziau. .
— Ponais sūdžiau, da nore- 

tau paklaust, tarė Martelis, 
antras agentas.

— Kalbėk!
— Da viena daigta. reiketu 

gerai isklau'st.
— Koki ?
— O-gi aipie tai, kaip tasai 

m a.
'ponas užmokėjo už pervažima 
ir tare in savo dranga, palauk 
ponas valandėlė, asz atimsu tą
ją nuo valžnycziausi, nes butu 
gerai iszklaiust gerai, ir tie jei 
žodžiai tikrai buvo isztarti.

— Galu prisiekt, tare Can 
dėtas. Kada pasažieras gelton
plaukiais isizlipo ir pasakė in ji 
tuos' žodžius ir nieko daugiau.

— Ar yipas galėjo būtie už
duotas laike važiavimo nuo ge
ležinkelio prie ulyczios Mon- 
torqueit, tare toliams Martel; 
ar tame laike kada vaižnyczia 
nuėjo ant ulyczios Montmartre 
i sizm ainy t p i iii gu ?

Cadetas klausė, iszsižiojas ir 
akis iszvertas nežinodamas da, 
jog jo karietoje rado nužudin- 
ta negyva žmogų, nesuprato 
ka ženklina tasai užklausimas, 
nes jau pradėjo dasiprast, jog 
tame, k a lig siziol buvo del jo 
slaptybėje, slėpėsi kaip Lieso.

— Ant užklausimo agento 
atsake Gibrai:

— Pagal mano nuomone, 
žudinsta likosi papiktinta, lai
ke važiavimo, ir pasirodo, jog 
žudintojas turėjo szalta kraiuja 
pipildes toki baisu darba ant 
savo aukos. Reiketu da isztir- 
ti kita aplinkenybe.

— Ir atsigryžo in Padėta 
su klausimu:

— Ar ne pateminai, ar ta
sai pasažieraisi ka in tave kal
bėjo prie “Žaliosis sztangos” 
kur tamistai užmokėjo ant uly
czios Mantorgucil, be jokios 
atmainos kalboje?

— Na teip, buvo lig. susi- 
maiszias.

— O kaip iszrode ?
— Rodos kad tai buvo Is

panas, ka per sznektos teip už- 
nesiza.

— Tai gerai.
— Tai ta žmogų greicziau

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

Viesz. Jėzaus ir 
. . . MALDA . . . 

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

galėtume pažint ant kalbos, ne
gu ant veido?

— Na teip, ba jo baisa ge
rai girdėjau, o veidą teip kaip 
ne macziau.

Dabar tamistai pasakysit, 
del ko esi kvois’tas.

— O labai bus smagu clasi- 
žinot, atsake Padėtas akyvai.

— Karietoje tamistos liko
si papildinta 'žudinsta!

♦********<***4<-K-K-K-Mr-MHC-KMH

Ana diena apaikau tokias 
žinutes, 

Kur skamba szitaip:
Sūnelis nudurk tęva ant 

smert,
Motinai iszpere kaili,
Seserei iszlaulže ranka,

Broliui iszlufpo aki,
O pats, nuėjo ant skarbavosi 

duonos inkalejima!
.Dukrele nuszove savo tęva, 

Kuris norėjo užmuszt 
motina!

Skaitant tokias žinios 
žmogui, 

Net szii'puliai pereina tėvui 
ar motinai. 

Ar nepamislinot kad kada 
Gali ir jus sūnelis ar dukrele 

panaszia.i padarys?
Galite to tikėtis,

Jeigu ne sergesite savo 
sūnelio ar dukreles, 

Nuo pat kūdikystes,
Neduodami jiems gero 

iszauklejimo, 
Ir jeigu neteminsite ant ju

- kožno žingsnio. 
Pažiūrėkite kas sziandien

dedasi ant uly'cziu, 
Ir ant kožno kampo.

Sziandien ulyczia del vaiku 
Yra mokykla nemoraliszku 

v kalbu, 
Melagyscziu ir vagyseziu!

Pažiūrėkite motinos kaip jusu 
Dukreles atlankineja 
Isztvirkuses vietas ir

rodhauzes, 
O už jusu akiu geria

s1 v ai g i n a ne zi u s ge r i m us, 
Ir ruko palperosus,

O nuo apsvaigintos gėrimais 
Nežino paezios ka daro.

