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Isz Amerikos
TEISĖJAS VINSON

PASIMIRĖ

Augszcziausio Teismo 
Virszininkas Buvo

63 Metu
WASHINGTON, D. C. — 

Fred M. Vinson, vyriausias 
Augszcziausio musu valdžios 
teismo teisėjas pasimirė nuo > 
szirdies ligos.

Jis buvo sūnūs kalėjimo sar
go in Kentucky valstija ir per 
savo gyvenimą yra užemes tris

“Iszpuosztas” Belaisvis KOMUNISTAI
PRALAIMĖJO

VOKIETIJOJE

Policijos Jieszkomas

Kareivis Carol Rucker, isz 
Napa, California, pasilsi in 
Freedom Village, Korėjoje. 
Jis buvo Komunistu paleis
tas su kitais belaisviais. Jis 
beveik visa savo kuna yra

iszpuos.zes su visokiais pa
veikslais, ir sako kad' jis bi
jojo kad Komunistai ji ne
nužudytu ir jo skūra, oda ne- 
pavartuotu del kokios stal- 
teses.

Teisėjas 
Fred M. Vinson

labai svarbias valdžios vietos. 
Jis užėmė augszcziausiu teismu 
teisėju virszenybe Birželio dvi- 
deszimts ketvirta diena, 1946 
metuose. Ji in ta vieta buvo 
paskyręs buvęs Prezidentas H. 
Trumanas, kai Virszininkas 
Teisėjas. Harlan F. Stone pasi
mirė.

Jis teipgi buvo artimas drau
gas Prezidento Eisenhowerio.

Kai Trumanas nutarė nesto
ti in kitus Prezidento Rinki
mus, Demokratu partijos vir- 
szininkai nuėjo pas Teisėja 
Vinson ir jam siulino savo par

tijos kandidatūra, bet jis atsi
sakė, pasiaiszkindamas kad 
augszcziausio Teismo Teisėjas 
negali kisztis in paprasta poli
tika.

Retai kada galima sakyti 
kad kuris valdžios žmogus bu
vo ar yra gerbiamas abieju po
litiniu partijų, bet apie buvusi 
Augszcziausio Teismo Teisėja, 
Vinson galima tikrai saky
ti kad ir Demokratai ir Repub- 
likonai ji gerbe.

Buvusieji kareiviai, vetera
nai turėtu ji ypatingai gerbti, 
nes stojo už veteranu paszelpos 
byla, kuria Prezidentas atmete 
ir paskui buvo priverstas pri

Mato Berlyną Isz Eroplano

imti. Jis buvo priesz pirkimo 
ir pardavimo taksas, kurios 
sziandien tiek vargo ir bėdos 
mums sudaro. Jis drąsiai sto
jo priesz darbininku unijas kai 
tos unijos per kara reikalavo 
didesniu algų

Jis nesibijojo nei uniju vadu 
nei fabrikantu, nei politikierių 
bet dare taip kaip sanžine ir jo 
mokslas jam parode daryti.

Prezidentas Eisenhoweris, 
dagirdes apie jo mirti pasakė 
kad visas Amerikos krasztas 
neteko gero draugo ir gabaus 
vado. Buvęs Prezidentas H. 
Trumanas sake kad intankin. 
gesnio ir isztikimesnio žmo
gaus augsztcse vietose nebuvo 
ir vargiai kada bus kaip buvo 
Teisėjas Vinson.

James B. Conant Ameri
kos > Augsztas Komisijonie- 
rius Vokietijoje, isz eropla
no peržiūri Berlyno miestą.

Jis pargryžes sake kad jis 
yra patenkintas su atstaty
mo darbu, visame tame 
mieste.

APVOGĖ
KOZIRNINKUS

Vagiai Gavo Du Szimtu 
Doleriu

PHIIADELPHIA, PA. — 
Du vyrai kazyravo isz pinigu 
apie treczia valanda isz ryto in 
Longshoreman’s Unijos Sve
tainėje. Jiedu pakele savo a- 
kis nuo savo kozyru ir pamate 
du atpr o vintus revolverius. 
Tos revolerius laike du jiems 
svetimi vyrai.

Vagiai paėmė isz tu vyru j u 
pinigus ir insake abiem atsi
gulti ant grindų. Tada vienas 
isz tu vagiu paleido szuvi in lu
bas iszgazdinti juos ir paskui 
vagiai dingo.

Apvogė kozyrninkai yra Jef
ferson Keene, szeszios deszimts 
septynių metu amžiaus, ir Ed
mund Davis, keturios deszimts 
asztuoniu metu amžiaus. Pir-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Adenauer Triukszmin- 
gi Laimėjo Rinkimus

BONN, VOKIETIJA. —Va- 
karu Vokietijos žmones per 
laisvus rinkimus iszrinko Kon- 
celeriu Konrad Adenauer, kai
po savo vada. Jis yra iszrink- 
tas del keturiu metu.

Nepaisant grasinimu isz So
vietu ir Komunistu dvide- 
szimts septyni milijonai Vokie- 
cziu per rinkimus iszmete 
Komunistus isz beveik visu 
vaidiszku vietų. Vokiecziai 
per balsavimus teipgi pa
smerkė tuos, kurie norėjo su
gražinti Naciu partija.

Szitie linkimai Vokietijoje 
buvo svarbiausi visoje Europo
je po Antro Pasaulinio Karo. 
Per sziucs rinkimus Vokie
cziai visai neabejotinai parode 
kad jie stoja su Amerika ir su 
Vakariniai^krasztais, o ne su 
Rusija!

Adenauerio partija laimėjo 
du szimtu keturios deszimts 
keturias vietas in Bundestag, 

' (tai yra musu taryba) isz ketu
riu szimtu asztuonios deszimts 
septynių tokiu- vietų. Tai di
džiausias laimėjimas vienos 
partijos Vokietijoje nuo Hit
lerio laiku.

Reiszkia, Adenaueris dabar 
su savo partija turi devynios 
deszimts septynių vietų vir
szenybe virsz visu kitu partijų.

Labai toli užpakalyje seke 
Socialistu partija su pustantro 
szimto vietų.

Szitie rinkimai buvo didis 
laimėjimas Amerikai ir baisus 
smūgis Sovietu Rusijos Krem- 
linui.

Amerikos Sekretorius Dull
es buvo vieszai pareiszkes kad 
musu krasztas remia Adenaue- 
ri. Sovietu Premieras Georgi 
Malenkovas stengėsi Vokie
čius iszgazdinti ir jiems viso
kiais budais grūmojo. Bet ma
tyti kad Vokiecziai jo nesibi
jojo. Jis Vokieczius perspėjo 
kad Rytu Vokietija niekados 
negales būti suvienyta su Va
karu Vokietija jeigu Ameri- 
kieeziai vis kiszis in Vokiecziu 
reikalus.

Nors Komunistai buvo gra
sinę suardyt tuos rinkimus ir 
nors Sovietai buvo pasiuntė 
keletą tukstaneziu jaunu Ko
munistu Vokiecziu isz Rytu 
Vokietijos trukdyti rinkimus, 
viskas buvo tvarkoje per rin
kimus, ir Komunistai neiszdry- 
so vieszai pasirodyti.

Tie Komunistai kuriems pa
sisekė inlysti in Vakaru Vokie
tija per rinkimus mate kad jie 
nieko negali padaryti ir už tai 
kur nors slapsiesi ir nepasiro- į 
de.

