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Isz Amerikos
DARBO “per Sunkiai Turėjau

SEKRETORIUS jara Dirbti,” Jis
PASITRAUKĖ Pasiaiszkino

Taft-Hartley Instaty- 
mas Nepakeistas

WASHINGTON, D. C. — 
Martin Durkin, Darbo Sekre
torius, be jokio perspėjimo ir 
beveik be žoždžio kitiems, pa
sitraukė isz savo vietos.

Visu darbininku vadai ji la
bai dabar giria kad jis taip pa
dare. Jie sako kad Martin 
Durkin neturėjo jokios kitos 
iszęities, kaip tik pasitrakti, 
kai Administracija nieko neda
rė apie ta “Taft-Hartley In- 
statyma, kurio visu uniju va
dai neapkenczia.

Walter Reuther, CIO unijos 
vadas sako kad kitaip ir nega
lėjo būti, Martin buvo privers
tas pasitraukti.

“Mes, CIO unijoje,’’ sake 
Reuther, “su džiaugsmu pri
ėmė žinias kad Prezidentas Ei- 
senhoweris buvo paskyręs vie
na isz musu in ta taip svarbia 
vietą.. Visi mes mislinome kad 
Republikonu Administracija 
laikysis savo žodžio. Bet iki 
sziol, asztuonios deszimts tre- 
czias' Republikonu Kongresas 
nėra nieko nuveikęs, kaip tik 
trukdyti darbininkams. ’ ’

Dauguma Kongressmonu la
bai nustebo, nes niekas nieko

(Tasa Ant 4 Puslapio)
T?.—. ................ .. ..... ......... . ------------------------------------------------------------- ---------- — .

Karo Belaisvis Susitinka Su Broliais

Szitie trys broliai džiaugs- Į broliais, Herbert Allemand, 
mo aszaras lieja kai pasi- p0 kairei irAnides Allemand 
sveikino Laisves Kaime,- j p0 desznei. Iszlaisvintas 
Korėjoje. Saržentas Ron- į kareivis, Saržentas Ronald 
old Allemand, viduryje, isz Allemand turi žmona in 
Houma, La., pargryžo isz Houma miestą.
nelaisvės ir susitiko su savo į o o o

ZAKRISTIJONAS
NUSZOVE KLEBONĄ

NETTUNO, ITALIJA.— Vie- 
nas kunigas buvo ant smert 
nusiautas, o antras buvo labai 
sužeistas po iszkilmingu pa
maldų ir atlandu Szventos Ma
rijos isz Goretti garbei.

Nužudytas kunigas buvo 
Kunigas Alfredo De Santis, 
keturis deszimts vieno meto 
amžiaus klebonas. Sužeistas 
buvo Kunigas Placido Corsi, 
penkios deszimts keturiu metu 
amžiaus.

Jiedu gryžo isz geležinkelio 
stoties, kur jiedu buvo palydė
ję Kunigą Fedele, kuris buvo 
pamokslą pasakęs per tuos at
laidus.

Eidami skersai placzia uly- 
czia prie stoties, jiedu suklupo. 
Kai jiedu buvo nuveszti in li- 

i gonine, Kunigas De Santis jau 
buvo negyvas. Jo draugas, 
Kunigas Corsi buvo taip su
žeistas kad jam reikėjo opera
cija tuojaus padaryti.

Suaresztuotas už ta. tu kuni
gu suszaudinima buvo penkios 
deszimts devynių metu am- 

i žiaus Domenico Fratini, kuris 
jau trys metai kai ėjo zakristi
jono pareigas toje klebono De 
Santis bažnyczioje. Jis polici
jai pasiaiszkino,kad jis juos 
nuszove už tai kad jie jam per 
daug darbo davė ir per mažai 
mekejo.

Penkiolika valandų nuo 
to aiko kada mažyte, dvyli
kos metu amžiaus Judy 
Bortnyk, paliko savo tėvu 
namelius in Austoria, Long 
Island, N. Y., ir iszejo pasi- 
raudyti, jos pasmaugtas la

JAPONIJOS KARA
LAITIS AKIHITO

Atvažiavo In Szveczius
WASHINGTON, D. C. — 

Japonijos Karalaiczio Akihito 
atsilankymas in Amerika yra 
labai paprastas, prilyginus 
prie pirmutinio Japonijos vir- 
szininko atsilankymo pas mus.

Pirmutinis atsilankymas bu
vo 18G0 metuose. Tada iszkil- 
mingai ir didingai atvažiavo 
asztuoni ambasadoriai su sze- 
szios deszimts trimis palydo-

Japonijos
Karalaitis Akihito

vais. Visi nesziojo savo krasz- 
to brangius ir spalvingus szil- 
kus.