O bet, kas atsitinka K 
a u t omob i 1 iu o se,

Tai jau visi apie tai žino!
Tokis pasielgimas vaiku 

Stojasi tikra liga del tėvu ir 
visuomenes.

Sziandien rodos visu mintys 
Yra panaikint visas blogas 

vietas, 
In kurias vaikai ir mergaites 

lankosi, 
O locnininkus tokiu vietų 

nubaust pagal tiesas.
Bet ar negeriau butu kad 

Tėvai ipatys rūpintųsi auklėti 
vaikus,

Be pagelbės policijos! 
Ar-gi rykszte nebutu 

geresne ?

Platinkit “Saule”

— Padėtas pabalo.
— Žudinsta! Isztare, su 

baime; žudinsta mano karie
toje!

— Tai negali būtie!
— Na teip yra, ant nelai

mes.
Isz dvieju ipasalž'ieriu's, kuriose 
vežai nakti prje ulyczios Mon- 
torguėil, vienas kita pasažiera 
nužudė.

— Dieve mielaszirdingais, 
I ka ponas kaliu ? Tarė su baime 

vaižnyczia.
— Gibray kalbėjo toliau:
— O tamista aipie tai neži

nodamas, parvežiai nakti ne
gyvėli !

— Buvo Padėtas iszbales, 
nes dabar pamėlynavo, ir tarė:

— Mano Dieve! In mane 
nužiūrėjo tame, buk asz u’žmu- 
S'zian taji nelaiminga.

— O ne, tamistos niekas 
ne nužiūrėjo, atsake sudžia ty
ri netojas/ba. gyveni tarp žmo
nių, kurie tave gerai pažinsta, 
ir nieko blogo priesz tamistos 
ne iszranda, apart tamistos ne 
isz ibiaurio papratimo in gėri
mą, o szeip niekas negali isz- 
mest. Ne bijokie nieko.

— ,Nuo tos valandos esi 
luošu, tiktai niekur ne prasi- 
■szalink.

— Paryžiaus, bukie pasi
rengęs prie, kožno pasza,ūkimo 
sūdo, ba busi reikalingas.

— O! tarė Padėtas: sūdąs 
gali su manim darytie ka nori. 
Tegul mane paima kiek kartu 
nori, tai butu surastas tasai 
piktadarys, ka tai padare!

Kada sau pamisimu, jog ta
sai niekadejus užmusze žmogų 
mano karietoje, o a.sz nieko ne 
girdėjau, nieką ne nužiūrėjau, 
ba buvau gerai užsitraukęs, 
net plaukus rantau sau nuo 
galvos.

— O, dabar yra. pamokini
mu del manes. Tegul mane 
arklys sutripe, jeigu nuo szio' 
laiko norint laszeli mauktele-
SU.

— Laibai tai gerai, jog turi 
toki mieri, tarė, szyipsodamasis 
Gibray, vėlinu tamistai nes ar 
dalaikys?

— Dievaži, prisiekiu po
nui.

— Tai del tamistos bus ge
riau, jeigu ne sulaužisi priža
dėjimo.

— Ar moki raszyt?
— Moku.
— Tai pasiraszykie po pro- 

tokuliu.
ANTRA ŽUDINSTA

Padėtas iszklauses protoku- 
lio, kur jam perskaitė, paraiste, 
o paskui paklausė tyrinėto
jau s.

-— . Ar ponas isztikro pavė
linai man atsitraukt?

— Tuojaus, atsake Gibrai, 
busi tamista valnas tuojaus, 
nes turi pirmiause pamatyt ne
gyvėli.

— Negyvėli? Tarė Padė
tas, sudrėbėjas, ar tai jis 
siziez jonais!

— Na ar tamista nesupra
tai, jog parvežai negyvėlio sa
vo karietoje? Tarė sudžia ty
rinėtojas.

— Eik sumanim.
— Visa valdiszka policija 

nusidavė ant kiemo, kur gulėjo 
ant sziaudu nužudintas žmo
gus.

Nuimkite uždengala, palie
pė miestinam szeržentai, per 
sudžia.

— Tasai ka greieziause isz- 
pilde paliepima, ir atidengė 
negyvėli.

Padėtas dirstelėjo su pabu- 
ga.

— Ar pažinsti taji žmogų?

— Tai va'žubkime ponai.
Nariai sūdo sėdo in karietos 

k uriolse a t važiavo.
Turiu savo karieta, tarė bri

gadierius Launois in Jodeleta. 
ir Martelu, selskite ponai su 
man im.