Socialistu atstovas, Erich1 
Ollenhauer sake kad Kriksz 
szionys Demokratai daug lai
mėjo kai Amerikos Sekretorius 
Dulles vieszai pareiszke kad 
Amerika remia Adenaueri.

William Howell buvęs ka
linys, dabar yra visu polici- 
jantu jieszkomas. Jis buvo 
užmatytas in Roughkeepsie, 
N. Y., kur jis stengiesi gauti 
“raida” ant vieszkelio.

Policijantai sako, kad jis 
vairavo automobiliu tam 
žmogžudžiui, kuris nuszove 
Unijos Prezidentą Thomas 
Lewis. Tas žmog’žudis Edw. 
‘Snakes’ Ryan, buvo polici- 
janto nuszautas pirm negu 
suspėjo prie to jo laukian 
ežio automobiliaus pribėgti.

Kai tik Adenaueris laimėjo 
tai Komunistu laikraszcziai ir 
radijas pradėjo aiszkintis ir 
teisintis. . Komunistai sako 
kad ežia ne tik Amerikiecziai 
papilko rinkimus, bet Katali
ku Bažnyczia buvo iszleidus 
griežta insakyma visiems Ka
talikams po mirtina nuodėmė 
remti ir balsuoti už Adenaueri. 
Beto tokia Komunistu propa
ganda ir tokie Komunistu me
lai visiems dabar jau gerai ži
nomi.

Jeigu Amerikos propagan
da padėjo Adenaueriui laimėti 
tuos rinkimus tai buvo tik to 
maisto propaganda, kuria Vo
kiecziai galėjo va]gyti ir bada 
nuo save atstumti. Sovietai 
laikraszczius pyszkino per ra
diją bliovė, o Prezidentas Ei
senhoweris tyliai ir. tykiai in
sake alkaniems duonos duoti. 
Tai buvo musu visa propagan
da!

DU KUNIGAI
SUKAPUOTI

HONG KONG, KINIJA. — 
Du Kiniecziai Katalikai Kuni
gai buvo peiliais sukapuoti sa
vo klebonijoje prie Szventu 
Sielų Bažnyczios in Wanchai 
miesteli prie Hong Kong mies
to.

Kunigu lavonai buvo surasti 
ant grindų. Kunigai buvo sa
vo padžiamuose, isz kurio aisz- 
ku kad jiedu buvo isz miego 
prikelti tu žuliku ir paskui nu
žudyti.

Jiedu buvo: Kunigas John 
B. Chen, keturios deszimts me
tu amžiaus, ir Kunigas Peter 
Ngai penkios deszimts metu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS '
NUKRITO; SUDEGE

Keleiviai Iszsigelbejo
MeCHORD AIR FORCE 

BASE, WASHINGTON. —Di
dis “Constellation” eroplanas 
nukrito ir sudege kai du isz jo 
inžinu užgeso.

Bet visi trisdeszimts du ke
leiviai ir lakūnai iszsigelbejo. [ 
Nors beveik visi buvo apde
ginti.

Ant to eroplano buvo dvide- 
szimts devyni keleiviai, isz 
kuriu buvo trys kudikai ir 
szeszi lakūnai ar lakunu padė
jėjai.

Kai tik eroplanas nukrito jis 
užsidegė. Lakūnas, Kapito 
nas Russell Bird, isz Seattle 
stengiesi ta eroplana nuleisti 
kai du jo inžinai užgeso, bet jis 
galėjo tik viena rata iszkiszti 
del nusileidimo.

Bet kad ir tiek, visiems pasi- , 
Į seke laimingai isz to eroplano 
iszlipti ar iszsiristi pirm negu 
jis sudege. Tik devyni isz tu 
keleiviu turėjo ant kiek laiko 

j pasilikti ligoninėse.

Eroplanas skrido in Chica
go, bet kai migles ir ūkanos ji 
užtiko, Kapitonas Bird nutarė 
pasukti in Portland, kad grei- 
cziau ir saugiau galėtu nusi- 

I leisti Jis per radija pranesze 
j kad jis stengiasi per miglas nu- ■ 

sileisti. Kai tik tai buvo suži
nota, tai ugniagesiai ir dakta
rai pribuvo prie tos vietos ir 
laukia to eroplano.

Kai tik eroplanas davė in že- ' 
me, ugniagesiai pribėgo ir isz- ■

Adriatikos Karaliene

Silvana Grande linksmai 
nusiszypsojo ka jai buvo 
praneszta kad ji yra iszrink- 
ta kaipo “Adriatikos Gra
žuole” per gražuoliu rung
tynes in Rimini, Italijoje. Ji 
teipgi buvo paskelbta kaipo 
‘ ‘ Grožio Karaliene ’ ’ savo 
apylinkėje.

lauže eroplano užpakalines du
ris, kad keleiviai galėtu iszlip
ti. Dauguma keleiviu buvo su 
diržais prisirisze prie savo sė
dynių. Už tai ugniagesiai ir 
eicplano patarnautojos turėjo 
labai greitai savo darba atlikti 
ir visus tuos diržus atsegti kad 
žmones galėtu isz to deganezio 
eroplano iszlipti.

PLATINKIT “SAULE”

Karo Kolekos Organizuojasi

Erick Rasmussen isz Co
penhagen, Denmark laiko 
keliu krasztu vieliavas per 
iszkilmes Rymoje, kurios 
pradėjo nauja draugyste ar 
organizacija, kuri vadinasi: 
Tarptautine Jaunu j u Drau
gyste, Kurie Buvo Sukolie- 
czyti Per Kara.

Szitas berniukas neteko 
vienos kojos ir vienos ran
kos per Antra Pasaulini Ką
ra. Szita Draugyste sutvėrė 
ir dabar veda vienas Italijp- 
nas dvasiszkis. Draugystes 
obalsis yra: “Visi Mes Esa
me Broliai.”

a □ □



"SAUL®” MAHANOY CITY, FA.

Kas Girdėt
Sovietu Rusijos Premier a s 

Malenkovas' sako: “Ir mes da
bar turime atomines vandeni
lio sprogstanczias bombas. Tai 
tegu dabar niekas nekalba apie 
Rusijos silpnybe!”

Lewis Strauss, atomines jįe- 
gos komisijos pirmininkas, sa
ko: “Mes niekados nesakome 
nei nemislinome kad Rusija 
negalėjo ar negali pasigaminti 
bombų. Kaip tik už tai mes vi
su smarkumu buvome net trys 
metai atgal pradėjo tokias 
sprogstanczias 'bombas gamin
tis.

deszimts nuoszimti; biznieriai 
tik trylikta, nuoszimti; augszti 
valdininkai, tik dvideszimts 
nuoszimti; dvasis'zkiai, dvide
szimts septinta noszimti; o mo
kytojai ir mokytojos, visa tris- 
deszimts nuoszimti.

Musu moterėles ir merginos 
dabar vis daugiau ir daugiau 
moka už maižiau ir mažiau.

Senis Butkus paaiszkina kas 
yra senatve: “Senatve, tai tas 
laikas, kada mes prisipažinšta
me prie savo klaidu ir nepajie- 
giame tas klaidos atkartuoti.”

*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO

Pietų Korėjos Prezidentas 
Sygman Rliee sako: “Musu ka-, 
riuomenes panaudos szita pa
liaubų laika susistiprinti iripa- 
siruoszti kitam tokiam Komu
nistu užpuolimui. ’ ’

Amerikiecziams nesikis'zti in 
Sovietu Rusijos reikalus ar 
klausimus. Jis sako kad jeigu 
tenai verda sukilimas, tai tegu 
verda, tai ne musu reikalas. 
Jis sako kad jeigu tik kasi sve
timas insikisztu, tai visi Rus- 
kiai, kaip Sovietai, taip ir ver
gai kaip vienas stotu priesz to
ki insibrioveli.