Ta” pirmutinis Japonu atsi
lankymas buvo su tikslu suda
ryti prekybos ir draugiszkumo 
sutarti.

Visi jie atplaukė in Vaszing- 
tona ant laivo “Roanoke’’ ir 
iszlipo ant labai puikiai pa- 
puoszto uosto, kur dabar Žydai 
žuvis pardavinėja.

Prezidentas Buchanan visus 
iszkilmingai pasitiko. Jo gi
minaite, Harriet Lane, Balna- . ... . .mu szeiminmke, vaiszmgai vi
sus priėmė ir pavaiszino.

Prilyginus prie tokio atsi- 
. lankymo, Karalaitis Akihito, 
atskrido su eroplanu. Jis ne
sziojo tokius drabužius kaip ir 
mes. Jis mėgsta Amerikonisz-

i kus “szuniukus” Hot Dogs,

Jauna Mokine Surasta Pasmaugta

vonėlis buvo surastas pelkė
se, netoli nuo mariu kranto.

Czia policijantas žiuri in 
jos lavona ir jieszko kokio 
nors ženklo kad butu galima 
susekti kas ja nužudė. Po- 
licijantai spėja kad mergai-

Ir jis gražiai ir gerai kalba mu-1 
su kalba.

j Amerikos Sekretorius John 
Fester Dulles surengė dideli 
balių karalaiczio garbei. Per

■ vakariene buvo visokiu valgiu 
ir gardumynu, bęt Karalaitis 
Akihito pastebėjo kad tu 
“szunuku” niekur nebuvo. Jis 
mėgsta arbatėlė, bet per ta ba
lių jam buvo siulinama tik 
brangiausi vynai, szampanas, i 
konjakas ir begtine. Po vaka
rienei visiems vyrams cigarai.

Karalaitis Akihito svecziuo- 
sis Amerikoje visa menesi. Jis 
sako jis nori geriau susipažinti 
su Amerikos žmonėmis ir 
Amerikos paproeziais.

Bet tikrumoje, jo szita kelio
ne ir szitas pas mus atsilanky
mas turi kur kas svarbesni 
tikslą. Japonams rupi palai
kyti labai gerus politinius san
tykius su Amerika, nes jiems 
labai reikia labai daug pinigu!

Karalaitis Akihito, tikrumo
je .yra Japonu dipliomatinis 
pasiuntinys, kurio darbas yra 
tuos draugiszkus santykius pa
laikyti ir dar padidinti.

PASZVENTINO
NAUJA LIETUVIU

BAŽNYCZIA
PHILADELPHIA, PA. —

Jo Ekcelencija Arkivyskupas 
no Szvento Kaz miero Lietu
viu Bažnyczia, trylikta diena 
viu Baznyczia, trylikta diena 
szio menesio.

Szita bažnyczia buvo ligi že
mes sudegus, ir klebono, Kuni
go Monsignoro Igno Valan- 
cziuno rupestimi, ji buvo vėl 
atstatyta.

Keliomis dienomis priesz tai 
Vyskupas Vincas Brizgys pa- 
szventino didiji altorių.

Szita bažnyczia jau antru 
kartu buvo sudegus. 1930 me
tuose ji teipgi ligi žemes buvo 
sudegus.

Tai Szvento Kazimiero pa

tuke buvo kur nors kitur nu
žudyta paskui czia atveszta 
ir iszmesta. Ji buvo visai 
nuoga, tik maža suknele ant 
jos lavonėlio užmesta.

□ LO o

rapijos parapijiecziams isz tik
ro reikia pripažinti tikra pasi- 
szventima ir darbsztuma kad 
jie, nežiūrint tu nelaimiu, per 
toki trumpa laika pasistatė net 
dvi bažnyczias.

126 AMERIKIECZIU 
KAREIVIU DINGO

Gal Žuvo Nelaisvėje;
994 Belaisviu Isz

Viso Dingo
WASHINGTON, D. C. — 

Apsaugos Sztabas paskelbė 
kad szimtas dvideszimts szeszi 
Amerikiecziai dingo. Tikima
si kad jie buvo pateke nelais
vėn Korėjoje,bet Komunistai 
niekados ju vardu nebuvo pa
skelbė.

Isz viso dar devyni szimtai 
devynios deszimts keturi ka
reiviai yra dinge toje Komu
nistu nelaisvėje. Bet valdžia 
sako kad gal dauguma ju pasi
mirė ar buvo nukankinti toje 
nelaisvėje.