— Gerai.
Kamisorius cirkulo aplaike 

paskut ini paliepima, nuo virsz- 
ininko policijos tyrinejantas, 
paskui bromą atidarė ir karie
tos iszvažiavo nuo kiemo. Dau
gybe žmonių da stovėjo ant 
ulyczios, nes jau .neklykavo 
Žinojo jog ant kiemo buvo ka- 
vona,s negy vėlio, tai ir visi bu
vo kaip nulyti.

Vienok kada Cadetas iszejo 
iszbroino -s savo ponu, karsztai 
likosi priimtas. Visi padavi
nėjo jam ranka, aipsisaube ji in 
runda ir klausinėjo, kas atsiti
ko. Vienlaikiai brigadierius 
Fontaigne nuvežė negyvėli in 
lovinyczia.

Dabar ir mes nusiduokime 
su sudžium in virszininku po
licijos, kurie ineitinejo in' kan- 
celaryje dažiuretojairs kapi
niu. Su nekantrumu laukie jis 
drauge su komisorium pradėjo 
pareng-inete savo protokula 
pamatęs karietas paszauke su 
užganadijimu.

— Norint karta pribuvo.
— Norints karta ponai pri

buvote paantrino su nariams 
sūdo tuom skubiau tros-zkau 
ponu ba reikalas, kuriame po
nus pakviecziau, laibai tamsai

— Dievaž'pažinsiu, tas pats 
baltas szalikas, nes žmogaus 
negalų pažint, ir abejoju, ar 
tai gali būtie tas pats?!
i — Del ko abejoji?

— Anasai turėjo ranka pa
ri szt a.

— Jodei et! Paszauke vir- 
s'zininkas tyrinėjimo, pažiūrėk 
ar neturi ž,aidulio ant kaires 
rankos ?

Agentais policijos isizpilde 
pri sakima, ir apžiurėjas negy
vėlio, tarė:

! — Nematau nieko, nei ipa- 
risztuvo nėra!

— Tai da yra baime 'tame.
— Kaip gydytojas apžiu

ręs žaiduli tai mažu iszsirodis 
viskas. Risztuve galėjo žudin
tojas paimtie su savim, tai ste
kas risztuvo, da nieko neženk
lina,, reike negyvėli nugabeni 
iii lovinycizia.

— Asz etnosu karieta, atsi
liepė gaspadorius karietų.

— Tai ir gerai.
Brigadierius su dviem szer- 

zentais nugabens lavona, o tu 
Padėtai, tare in važnycziu busi 
tuojaus reikalingas, ant pir
mos valandos;, pribusi tamista 
in mano kancelarija.

Paskysi mano vožnui jog at
ėjai reikale nuo ulyczios Er
nestines.

Jisai tuojaus atves pas ma
nia.

— Ne pasivėlinsiu, ponas 
sudžia.

Brome davėsi girdėt garsus o o
baladojimas.

— Eikie atidaryk, tarė gas- 
padorius in tarna, ir dasižino 
kie, apie ka ežia eina.

Pranciszkus nubėgo atida
ryt ie dureles szale bromo.

Sztai pasirodė brigadierius 
miestiszku szerzento rankoje 
laike laiszka.

Buvo tai brigadierius Lan- 
nois, kuri pamenate nuo kapi
niu Pere Lacraiise.

— Ai’ ponas virszininkas 
policijos yra czionais paklausė-

— Yra sztai ana prie anols 
iszepos, atsake Pranciszkus.

Brigadierius greitai praėjo 
kiemą, susilaikė prie kuopeles 
stovineziu stovineziu žmonių ir 
tarė:

— Ponais virszininke, atei
nu isz prefektures, kur daižino- 
jau jog ponas czion eisate.

Kas do reikalas?
— Atnesziau laiszka pas 

poną virszininka.
— Nuo ko?
Nuo Pono Berthies, kamiso- 

riaus policijos dalyje Pere La 
Chaise.

Ir padavė laiszka virszinin- 
kui tyrinejantas policijos, ku
ris ja, paėmė, atplesze konventą 
it iszeme laiszka. Kaip tik per 
skaitė kelis pirmutinius žo
džius, susiraukė.

— Kas stojosi? Paklausė 
prokuratorius.

— Turime sziandien diena 
kruvinu slaptybių! Sziauke 
narius sūdo, ant kapiniu Pere 
Lachaite, kur sziryt rado ant 
graibyje nužudinta motere.