Jeigu butu tik dvylika tikru 
krikszezicniu ant szio svieto, 
ir jie tik po viena žmogų kas 
metai atverstu in tikra tikėji
mą tai visi du bilijonai žmonių 
ant szio svieto taptų kriksz- 
ezionys in trumpesni laika ne
gu Kristus gyveno ant szio 
szvieto, trisdeszimts tris me
tus.

Komisijos komitetai susida- 
ro paprastai isz penkių žmo
nių: vienas, kuris visa darba. 
atlieka; trys kurie ji iszgiria ir 
vienas kuris raportu iszduoda.

Senis Butkus sako kad per 
atostogas, vakaeijas žmones 
daro daug dalyku, kuriu jie 
nei'szdrystu daryti namie.

Vienas Kunigulžis, blaivin
inku susirinkime insikarsczia- 
ves kalbėjo priesz gėrimą ir 
priesz girtuoklius; “Ar kas 
gali man priparodyti nors vie
na bizni, kuris ka gero gauna 
isz girtuokliu, apart saliunin- 
ku?”

Vienas žmogelis pakele savo 
ranka: ‘ ‘ Galiu priparodyti, ’ ’ 
jis atsilcpe:
“Na?” Užklausė Kunigužis.

Mano bizniui daug gero to- o o
kie žmones atnesza, nes asz 
esu graborius. ”

Pypkes Durnai

Mokslas nesusidaro vien tik 
isz žinojimo, bet ir isz inverti-

Nutilki, Girele
Nutilkie, girele, gana jau 

szlamejai
Invairiu dainelių isz musu 

vargu;
Dainomis paukszteiiu gana 

mus žavėjai,
Pripildei mums dvasia galinga 

jausmu.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

— Teip. Girdėjau krorae, 
kaip tas jaunas vyras iszeme 
masznele su pinigais ir padavė 
keturios deszimts franku auk
sini pinigą, tardamas, isz ku
rio iszlosze ma.no pati.

O! Tai jis užmokėjo ketu- 
r i o s d e s z i m t s, tranki n e!

— Toki pinigą davė važny- 
eziui ant ulyczios Mantoguel 
bambtelėjo Jodelet.

— Ar gerai Erancuziszkai 
kalbėjo?' Klause sudžia.

— Labai gerai, bet užnesze 
ant sveti mtauCzio, rodos Ispa- 
nisizkai, nes ant tikro negaliu 
pasakyto.

-— Tai musu pauksztolis, at
siliepė virszininkas policijos.

Pradeda reikalas tąsytis, ba 
turime tikrai viena jieszkot.

— Teip, atsake Gibray, tik
tai tasai žmogus tokia, slaptas 
apsigaubės, tai bus nebageli 
surast.

— Pažiūrėsime.
Ponas geltonplaukis apsuk

rus, tame nėra abejones, mus 
da bausme apsukresni.

— Ar da esmių ponams 
reikalingas? Paklausė Lete- 
llieris.

— Teip, da valandėlė.
Praszau kad ponas nusiduo

tu su mumis in kancelerija po
no da.žiuretojaus kapiniu ir 
pasiraszyte po protokolu. Dė
kui ponui, labai dėkui, jog 
mums ponas apie tai apsakė 
tas mus praslinko daug toliau 
musu tyrinėjimą.

— Asz džiauguosiu labai 
jog ant ko galu tikt, pritarna- 
vime ponams, atsake Letellier. 
Jeigu kada pamatysi; taji lat
ru, tai isztikro liepsu suaresz- 
tavot.

Sudzia paliepė sliesoriui 
tuom laik duris uižrakint, po 
tam kamisorius uždėjo peczeti 
ant duriu.

nimo to ka mos žinome.

Senis Butkus sako, kad jis 
daug daugiau iszmoksta leis
damas kita jam viską ka jis ži
no iszpasakoti, negu kad jis 
jam viską iszipasakotu.

1 a • “ ‘
Moteriszke be meiles, kaip 

gele be vandenio, suvysta.
■ • •

Vienas laikrasztininkas, El
mo Roper su visu savo sztabo 
padare apyskaita ir iszdave 
raportu: kas yra svarbiausi ir 
naudingiausi piliecziai musu 
miestuose ir miesteliuose. Jie 
darado ir priparode kad mo
kytojai ir mokytojos yra. svar
biausi. Sulvg nuoszimcziais 
procentais szitaip tas raportas 
skamba: Advokatai gavo tik
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Nutilki, užmigki, žalioji girele, 
Kad slenka saulute už augsztu 

kalnu,
Lai jau negraudina jausminga 

szirdele
Aidai skambantieji invairiu 

dainų.

O rytoj ryteli pritariant 
paukszteliajns,

Szlamek tu dainele sena
Lietuviu,

O tada atgaivinsi ne viena 
szirdele,

Priminsi galybe prateviu senu;
Nes jau mes, Lietuviai, 

pamirsze senove,
Garbinga mus szali apleidžiam 

visai,
Negerbiant tu kalnu, kur 

boeziai ilsis,
Kur krito, kovojant, j u kraujo 

. laszai.
Pasakyk, girele, nes tu gal
. patyrei,
Kur yra szakoti aržuolai seni,
Kur sziandien ji szlama, 

siūbuojami vėjo,
Jie rauda Tėvynės apleisti, 

vieni?

Szlameki, girele, mums daina 
senovės,

Pripildyk! meile mus szaltas 
szirdis,

Isz miego tamsybes mes 
greitai pabūsim

Ir niekas svajonėmis mus nebe 
užmigdys.

— Dabar reikė lavona nu- 
neszt in narna negyvėliu, tarė 
v i r s z i n i n1 k a s p o 1 i c i j o s.

Ponas dažiuretojau, ar gali 
duoti mums du vyrus?

O! Jau laukia ant paliepi
mo pono virszininko, atsake 
dažiuretojas rodydamas ant 
trijų vyru, stovineziu prie 
nesztuviu.

— Dėkui poniu brigadie- 
riui Launois, tegul drauge ei
na su lavonu.

Darbininkai paėmė nesztu- 
via ir pamaželi nuėjo paskui 
brigadieri.

— Nariai sūdo ir ludinto- 
jai nusidavė in kancelerija da- 
žiuretojaus, kur dapilde proto- 
kula, perskaitė ir ipa.siirasze.

❖

JIS

Priesz kaminėlio ant dideles 
kėdės sėdi jaunas vyras, su 
szlaforku-apsivilkės. Podešzi- 
nei, ant divono guli visokį dra
bužiai : juodos kelnes tekis jau 
bruslotas, žaketas, paltonas, 
marszkiniai, szalikas, kakla- 
raszt.is, dirželis.sikurinis ir rau
dona skepetoje szilkine. vyru
kas gali turėti apie dvide
szimts keturiu metu amžiaus. 
Geltoni plaukai, gaybinuoti 
ir trumpai nukirpti antkaktos Į 
gulinti. Ploni uselei labai jam 
pritiko. Veidas buvo labai bal
tas. Juodi žibanti akys. Kar
tais tos akys labai malones ant 
pažiūros bet volei biauriai per- 
verentais. Dėžinėje rankoje 
laike jis žniples geležines nuo 
taisymo ugnies, kaireje ranko
je laike cigaru, kuri nuolatos 
įminėjo in lupas ir gardžiai 
rūke.