Drebulys perejo visus nuo 
tosios žinios. ■

— Ant antgrabije! Paan
trino sudžia.

— Rodėsi, jog komisorius 
policijos turėjo atpleszt spyna, 
idant gautis pas lavona.

— Turi ponas teisybe, 
sziandien kraujo diena, nesu
prastinu žudinstu. Czionais 
padarome kas prigulėjo, o da
bar skubėkime prie kapiniu. 
O neužmirszk Cadetai, idant 
priibutumai ant pirmos valan
dos.

persi.stato.
Kelnuose žodžiosie apsakė 

pribuvu'siem, kas czion sziryt 
atsitiko.

Ponas1 gal dyvijesi, jog- mes 
teip susivėlinome, atsake su
džia tyrinėjimo, nes ponas ne- 
sidyvis kaip dasižinosi, ponas 
.jog siuntinys pono turėjo va
kar mes vedems tyrinėjimą, isz 
žiot mus net iii La Chapelle 
priežasties; žudinstos, teipgi 
slaptos, kaip ii- szita, dead da
bar pribuvome.
Ar ponais pradėjai protokula?
— Jau.
— N agi praszau.
— Sztai yra.
Gibrai perskaitė.
— Navatnas daigtas, tarė 

in save. Eikime palžiuret.
— Ar tuojaus pasza,ukt dar

bininkus,’kuris užtiko negyvė
le? Paklausias dažiuretojas 
kapiniu.

— Reike kanecz.
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Np si u n te sarga pa sza ukt 
darbininkus, kuris juos tuo
jaus užtiko karciamoje prie 
ulyczios Renard, kur lauke su 
nekantrybe, del pribuvimo su
do.

Ka greieziause užmokėjo 
ka,s priguli už gėrimą ii* pasku
bino in antgrabio, kur jau sto
vėjo slidžiai:

Buvo ir akyvu prisirinkia, 
nes ne prileido prisiartint:

Kamisorius policijos parode 
ant raudono pletmo, ka buvo 
aiszkiai ant sniego matyt, tai 
liepe pagalvoto 'žudinstos.

Apsakė da karta ta viską, 
kas jau buvo protokule u'žra- 
szyta. Duris' antgrabio kurios 
jau buvo ne užrakintos likosi 
atidarytos.

Mat apraszimas antgrabio 
isz vidaus reikalingas buvo pa
naujini.

Antgrabis buvo pastatytas 
isz melsvo akmenio, be jokiu 
papuoszimu i s z virsziaus, 
apart ženklo grafiszko su įsi
kalta, karūna, buvo ne mažas, 
pavydale koplylezios! Iszpry- 
iszakio ne buvo jokio paraszio. 
SzoniiGse buvo skyles del in- 
ejimo oro ir szviesos. Viduri- 
je, prie sienos, pries'zais duris, 
buvo ne didelis altorius isz 
marmuro.

Ant altoriaus stovėjo kry
žius pasidabruotas, keturi lik
toriai, su vaszkinem žvakėm,

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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ZiniosVietines
— Vėsus oras.
— Seredoj (pripuola Szven- 

to Petro Kliavero, Szv. Sergi jo 
ir Gorgono, o Tautiszka Var
dine.: Ramune. 1945 metuose 
Generolas Douglas MacArthur 
pradėjo valdyti užkariauta Ja
ponija; 1908m., Orville Wright 
visus nustebino ipasikeldamas 
su savo eroplanu ir skrisdamas 
viena valanda ir dvi miliutas; 
19-13m. Italijos didis karis'zkas 
laivas “Rome” buvo nuskan
dintas Viduržemiu jurose, tarp 
Corsica ir Sardinia Sal n; 1943' 
m., Iranas-Perzija paskelbė ką
rą prie.-z Naciu vo kieti ja.; 
194-Om., Iranas-Perzija, Angli
jos ir Rusijos ulžkariauta, su
tinka ant visu ipareikalavima.; 
]949m., Missouri Pacific gele
žinkelio darbiu inkai iszejo ant 
straiku, viso kraszto pramone 
suparalyžiuota, penki tukstan- 
■cziai ir du szi nitai darbininku 
■paliko be darbo.