Stagai pakele akis ir dirste
lėjo in laikrodžio, stovinezio 
ant kaminelo.

— Jau penkta, jau penkta ! 
Kaip tas laikas greit bėga! 
Reike greitai užsiimto degini
mu. Paėmė žnilplems viena isz 
drabužio ir inniote in ugni.

Buvo tai nosine s kepetaite, 
piksztelejo ir sudegė. Paskui 
paėmė marszkinius, ant kurios 
krutinės ir rankokalu turėjo 
tris rauponus plotinus, kaip ir 
nuo kraujo. In tris miliutas ir 
marszkiniai pasidarė pelenai.

Kada liepsna, atszvietinejo 
vyruko veidą, tas labai baisiai 
iszrode. Juodas bruslotas, kai
po gelumbinis, tai ilgiau dege.

Prie kaminelo stovėjo plati 
lopetaite ir livaras blekinis su 
puse vandenio. Vyrukas pae- 
eme lopetaite iszeme pelenas 
isz kaminelo in livera, kuriame 
degesi susisznipszte. Ir teip 
viską kas ant grindų gulėjo su
degino. Ugnis vėl pradėjo 
szviesiau degt. Paltonas kaipo 
didelis drabužis, turėjo būtie 
ant s'zmotu supiaustytas ir po 
sziuota sudegintas.

Ant galo apsidirbo.
Nieko jau nebuvo del sude

gimo.
Sudegimas daigtus, gražiai 

kaminėli apvede, uždėjo mal
ku ant ugnies1, paskui tare in 
save:

— Dabar reike ta viską 
praszalint, nes su tuom tai 
kaip nieks!

TESTAMENTAS

Pirkie U. S. Bonus

Palikime narius sūdo kance- 
lerijos dažiuretojus kapiniu ir 
praszau skaityoju nusiduot su 
manim in antro gyvenimo na
mo, prie ulyczios Navarin, in 
maža nameli, puikiai viduryje 
papuos'zta, su puikiais daig- 
tas.

Buvo penkta valanda isz ry
to, o paskiau in tris valandas 
darbininkai akmeniu atidengė 
žudinsta, papildinta antgrabi- 
je gimines Curados.

Peržengkime slenksti tojo 
namelio. A.pszviesta žibinte, 
st o vinte ant rasztynes. Smagi 
ugnis dege ant juodo mūrinio 
kaminelo, su Veneczku vei- 
druolio, puikiai apdarytas.

nk'te in ugni paraka, usus ir 
pavaritus, žiurėjo kaip dega, 
paėmė lopetaite nuo kaimine- 
lio, instume in tarpe anglu ir 
lauke. In tris miliutas lopetai
te inkaito lig raudonumo padė
jo ant josios pora szmoteliu cu
kraus, asztri parėmė digesiu 
kvapsni. Kada jau kvapsnis 
cukraus parėmė orą kambarė
lio, uždare Įauga, nuleido už- 
dankala, iszeme isz stalcziaus 
puligaresa ir sėdo prie žibin- 
tes. Atidarė puligaresa, isze- 
me kėlės pdpieriu visokio 
didumo, paskui u'ždeges nauja, 
cigaru, padėjo priesz savo po- 
pieras paėmė czystas popieras, 
'padaže plunksna, in kuodyla ir 
pradėjo perraszinete žodi in 
žodi isz tuju popieru. Asztirn- 
ta valanda iszmusze kada pa
baigė ta darba, kuri ne ant va
landėlės ne pertrauke.

— Na, jau viską turiu per- 
raszyta, tarė vyrukas in save 
peržiūrėdamas raszta. Viską, 
apart paszparto, kurio nereika
lauju, vienok ji paliksu sau del 
visko. Kalbėdamas tai, perbė
go akimis pasziparta Angliszka 
ant kurio buvo paraszyta Jona
than Vaildes, 49 metu, ginies 
Londone. • ,

— Nustojo skaityt.
— Asz galecziau kirst lai- 

žybas ant dvideszimts penkis 
liudoru, jog ir tauta per man 
ta ir pravarde neteisi, atsiliepe 
su szaipu. Sudėjus paszporta 
Angliszka indejo in pnligiresa. 
ir kalbėjo toliaus.

— Dabar sudavadyt viską..
Sztai yra kopijos popierių 

nuo kapiniu Pere Lachaise ir 
nuo žmogaus isz Vakarinio ge
ležinkelio. Popieros, kurios 
yra del manos didele pagelba, 
duos man miegot smagiai su 
A n gi i s zk u p aszipa r t u.

Tosios (popieros, kuriais per- 
raszcs jau buvo sudėtos in ptil- 
gairese. Imdamas lapeli po ta
petui katruos perasze, perskai
tė pirmiausia szita.

Nr. 1 Gyvenu da vis prie uly
czios Graunant, Niederla.nds- 
kam kotelyje, po Numerio 17. 
Laukiu dvylika dienu paliepi
mo V.

— TOLIAUS BUS —

Paemes. žibintaite vietoje 
žvake, nunesze livara in virtu
ve, kuri prie jo prigulėjo, da- 
pyle vendenio, su žniplems is>z- 
maisize ta purvyną ka persi
maino livare, viską tai iszpyle 
in rina, isz kurios bėga visos 
srutos laukan in požemines ri- 
nas, iszplove livera ir sugryžo 
in savo kambarį.

— O! Isiztare, ineidamas, 
kvaraba pasmirdinau savo 
kambarius su degėsiais, tai 
yra baisingu daigtu, nes tuo- 
jaus du o su rodą.

Pastatytas žibintaite ant sta
lo nuėjo prie langai, atidarė ji 
ir dirtselejo ant ulyczios.

Buvo malsziu suvis, szaltis 
didinosi kas kart, kaip tai bū
na paprastinai žiemos laike 
priesz diena, • nes jau sniegas 
nustojo puolės.

Vyrukas sugryžo pasi kami
nėlio.

— Po velniu! Tarė vyru
kas in save, nuemes nuo kami
nėlio szale laikrodžio, gulin- 
cziu du pavarytus isz geltonu 
plauku, teiposgi usus ir parū
ką isz tokiu paežiu plauku ir 
apie tai nereike užmii’sztie ! In-

Platinkit “Saule”

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

Pirkie U. S. Bonus!

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

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

No.lll—Szįupinis (3 dalis) 
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. 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.

N o .119—Ketu rio s istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

No.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
buklingu 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, 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, 35o.   J...L.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu 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; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
dūrė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
nuvymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

<
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Kitokios Knygos

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

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

1801/2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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 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. 198t—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 Serapbiszkas Officium. 15o

/

%

Kaip Užsisakyti Knygas:

HSV5 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ĮĮTW 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.4 - Ų. S. Ai



"ŠAULĮ”

Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

— Da sliesorius ne nuėjo. 
Atsake.

— Asz ponas sūdžiau net 
tris vitrikus pagadinau, jokiu 
budu negalėjau atidaryte?

— Turėjo k a in spyna in- 
dct, ir del to ne galėjau atida
rytie norint tokias spynas grei
tai gali atidarytie.

— Ar apžvelgėte spyna ?
— Teip palikome, kaip da

bar stovi.
— Na tai suardykite ir ap

žiūrėkite gerai, ar joja kas ne
siranda.

Sliesorius turėjo prie saves 
inrankiai, tai galėjo nikeles 
miliutas apžiuretie vidurį spy
nos.

— O! Paszauke. Asz ži
nojau, jog teip buvo.

— Na kas ten?
— U-gi 'pridėta per skylli

ke nuo rakto akmeniuku, del to 
ne buvo galima atidarytie.

— Dabar aiszkus dalykas, 
tarė sudžia, žudintojas papil
dęs žudinsta, paėmė su savim 
rakta ir paisrupio, idant nebū
tu galima atidarytie, o tai del 
to, jeigu toji nelaiminga mote
rie butu atsipeikėjus ant valan
dos, tai kad szauktu pagelbos, 
o kad butu kas iszgirdes.

— Gal būtie tarė Jodeletas 
užsimislinias.

— Da, gal but geriau pa
szauke virszininkas, jog ta ga
li suvis isizdet, arba ant pėdu 
užeit. '

— Kokais budais? 
Paklausė sudžia Gibray.

— Nužudinta gal turi gi
mines, prie kuriu tasai antgra
bis priguli.

Kamisorius pakreipęs galva 
tarė:

— Asz pats teip mislinau, 
nes niekas isz to.

— Ar tas antgrabis prie 
nieko nepriguli? Ar-gi tai 
butu tik ant kokio laiko?

— Ne, ne del to!
Antgrabis priguli prie Ispa- 

nines Curados, kurie ilga laika 
gyveno Paryžiuje o paskui su- 
gryžo in Madrita. Antgrabis 
tuszczias.

Czion niekas ne palaidotas, 
ne turėjo reikalo in czion atei- 
tinet.

— Ar tikrai ponas žinai? 
Paklausė Gibray su gyvumu.

— Asz teip mis'linu.
— Tai labai nesuiprastinai.
— Mažiau daugiau teip ga

li būtie, asz tuojaus ponui ap
sakymu, tame nereike dyvitis.

VAINIKAS IŠZ BRASZKIU
Kamisorius policijos kalbėjo 

toliau:
— Szitas antgrabis pasta

tytas priesz dvideszims ketu
ris metus. Taji vieta grafas 
Curados, kuris tame laike ne 
teko paczios. Numirimas gra
fienes buvo labai garsus. Gal 
ponas biski pamena.

— Lig buk atmenu, tarė 
virszininkas, užsimislines. Tai 
gal buvo slapta žudinsta.

— Tai-gi.
— Grafiene sziczion palai

dojo, prikiszo daižiuretojas ka
piniu, nes in meta po tam, gra
fas aplaike pavelinima ant per- 
neszimo josios kuna in Ispani
ja, ir grabas likos iszimtas. 
Nuo to laiko grafo gimines 
czion ne gyvena, o antgrabis 
tuszczias.

. — Kas kartas dalykas pai
nesnis! Tarė Gibrlay. Tai ko 
atėjo in antgrabi, toji nelai
minga motere, kuri czionais 
rado mirtis?

Turėjo turėt nuo ko rakta, 
i nes kitaip ne butu inejus. O 
i ponas dažiuretojau, ar turi 
j rakta nuo antgrabio?

— Ne, mes nelaikome rak- 
Į tu nuo antgrabiu, turėjome su 
! tuom dideli ergeli. Laikais gi-

Randasi tokiu žmonių ant 
svieto, 

Jog kada juos giliukis apteika 
visokiais smagumą is,

Užmirszta apie tai ka 'patys 
turėjo nukensti kitados, 

O dabar neatsimena ant vargo 
savo artymo!

Randasi ir tokiu ant kuriu 
kada nelaime užkrinta, 
Nuduoda jiems kad 

Visos sunkenybes szio svieto 
nukrito jiems ant sprando. 
Tiedu sz tarnai užsitarnavo 

ant p a s i gali e j im 0, 
Nes pirmutinis duoda ant 

savos pažinti,
Kad savo gyvenime nieko 

nepramoko,
0 antras, kad mokytis nenori. 

Geriausiu mokslu del žmogaus, 
Yra pats gyvenimas kuris ji 

iszmokys visko.
* * *

Ant svieto1 jau gero neturime, 
Ėdasi tarp saves vieszpatystes, 

tautos ir gimines.
Pasidalina ant prieiszingu 

sau partijų, 
»Ir tarp saves ėdasi.

Kariauja su ginklais, 
Laikrasz'cziais, liežuviais ir 

kumszcziomisi!
Teisingysta, dorybe ir meile 

artymo, 
Tos trys sesutes susieina 

už ranku-, 
Nusidavė in svietą

Jieszkoti sau ramaus kampelio 
Nes jau vietos del ju ant szio 

svieto pritruko!
& * *

Kuri motere negeidžia būti 
patogi ?

Bet daugelis yra tokiu 
Kurios vėlina 'būti patogios

Ne kaip iszmintingoms.
Ir nenori būti biaurioms nei

senesnėms.
0 bet ant szimto vyru 

Vyruojąs! tiktai devynios del 
patogumo, 

O viena del to, kad jauna!
Kiti jieszko sau turtingu 

merginu su pasogu, 
■Su gera szirdžia,

Isamiu tingu, geru gaspadiniu 
ir t. t.

Nes tiktai tas saldina laime ir 
duoda malsziuma namie.

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

mines numirusius atiduoda 
raktus tarnams nuo kapiniu, 
idant apžiurinėtu antgrabius, 
prižiurinetu kvietkas ir vaini
kus.

— Ar grafas Curados gal 
neatidavinejo niekam rakto, 
paklausė sudžia.

— Turėjo atiduot ?
Tuju duriu niekados ne ati

darinėjo. Tegul ponas pažiūri.
Pilna ant altoriaus dulkiu ir 

ant aslos, kėdės, ir divonas api- 
puvia nuo drėgnumo, visikas 
tas daveda,jog ant antgrabio 
Įjuvc suvis apleistas.

— Ar ponas klausai savo1 
sargus, ar kas paskutinuose 
laikuose ne ateitinejo kas in 
czionais?

— Ne klausinėjau.
— Toje valandoje prisiar

tino vienas isz sargu, ir tarė:
— Ponais sūdžiau, maeziau, 

kaip ateitinejo czion viena mo
tere dvi dienoms priesz tai, gal 
bus toji pati, kurios lavonu, 
rado.

— Isz ko tu daleidi ?
— Buvo to paties ūgio ka 

užmuisiztoji ir teipos-gi juodai 
pasirėdžius. Ilgas velionas už- 
denginejo josios veda.

Atidarė duris tojo antgrabio 
kaip proszali praeitinejaii.

— Ar turėjo rankose vaini
ku isz braszkiu? Paklausė stai
ga! Jodelet.

— Neturėjo jokio vainiko, 
atsake sargas, pamenu, jog ta
da pamislinau sau, jog gerai 
padaris kaip pasimels, negu 
vainiku atnesz.

— 0 tuom lai'k yra czion 
suvis szviežas vainikas, tarp 
suvytusiu, kurie jau kone su- 
tra,ūdija, tarė agentas, pa
duodamas sudžiiii paminėta 
per mus vainiku.

— Isz to reike praiieszte, 
atsiliepe Gibray, jog arba sar
gas klysta arba kas kitas czion 
buvo. Ant galo tas nėra teip 
svarbus daigtas ir nieko negali 
iszreikszt. Man labai navatna 
jog antgrabi je jokis kūnas ne 
guli. Artiktrai?