— Žinios pranesza buk, 
mainieriu 'bo a.s, Prezidentas 
John L. Lewisas turės prakal
ba in Lakewood Park .Svetain
ėje, Ketverge Spalio (Oct.) 
■1-ma diena, 6:30 valanda vaka
re.
i — Ketverge pripuola, Szv. 
Nakalojo Tolen., o Tautiszka 
Vardine: Karile. Taipgi Žydu 
Nauji Melai. Ir Ja diena: 1939 
metuose Kanada paskel bė kara 
priesz Vokietija; 1943m., Na
ciai užemie Rymos miestą, Ita
lijoje; 1951m., Tautu San junga 
prisipažino, kad vienas Ame
rikietis lakūnas, per klaida,, 
‘bombardavo Kaesong miestą, 
Korėjoje, kuris buvo paskirtas 
kaipo nei musu, nei prieszo ne- 
liecziamas* 1813m., Kapitonas 
Oliver Hazard Perry, sumusze 
Anglijos laivynu ant Lake Pr
ie ežero: “Mes sutikome prie- 
szo ir jis mus!” Tai buvo pir
mutinis sykis kad kas nors bu
tu sumnszas Anglijos laivynu, 
kuris tada buvo galingiausias 
ant visu mariu, juru; 1913m., 
pirmutinis vieškelis skersai 
Amerika, nuo Atlantiko ligi 
Paeifiko mariu užbaigtas; tai 
buvo Lincoln Highway.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jacko, o Tautiszka Vardine: 
Margagiris. Ir ta diena: 
1928 metuose buvo skersai 
Amerika,, nuo Atlantiko ligi 
Paeifiko mariu, isz New York 
in Los Angelos, California; 
1944m., Amerikiecziai insilau- 
ž.ia in Vokietija; 1940m., su
sprogo dinamitas Hercules 
Powder Kompanijos fabrikas 
Kenvil mieste, New Jersey, 
penkios deszimts vienas žmo
nių žuvo;1943m. keturi Italijos 
kariszki laivai ir keli mažesni 
laivai pasidavė Alijantams 
prie Malta Salos; 1941m., Pre
zidentas Franklin I). Roosevel- 
tas davė Laivynui i n šaky m a 
gintis, jeigu Naciai pasirodys 
musu vandenyse; 1945m., Ja
ponijos kariszkas Ministerfe 
Generolas Hideki pasiszove sa~
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ve norėdamas nusižudyti; 
1947m., pragyvenimo brangu- 
m a si pasie k e a ugazcz i a usi 1 aiips- 
ni Amerikoje; 1946m., Sovietu 
delegatas in Tautu San junga, 
aske, kad Amerikos kariszki 
laivai-Graikijos uostuose inžei- 
džia Graikus, ir jis pareikala
vo, kad visi Amerikos kariszki 
laivai isz tenai pasitrauktu, bet 
niekas jo nepaisė ir Amerikos 
kariszki laivai tenai pasiliko, 
nes jie buvo G raki jos valdžios 
tenai pakviesti palaikyti tvar
ka, kai Komunistai sukililiai 
grasino valdžia nuversti.

Girardville. —Po ilgai ligai 
gerai žinoma sena gyventoja, 
ponia Betracija. (Bernotas) 
Valboliene, nuo 19 W. Ogden 
uly., numirė Ketverge, apie 
šzeszta valanda ryte, savo na
muose. Velione gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika 1913m., 
Jos vyras Albertas mirė 
trys metai atgal. Paliko: Ke
turios dukterys: Ona Morill, 
isz Natick, Mass., Mildreda 
Bagdoniene, mieste; Teresa 
Kostick, namie, ir sesute vie
nuole Hum'beline, O. P., i.-z 
Brookls n, N. Y., Simu Vincenta 
Washington, D. C., taipgi daug 
anūku. Laidotuves invyko 
PanedeMo r\ ta bu apiegomis. in 
Szv. Vincento baiŽnyczioje de
vinta valanda, ir palaidota m 
parapijos kapinėse. Graborius 
A. J. Vilinskas laidojo. .<

Philadelphia, Pa. — Ketu
rios deszimts vieno meto am/.., 
moteriszke, Ponia Catherine 
McFarlane, pasimirė in North 
Penn ligonbutoje in Lansdale, 
neatgaudama sąmones, kai ji 
buvo sužeista ant Bethlehem 
Pike vieszkelio. Nelaime atsi
tiko apie septinta valanda va
kare kai ji su savo vyru, ketu
rios deszimts septynių metu 
amžiaus1 Thomas ir Simu Ja
mes gryžo namo isz parko in 
Chalfont. Policijos virszinin- 
kui Kenneth Rempp sūnūs Ja
mes papasakojo kaip ta nelai
me atsitiko. Jis sako kad jo 
motina kelis sykius savo vyra, 
perspejokad jis per greitai va
žiuoja, ir ji grasino kad ji isz- 
szoks isz jo antomo'biliaus jei
gu jis taip greitai dar vis va
žiuos. Ji uždėjo savo ranka 
ant automobiliaus duriu ruke
nos ir tai p atsitiko. Policijos 
virszininka.s sako kad dar ne- 
aiszku ar ji tikrai iszszoko, ar 
gal netyczia iszpnole, begrasin 
dama savo v-*"ra. Jos vyras, >u 
pagelba pravažuojaneziu žmo
nių indejo savo žmona, in savo 
automobiliu ir nuvožė ja iii li- 
gonbuleje. Polici jautai ji su- 
aresztavo uiž per greita važia- 
vima ir u'ž vairodania automo
biliaus kai jis buvo pasigėrės.

! PERSPĖJO KOMU-
NISTISZKA KINIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dulles staeziai Kiniecziams 
pasakė kad jeigu kita syki jie 
kur panasziai prasiszoks, tai 
Amerika pulsis staeziai ant jos 
miestu ir ant pat sostines su 
visa savo kariszka jiega.

“Jeigu mes negalėsime” jis 
sake, “draugiszkai susitaikinti 
prie taikos sta io, tai tada im
simės ginklu ir klausima isz- 
riszime su savo kariuomenė
mis.”

DU POLICIJANTAI
PRIGĖRĖ

Žvejokles Laivelis 
AĮ?sivcrtc

CAPE MAY, N. J. — Du isz 
trijų polici jantu prigėrė kai ju 
mažas, szeszio ikos pėdu žve
jokles laivelis apsivertė apie 
puse mylios nuo Cape May, 
New Jersey.

Treczias iszsigelbejo prisi
baik yda mas prie apsivertusio 
laivelio ko! Sun Oil Kompani
jos laivo darbininkai ji užmatė 
ir isztrauke isz vandenio.

Mirusieji buvo penkios de
szimts vieno metu amžiaus 
George Crmsby, policijos vir- 
szininkas in Williamstown, 
New Jersey ir trisdeszimts 
vieno meto amžiaus Jos. Am
brosia, jaunas policijantas ta
me paeziame mieste.

Jie apie keturias valandas 
žuvavo arti prie kranto, bet 
paskui pasiyre toliau ir tada ju 
mažas laivelis apsivertė.

Trisdes imts asztuoniu metu 
amžiaus Joseph Burger iszsi- 
geltejo. Jis teipgi yra polici
jantas Williamstown mieste.

V ____________ •
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NUBAUSTAS

Už Geležines Uždangos
Del Ko Atidėta Auksz

cziausios Tarybos 
Susirinkimą?

kiuju maszinu gamybos minis
terija kai kuriu katilu, turbinų 
ir valsavimo inrengimo gamy-

[ * —
mariu ir upiu iszvežima, nepil-
nutiniai invykdytas atskiru 
kroviniu pervežimo veikimas.
Ir statybos veikimą ministeri-
jos pespirmaji pusmeti nepil
nai invykde. Budingas ir pri
sipažinimas, kad eileje rajonu

bos veikimo, statybiniu me- gyventoju paklausa kai ku-
džiagu pramones ministerija rioms prekėms patenkinama

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybt 
Suspausta; Robertas Velnias, 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
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Jo kelione po svietą ir liūdimas 
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Aki Gere Su Daktarais
PHILADELPHIA, PA. — 

Dvideszimts dvi slauges moki
nes, kurios iszdryso per szito 
kaitra, aluezio iszgerti su ke
liais ligonines daktarais buvo 
nubaustos, suspenduotos in Ab 
ingten Memorial ligonine.

Visos szitos slauges butu 
savo mokslus užbaigusios szia 
sanvaite dabar suspenduotos 
ant nepaskelbto laiko.

Kiek galima sužinoti tai tie 
daktarai mokiniai visai nebuvo 
nubausti, bet tik slauges.

Firm negu jos surengė szitas 
savo mokslo užbaigimo vaka- 
ruszkas jos pasiprasze paveli- 
nimo isz slaugiu direktorkos 
Paneles Mabel Hausnecht, kuri 
joms to pave’inimo nedave.