Ai’ yra kokie davadai?
— Kode! ne, jiraszau ponu, 

prastas daigtas, ir yra dava- 
da, atsake daižiuretojas kapi
niu.

Rodžiau szi ryta ponui kamii- 
soriui policijos protokula pa- 
eimimo kimo grafienes Cura
dos ir tuojaus ponams atnesz, 
jeigu ponai sau vėlinate.

— Tai per daug, tikime po
nui. Ar poisz-emimui kūno 
ateitinejo kas in kancelerija 
pono kas isz tosios gimines?

— Niekad.
Turiu gera atminti ir galu 

užtikrint, jok nemaeziau gimi
nes, nei prieteliu.

— Sudžia labai iižsimisli- 
nes.

— Motere toji turėjo rakta 
uždare antgrabi, ir inejo,' liko
si viduryje antgrabio nužudin-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

Viesz. Jėzaus ir 
. ... MALDA . . . 

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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ta per piktadari, kuris ant jo
sios selino, ir kuris gauna pri- 
siteriojo kol nenužudė Papil
dęs žudinsta, paėmė su savim 
rakta ir pabėgo. Tas, kaip 
man rodos 'buvo.

Tai nėra painus daigtas vis
ko dasiprast, nes kokia buvo 
tame priežastis, negali dasi- 
prasite.

Už valandos pamislines Gi
bray kalbėjo toliaus:

— To ja atidarytoje szeipu- 
teje ant altoriaus, turėjo ka,s. 
tokis rastis, ka žudintojas 
troszko gautie, o ka motere 
nenorėjo duotie.

Nes kas galėjo būtie? Apie 
tai lįei a ka sau galva užverti- 
net.

Reike toliaus tyrinėt ir su
rast koki davada, nes viskas 
nėra, aiszku.

— Ar nebūtu galima dasi- 
žinote, kas pirko ta vainiką? 
Tarė kamisorius policijos.

— Del ko?
— Del labai prasto prie

žasties.
Daugybe randasi kroraininku 

kur parduoda vainiku prie Ro- 
qvette ir aplinkinėje kapiniu. 
Daugybe žmonių perka pas juo 
sius. Kaip ponas gali reika
laut nuo tu kromininku idant 
pasakytu kas pirko vainiką? 
Ant to nėra, ko tikėtis!

— Kada virszininkas poli
cijos baigė tuosius žodžius, 
tarp kuopeles akyvųjų, kur su
sidėjo gal isz keturios, de- 
szimts ypatų ne toli nuo ant
grabio, prisiartino sargas ka
piniu su kokiu tai žmogum, 
apie penkis dės z imtis metu se
numo, su pilku paltonu apsi
vilkės ir prisiartino prie nariu 
sūdo.

— Ponas dažiuretojau, ta
rė sargas klionodamas, sztai 
ponais Letellier, kuris iszgir
des nuo manės apie žudinsta, 
papildinta ant kapiniu Pere- 
Lacliaisę, antralbije grafu Car 
rados, gal priduot naudinga 
žinia.

— Ponas Letellier nusiėmė 
skrybėlė, ir tarė:

— Alano Dieve, tai labai 
prastas dalykas. Sargas Gil
bert apsakė apie žudinsta, ko
kia likosi papildinta ant kapi
niu Pere-Lechaise, apie kuria 
dabar visi užimti. Atsiminau 
jog viename aplinkybe, kuria 
gal del ponu sudžiu bus akyva.

— Ka tokio?
— Kalbėk ponas, preieziau.
— Kalbėk ponas, greieziau. 

kaip ponus maeziau teiipgi ma
eziau jauna žmogų, ineinanti 
in antgrabio Curadosu.

Tom sky visi giliai persiė
mė su kalba.

Nariai sūdo klauso, ir visi 
turėjo kokia vilti. Tiktai isizsi- 
rodinejo slatybe ir labai už- 
temdinta.

— Isz kur tamista žinai, 
jok tasai antgrabis priguli prie 
Curadosu? tarė Gibray.

— Asz žinojau nuo sienei, 
tarė Letellier, geriau paaisz- 
kinsu: Dirbau prie antgrabio 
per daugelis metu. Buvo pa
skalas, vėliau jog grafiene Cu
rados likos nužudinta, del to, 
kaip man sargas Gilbert pasa
kė apie ta antgrabi, tuojau at
siminau.

— Suprantu dabar, jog 
tamistai tas atėjo ant atmin
tos. Ar tikrai ponas, matei 
kaip in antgrabi inejo jaunas 
vyras?

— Teip, maeziau.
— Apsakykie, ponas.
— Užsidirbės kiek pinigu, 

isz akmeninio darbo, užsidėjau 
kromeli su papuoszais, del 

ir vainikais. Vakar ka- 
iniesto sugryžau namon, 

radau krome koki tai poną, 
del kurio mano pati pardavė 
vainiką is'z braszku.

— Gal tai tas pats, tarė Gi
bray, imdamas isz ranku Jode- 
leto vainiką, aipie kuri jau ži
nome.

— Asz galu ponui tikrai 
pasakytu, Letellier. Mes ne
perkame gatavu vainiku, nes 
brangiai pareina, tai dirbame 
namie patys, prie kuriit naudo
jame drūta s'zniureli, už tai ga
lu tuojaus pažint. Per tyrinė
jimą žinosite ponai ar tai tas 
pats vainikas.

Letelleris 'paėmė vainiką isz 
ranku sudžiaus ir pražere 
kviekas, braszkute.

— Sztai, tas pats vainikas! 
Tarė Letelleris, toliaus pama
tysite ponai szniureli kuris yra 
labai drūtas, koki asz naudoju 
vainikams.

— Tai gerai, labai užgana- 
dintas tarė Gibray. Sakai jog 
jaunas vyras pirko taji vaini
ką.

— Pirko ir iszejo, o ponas 
paskui ir iszejai?

— Isz nežinių, ba jisai su
vis neiszrode ant žudiiitojaus.

— Zudintojaus, paantrino 
sudžia, ar ponas Letelleris mis- 
linote jo tai jisai papilde žu
dinsta?

— Teip, isz nužiūrima.
— Iszdekieponas, del ko?

ower
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— Jok sugryžau isiz.miesto. 
Buvau mieste pas viena žmogų 
kuris man yra kaltas biski pi
nigu, kuris turi kapa ant kapi
niu Pere Lacliiase.

— Tasai ponelis prasze ma
nes, kad pakabineziau du 
szviežius vainikus sztai sziezia 
S'zale ta gražu poimnika, bus 
dvideszimts žingsniu nuo ežia.

Letelleris atkiszias ranka 
parode ant pomniko.

— Suprantu labai gerai, 
atsake Gibray. Iszeias ponas 
isz namu, idant pakabint vaini- 
jus ant pomniko, o kaip per- 
kejas vainiku sau vėlino, nes 
tas jaunas vyras apie kuri kal
bame, ėjo in ta paezia szali, 
tai ponas ėjai paskui ji, ar ne?

— Teip, ponas sūdžiau.

TAS PATS
— Sztai tas jaunas vyras 

pradėjo eitie prie antgrabio, ir 
istzeme isz kiszianiaus rakta, ir

0®=A - B - CELA''yi 
arba pradžia 

SKAITYMO 
...ir...

RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col.
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asz tom syk prisiartinau toje 
laiku, kada tasai vyras inkisz- 
inejo rakta in spyna antgrabio 
Curados. Isz papratimo, asz 
lingtelejau jam su galva, o ka
da sugryžinejau po atlikimą 
savo dauba, maeziau durys už
darytos, nes raktas da buvo 
duryse.