C ia tik vienas pavyzdys ko
dėl visur trumpa ir trūksta 

! slaugiu, nursiu. Kolegijose 
ir universitetuose merginos 
daug daugiau laisves turi negu 

I slaugiu mokyklose, kur jos yra 
laikomos kaip mažos mergai
tes.

Mums rodos laikas visa ta 
slaugiu mokinimą ir priežiūra 
permainyti ir duoti “sakti” 
visoms toms senmergėms ku
rios tokius griežtus ir staeziai 
kvailus instatymus inveda.

Nei vienos ligonines sztabas 
neiszdrystu pasakyti daktarui 
kaip pasielgti ar ka gerti ar 
negerti, tai taip jau žiauriai 
pasielgti su slaugėmis?

Tarybų Sanjungos auksz- j 
cziausios tarybos susirinkimas 
staigus atidėjimas deszimcziai 
dienu ir nukėlimas in Rugpiu- 
czio 5 diena invyko del dvieju 
priežaseziu: Viena—kad dar 
nėra užbaigtas partinio, kari
nio ir administracinio aparato 
valymas nuo Berijos szahnin- 
ku. Tarp aukszcziausios tary
bos deputatu taip pat buvo 
tam tikras skaiezius Berijos 
draugu ir patikėtiniu. Negu 
jiems leisti važiuoti in Maskva 
ir dalyvauti aukszcziausios ta
rybos posėdžiuose. Ju iszsijo- 
jimas užims sziek tiek laiko.

Antra—Ir virszuncse, pa
čiame Kremliuje, tebevieszpa- 
tauja sumiszimas. Tokioje isz- 
kilminguosius aukszcziausios 
tarybos posėdžius sunku pra
vesti.

Jei Maskvos propaganda 
stengiasi pavaizduoti padėti 
taip, lyg po Berijos nuvertimo 
tvarka vėl butu atstatyta, tai 
yra niekas kita kaip pasakos 
nepriaugliams komjaunuo
liams. Kremliuje kova del 
sosto dar tebe eina. Gal ligi 
Rugpiuczio 5 diena kai numa
tyta naujosios aukszcziausios 
tarybos sesijos pradžia, Krem
liui ir pavyks vienybes inspudi 
oi sudaryti, vienok pasaulis 
jau žino ir ateityje vis labiau 
insitikins, kad vieningos vie
nalytes Sovietu Sanjungos va
dovybes jau nebe yra. Nėra 
tos vieningos vadovybes nei 
tarybinėje Lietuvoje.. Ir ežia 
Bolszeviku vadai ir vadeliai, 
drebėdami del savo kailio, vie
nas in kita tik sznairuoja neži
nodami kuris kuriam ruoszia 
kilpa ant kaklo užnerti. O ta 
kilpa laukia visu, jei ne szian- 
dien tai rytoj, nei vienas jos 
neiszvengs.

Neinvykdef Savo Veikimu! 
Vilniaus radijas Liepos 17 die
na perdavė praneszima apie 
Sovietu Sanjungos valstybinio 
veikimo 1953 metu pirmojo 
pusmeczio invykdyma. Kaip 
ir visada, apyskaita paduota 
propagandine, žyminti kiek 
kurioje srityje virszyta nuo- 
szimeziais. Žinant Sovietine

kai kuriu medžiagų stogams 
dengti ir kanalizacijos vamz
džiu gamybos veikimo, o misz- 
ko ir popieriaus gamybos mi- J 
nisterija neinvykde padarines 1 
miszko medžiagos iszvežimo ir 
pjautos miszko medžiagos ir 
pabėgiu gamybos veikimo.. Že-, 
mes ūkio srityje pripažinstama 
kad nepilnutiniai invykdytos 
linu ir bulviu sėjos veikimes ■ 
užduotys. Taip pat ir visuo- i 
meniniu gyvuliu ir paukszczlu 
skaicsiatis augime tempai atsi
lieka nuoužduocziu. Susisie
kimo srityje atskiri geležinke
liai neinvykde jiems nustatyto 
pakrovimo veikimo, o juru,

dar nepillnutiniai.

— BUS DAUGIAU —

DIDVYRIS
GENEROLAS

PASIMIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nam Generolui. Jis buvo savo 
darba at’ikes, savo pareiga isz- 
pildes, dabar jam tik liko lauk
ti. Kai Japonai buvo galutinai 
sumuszti, Generolas Wain
wright buvo pakviestas daly
vauti tose Japonu pasidavimo
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iszkilmese, kur jam jo kardas 
buvo sugražintas.

Tie ilgi nelaisvės metai pa
kirto Generolo sveikata ir jis 
niekados pilnai nepasveiko.

Daug augsztu karininku Ge- 
! enerolu užsitarnauja didvyrio 
! varda, nes jie priesza sumusza, 
j kara laimeja ar kitaip garbin
gai atsižymeja. Bet Genetplas 
Wainright tapo tikras didvyris 
už tai kad jis muszi pralaimėjo, 
už tai kad jis nelaisvėn pateko, 
už tai kad jis prieszui pasidavė 
bet tam prieszui taip baisiai 
brangiai kasztavo ta muszi lai
mėti, kad jis visa kara pralai
mėjo.
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MUSU
SKAITYTOJAMS

your maturing 
Series £ bonds can earn for 

!0 years more...at3%
Now, THOSE series E BONDS which have been quietly earn
ing money for you for ten years can continue to earn interest 
. . . at 3% compounded semiannually . . . for ten more yearsN 
Your investment can return you. as much as 80% over the 
original purchase price.

And there is nothing whatever for you to do. Just keep hold
ing your Bonds as you have been. The continued earning 
period is absolutely automatic. The Bond you got for $18.75 
can now pay you $33.67 ... a $37.50 Bond will be worth 
$67.34 . . . and so on.
This is true of all Series E Bonds—the ones you own notv and 
any you may invest in in the future. Every Bond you invest 
in now starts earning interest sooner and matures earlier, too.

Of course, any Series E Bond may still be redeemed at any 
time after you have held it for two months. But you’ll be 
smart to hold on to it if you possibly can, just as you hold 
on to savings in any form.
8 million Americans now save regularly with Defense 
Bonds through the Payroll Savings Plan. Are you one of 
them? If you’re not, why not start now? Join the Payroll 
Savings Plan where you work. It’s one sure way to save 
because it saves something out of every check, before you 
have a chance to spent! it.
No matter how small your income, you know you can’t 
aflord not to put something aside for yourself. So strengthen 
your own future and that of your country by saving your 
money in L. S. Defense Bonds through the Payroll Savings 
Plan. Or if you’re self-employed, start a Bond-A-Month Plan 
at your bank. It’s safe, it’s sure, it’s automatic!

praktika, tu nuoszimcziu tikru
mu galima pagrystai abejoti. 
Pagal ju paežiu duomenis, 
krinta in akis stambiosios pra
mones gamybos didėjimas, tuo 
tarpu tos ūkio szakos, kurios 
skirtos gyventoju reikalu ten
kinimui, nepasižymi dideliais 
nuoszimcziais. Szi karta So
vietai savo veikimo vykdymo 
praneszime jau ir patys pripa- 
žinsta, kad ne visose pramones 
sz akose invykdytos veikime 
numatytos užduotys atskiroms 
produkcijos ruszims gaminti. 
Antai metalurgijos pramones 
ministerija neinvykde juoduju 
metalu, valsuotu medžiagų kai 
kuriu rusžiu gamybos užduo
ties, anglies pramones ministe
rija vaisavimui skirtos atskiru 
markiu gamybos veikimo, elek
tros pramones ministerija ele
ktros inrengimu kai kuriu ru- 
sz.iu veikimo, maszinu gamy
bos ministerija kalvystes, sza- 
linimo, cheminiu inrengimu at
skiru rusziu ir kai kuriu žemes 
ūkio maszinu gamybos veiki
mo, iszsiustos maszinu ir sun-

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

Defense Bonds pay 2.76% to 3%I

Ask at your bank for descriptive folders about 
these new Bonds:
Series H. A new current income Bond, available In 
denominations of $500 to $10,000. Sold at par. Matures 
in 9 years 8 months and pays an average 3% interest per 
annum if held to maturity. Interest paid semiannually 
by Treasury check. Annual limit, $20,000.
Series J. A new 12-year appreciation Bond, available In 
denominations of $25 to $100,000. Sold at 72% of par 
value. Pays 2.76% compounded semiannually if held 
to maturity. Annual limit, $200,000 issue price Jointly 
with Series K Bonds.
Series K. A new 12-year current-Jncome Bond In 
denominations of $500 to $100,000. Pays interest semi
annually 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.

filow even better! H 
Invest mere in defense Bends!

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

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa

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

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

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

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

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszęzio 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! .

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: • 
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai

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