— Kokia valanda galėjo 
būtie?

— Buvo biski po treczia 
valanda, nes pažiurėjau in^sa- 
vo laikrodėli, kaip sugryžiau 
namon.

— Gal ponas pameni kaip 
tas jaunas iszrode?

— Gražus vyrelis, viduti
ne u£io; veidas isžbales, judos 
akys ir plaukai geltoni. Buvo 
puikiai pasirėdęs, su akulio- 
rais. 0 mokėjo man už vaini
ką auksu.

— Girdėdami taji apsaky
mą.- Gibrai, virszininkas poli
cijos, kamisorius ir abudu 
agentai negalėjo sulaikyt savo 
d.y vo.

— Tai tie patys nurodymai, 
tarė Jodelet . žemiaus-balsu, 
nes teip aiszkiai, kad ir nuro
dymai parodo jog virve ir mo
tere likosi nužudyta tuom pa
ežiu sztilietu ir ranka, Žu- 
dintojum bus tas pats gelton
plaukis vyras!

— O ar ponas girdėjo jo 
sznekta? Paklausė sudžia, Le- 
telliero.

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Subatoj ipriipuola Szven. 

Marijos Vardo, ir Szv. Valeri
jos, o Tautiszka, Vardine: Man- 
imine. Ir ta diena: 1918 me
tuose Amerikieeziai pirmąjį 
syki na varino ja pariszkas, 
svaronotas, tankas per susikir
tima in St. Mihel, Prancūzijo
je; 1903 m., Lietuviai gynė 
szventa misžka nuo Pusti Vil
niuje; 1943 m., Italijos Dikta
torius Benito Mussilinis .buvo 
iszlaisivintas, pavogtais, ir Vo
kiccziai ji paskelbė Faszistines 
Italijos Prezidentu 23-czi.a die
na to paties menesio ; 1946 m., 
Henry Wallace,Prekybos Sek
retorių', Madison Garden New 
York mieste, ^per prakalbas, 
perspėjo Amerikiet'ziuis nesi- 
įprieszinti priesz Sovietus,' ir 
patarė taikintis su Amerikos 
Komunistu®, ir jis sake, kad 
Anglijos Užsienio Politika Ar
tinuose Pytuose gali greitai 
•isziSzaukti kita pasaulini kara. 
Prezidentas Harry; Trumanas 
prisjpa'žino, kad jis‘buvo sizifas 
Wallace’o pastabas isz ankszto 

■ persikaitęs ir jam buvo pavėli
nęs taip kalbėti.

— Utarninke pripuola 7 
Marijos .Skausmu, ir Szv. Ni
kodemo, o Tautiszka Vardine: 
Sartone. Taipgi ta diena :1935 
metuose Žydai neteko piliiety- 
bes Vokietijoje, ir Naciu svas
tika buvo paskelbta kaipo Na
ciu Vokietijos vėliava-, 1940m., 
Londono miestas Naciu bom
barduotas, penkios deszimts 
szeiszi Naciu eroplanai buvo 
nuszauti (Per kara buvo skelb
iama kad net szimtas asztuo- 
nios deszimts septyni eropla
nai buvo nuszauti); 1941 m., 
U.S.A, kariszas laivas ‘Wap’ 
kuris veže kariszkiis eroplanns 
buvo smsza,ūdytas iii Gnada,ca
ll ei,. kur jis 'buvo pasiimsi as 
saugoti musu kareivius, kurie 
in tais Salas važiavo; 1945 m., 
eroplanas nukrito netoli nuo 
Kansas City, Missouri, dvide- 
szimts veteranu., kareiviu, ku
rie va'žiavo isz Furoposir trys 

lakūnai toje nelaimėje žuvo;

1945111.., valdžia pranesze, kad 
sziais metais buvo 502,000 di- 
vorsai Amerikoje; 1946m., Ku
nigas John Baptist Jansens, 
Belgijos Jėzuitas, būva Jėzui
tu kongregacijos iszrinktas 
virszininkas Rymoje; 1374m., 
Lietuviai pergalėjo Lenkija,

i Liublino apygardose.

— Gerai žinomas- miesto 
gyventojas, Jonas Paserpskis 
nuo 521 W. .Mahaiioy Avė., ku
ris nesveikavo.per koki tai. lai
ka, ir gydosi in Jefferson li- 
gonbuteje, Philadelphijoje, nu
mirė Panedelio vakar 9:45 va
landa. Velionis gimė Mahano- 
juje. Per keletą metu turėjo 
barberini szapa, ,po tani turėjo 

i užsiėmimą su Freihofer Bak- 
| ing Co., Philadelphia, o pasku
tini karta 'buvo staliorium. Pa- i
liko dideliame nuliūdime: savo 
paiczia Marijona (Drabniu te); 
duktere Teresa, pati William 
Noone, Cynwyd, Pa., du sunu:

Jon a ir Robert; du brolius: 
Juozą, isz Montana ir Prana, 
Newark, N. J., taipgi seserį 
Ona, pati Juozo Adams, New
ark, N. J. Laidotuves invyks 
Subatos ryta, su apiegomis, 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9-ta 
valanda, ir palaidos in'parapi
jos kapinėse. Graborins L. 
Traskauskas laidos. Amžina 
at i Įsi!

LENKU ISZKILMES

Lenkai Gražiai Pasiro
dė Philadelphijoje

VIENAS SKAITO,...
— 

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

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu-1 
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa-;

DU KUNIGAI
SUKAPUOTI 
_____ * -i*.

•• ■

(Tasa Nuo 1 PuąĮajįio)

amžiaus.
Policijantai sako kad gali

mas daigtas kad tiedu kunigai 
buvo vagiu nužudyti, nes kele
tą žeme iugu žuvo isz jųdviejų 
klebonijos. Bet tie žemeziugai 
tokios mažos vertes kad var
giai vagiai j u norėtu ar imtu. 
Greičiausia ežia buvo Komu
nistu darbas, kurie neapken- 
czia Kataliku, o ypatingai Ka
taliku Kunigu.

— Kita sanvaite; Nedelioj 
■pripuola szesziolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szventos 
Idos, Szv. Eugenijos, o Tautisz 
ka Vardine: Birniantis. Ir ta 
diena: 1788 meluose buvo pir
mieji Rinkimai Amerikoje; 
1803 m, gimė Commodore John 
Perry, Amerikos Laivyno Tė
vas..

Honf ymr maturing 
Series? ionds tan earn Ar 
!0 years more...at 3%

PHILADELPHIA, PA. — 
Paderewskio Dainininku Drau
gyste surengė labai gražu va- 
kara mieste in Philadelphijos 
Rifle Kliuba ant asztuntos ir 
Tabor ulycžiu.

Lenkai ir gražios Lenkaites 
parode visiems gražius Len- 
kisžkus tautiszkus szokius; su
dainavo savotiszkas dainas ir 
daineles.

Gražios Lenkaites sudarė 
rugiapiutes iszkilmes ir paro
de kaip senovės Lenkai gy veno 
per baudžiavos laikus. Tu 
Lenkiu gražuoliu tarpe buvo 
Mary A. Wotowski, isz Ed
dington, Ponia Viktoria Da- 
browska ir jos vyras Martin, 
isz miesto; Sop. Kauba, teipgi 
isz miesto; Cecilia Egger isz 
Camden, N. J., Kaz. Dubiel ir

veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kasztoj 
ant paveikslu, kad savo skaity- j 
tojus supažindint su visokioms 1 
savo akimi kas dedasi ant viso j 
svieto.
Žmogus skaitantis žines, mato į 

nelaimėms įr atsitikimais.

65 METAI KAI
“SAULE“
SZVIECZIA

A ''NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 

f Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

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

APVOGĖ
KOZIRNINKUS

J/,.,

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

mas neteko sziiiito dvideszimts 
doleriu, o antras neteko asz- 
tuonios deszimts penkių dole
riu. «

Pclicijantai rado jųdviejų 
tuszczias pinigines maszias 
iilyczioje, užpakalyje tos sve
taines. Tiedu vyrai sako kad 
tie vagiai jiemdviem buvo vj- 
vai nepayžstami.

SKAITYKIT
^■“SAULE”'^ai

PLATINKITE

— Panedely je pripuola. Szv. 
Kryžiaus Paauksztinimo, o 
Tautiszka Vardine: Giraite. Ir 
ta diena; 1901 metuose Ameri
kos Prezidentas, William Me 
Kinley pa-imire, ji buvo nu- 
szoves anarchistas, Leon CzoĮ- 
goisiz, kuris vėliau buvo nužu
dytas; 1944m., Viešnios ant At 
lantiko mariu pakrantes, nuo 
Carolina valstijų ligi Kanados, 
keturios deszimts žmonių žuvo, 
ezimtas milijonu doleriu iszku
dos padaryta; 1323m., Davie- 
ta už grobe Mozuru pili Do-bri- 
na; 1778 m., Benjamin Frank
lin buvo paskirtas kaipo musu 
Ministeris Prancūzijai, tai bu
vo musu pirmutinis! atstovas 
svetimam krasztui; 1752m., vi
siems dingo net vienuolika die
nu kai naujas kalendorius bu
vo in vestais- Rugsėjo treczia. die 
nu tapo Rugsėjo keturiolikta; 
1951m., penkiolikos metu Cece
lia Bei], mokine, buvo ant 
smert nudurta., ponios Millie 
Romano, prie savo namu. Po
nia Romano buvo suaresztuo- 
ta; 1945m., Fordo automobiliu 
kompanija uždare visus savo 
fabrikus ir paleido daugiau 
kaip penkios deszimts tukstan- 
c žiu d ar b i n i n k u. F o rd o k om- 
pani jos atstovas, .sake kad ne
teisei inos darbininku straikos 
trukdė ip arde visa tvarka ir 
darbai; 1940 m., Italijonai iš
siveržė in Egilpta.

]\ow, 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 years. 
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 $1.8.75 
can now pay you $33.67 ... a $37.50 Bond will be worth 
$67.34 . . . and so on.
This is true of a// Series E Bonds—the ones you own now 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? Il 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 spend it.

No matter how small your income, you know you can’t 
afford not to put something aside for yourself. So strengthen 
your own future and that of your country by saving your 
money in U. S. Defense Bonds through the Payroll Savings 
Plan. Or il you’re self-employed, start a Bond-A-Month Plan 
at your bank. It’s safe, it’s sure, it’s automatic!

Eleanor Dzumaga, teipgi isz 
miesto. Keturi Lenkai daini- 
nininkai, sudarydami Lenkisz- 
ka ketvirti labai gražiai sudai
navo kelios Lenkiszkas tautisz- 
kas dainas.

Szita Lenku Diena, buvo to- 
kis gražus, tautiszkas ir tokis 
garsus ir pasekmingas kad be
veik visi Amerikos laikrasz- 
cziai ji -placziai iszgarsino ne 
tik su straipsniais, bet ir su pa
veikslais.

Musu Lietuviu Diena mamo
se iszrodo.„prasta prilyginus 
prie szito Lenku pasirodinimo. 
Mes daug ko galėtume pasimo
kinti isz savo susiedu Lenku ir 
tai butu labiau in sveikata ne
gu taip didžiuotis ir girtis kad 
tiek ir tiek žmonių suvažiuoja 
in musu Lietuviu Diena. Kas 
isz to kad jie ir suvažiuoja kad 
jiems nieko Lietuviszko nėra 
duodama? -...

Musu Skaitytojas

K* MUSU • 
SKAITYTOJAMS

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

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams, 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bjiĄ, 
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 kuki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siuMavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, h’ laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da- 
baL aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!!’ , ; ■

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

Daug laikraszcziu yra insteį- 
ge taip vadinama “Popieros 
Eupda,” in kuri renka aukas 

JI' ■>.■?• . ’ ' I ;

isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie- 
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
peturime, bet nuoszirdMai ir 
yieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

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

“Talmudo Paslaptys’;
2YDŲ TIKYBOS > 
/ PRISAKYMUS;

Labai užimantį apysaka ;
■ Per paczta, 25 Centai J

. _ ■ i - _•*— / ’Jįy, / J- - ' ’ » ’ i '

Saule Publishijig Ūompauy, 
Mahanoy City, Pa., ILS.JU;

^Pirkię U. S. Bonus!
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Į L. TRASKAUSKAS J 
A ------------- t

J LIETUVISZKAS ? 
J GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. J 
j Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *

Vestuvių Ir Kitokiams * 
I :: Reikalams :: J 4 . _____ *
* 535 WEST CENTRE STREET *
J Telefonas Nr. 78 a

* MAHANOY CITY, PENNA, J 
M<*********-K*K*****-*-r***-»e>

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

Defense Bonds pay 2.76% to 3%!

Ask at your bank for descriptive folders about 
these new Bonds:
Saris* 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.
Serie* 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.
Serie* K. A new 12-year current-income 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.

/tow wen better.1 \
Invest more in Defense Bonis!.

w
U. 8. 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.

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

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

“Saule”, kaip szyiete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie- 
t u vi ai“ Sau 1 e ” palaiko su sa-
vo prenumeratais.

FOR REAL HOT WATER PLEASURE

Whether jrour family is two or ten, 
there is an electric water heater to fit 
your needs. Have your retailer install 
yours today. Then look for the star * 
on your next service bill which means you 
are enjoying our special money-saving 
water heating rate.

Wwk-frw 
*r4 hI<“

“The 'right answer to clean clothes is 
abundant hot water,” says Mrs. Francis 
Keller of Wilkes-Barre, Pa. “And. for 
hot water wherever you need it, go electric.”

Mrs. Paal SUidtlar, Ml b/, Pa.
M.s Maty Klmaal, MaaUaiwRtfl, Pfc
Mrs. Jaak S, tasas. Lack Haaaa, Pa,

Yes, as you see, homemakers every
where will tell you, electric water heating 
is the modern, dependable way. When 
you go electric, hot water is always wait
ing! No fires to tend. No steps to climb. 
No waiting and worrying.

It’s wmpletely^ 
automatic’

'Truly dependable”'

IT'S FASTER, BETTER-

> PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY \

^Pirkie U. S. Bonus!

Trys Istorijos ? 
Apie Irlanda arba Nękąltybi 
Suspaustą; Robertas Velpiau; 
Medėjus;; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Jko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
------ - ,

Saule Publishing Co. , 
. > ' , Mahanoy City, Pa. ....^

“Saule” skaito visu si uoga
uju ir sroviu žmonės :, darbiu in
kai, bižniėriai, profęsijopalal, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
niokslineziai ir darbo žmones. 
Xesjnsi jie "žino kad “Saule*’ 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia. ' •. / ■ G . -U N U;/.. J v/