Apsaugos Sztabas sako kad 
Komunistai gerai žino kas su 
szitais dingusiais kareiviais 
atsitiko, bet iki sziol jie nieko 
nesako ir jokiu žinių neiszduo- 
da.

Kai karo sztabas szitu din
gusiu kareiviu vardus paskel
bė tai tuo paežiu sykiu ir pa- 
aiszkino kad tai nereiszkia kad 
yra kokios vilties kad nors vie
nas isz ju kada grysz namo ar 
surastas.

Komunistai dar nieko nėra 
atsake in szitus priekaisztus, ir 
iszrodo kad jie ir nieko neat
sakys.

Komunistu radijas isz Pei
ping miesto sako kad tokie 
priekaisztai yra isz pirszto isz- 
cziulpti ir jokios teisybes juo
se nesiranda.

Vienas Komunistas kores
pondentas in Kaesong, net ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

JAUNAS LENKAS
PABĖGO NUO

KOMUNISTU

Amerikiecziai Ji 
Priėmė; Uždėjo

Sargyba
SEOUL, KORĖJA. — Jau- 

nas Lenkas buvo atvesztas in- 
Pietu Korėja kaipo klumoczius 
su kitu tautu atstovais. Tik 
kelios minutes pirm negu tu 
atstovu eroplanas iszkrido, tas 
Lenkas priėjo prie Amerikie- 
czio karininko ir paprasze kad 
jis butu priimtas kad tai jo pa
skutine viltis pasprukti isz Ko
munistu.

Armija sako kad tas Lenkas 
yra dvideszimts asztuoniu me
tu Jan Hajdukiewicz, klumo
czius. Jis buvo atvažiavęs in 
Kangnung su kitais tokiais at
stovais ir klumocziais, kaip 
Czekai, Szvedai ir Szveiczai.

Amerikietis karininkas Ma
jor Edw. Moran, isz Western
port, Maryland, sako kad tas 
Lenkas jam buvo pasakęs kad 
jis bijosi gryžti, nes jis nėra 
niekados buvęs Komunistas ir 
dabar tokie žmones nepagei- l 
daujami. Jis labai gražiai kai- ' 
ba Anglu kalba ir už tai buvo j 
pasamdytas ar tiesiog privers- I 
tas važiuoti kaipo klumoczius.

Kai Komunistai pamate kas 
ten prie eroplano atsitiko, jie 
tuojaus pareikalavo kad Ame
rikos Armija pavestu ta Lenka 
jiems, bet Amerikos karinin
kai nesutiko. Už keliu minutu 
tas eroplanas su kitais Komu
nistas, bet be to Lenko, iszkri- 

į do in Sziaurine Korėja, 
i

SKAITYKIT
r^”“SAULE”^j

PLATINKIT!

Paskutine Didvyrio Kelione

Generolo Jonathan Wain
wright grabas yra isznesza- 
isz Fort Sam Houston kop- 
lyczios po pamaldų. Jo la
vonas buvo iszvesztas isz 
San Antonio, Texas ir buvo 
palaidotas in Arlington Na
tional kapines.

Generolas Wainwright ta
po didvyriu kai jis su savo 
likusiais kareiviais buvo su- 
musztas ir buvo priverstas

Aplanke Motina 
Kalėjime

Penia Barbora Graham 
intarta už prisidėjimą 
žmogžudystėje dabar randa
si kalėjime. Pone Mabel 
Monahan buvo nužudyta ir 
Barbora Graham yra intar
ta. Jos asztuoniolikos me
nesiu sūnelis Tommy buvo 
atvestas ja aplankyti in Los 
Angeles apygardos kalėji
me. Mažutis nieko nežino, 
o motina rodos visai nepai
so.

ŽEMES
DREBĖJIMAS

30 Žuvo; 100 Sužeista
NICOSIA, CYPRUS. — Že- 

mes sudrėbė j imas sukrėtė visa 
Paphos apylinke ir Anglijos 
Salas prie Turkijos kraszto. >

Policija pranesza, kad apie 
trisdeszimts žmonių žuvo ir 
daugiau kaip szimtas buvo su
žeista. Namai ir ofisiniai na
mai buvo taip sukrėsti, kad 
sienos sutruko ir stogai inlužo. 
Telefono dratai buvo nutrauk
ti ir elektros szvieša buvo Už
gesinta.

Daktarai ir slauges greitai
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Japonams pasiduoti ant 
Corregidor Salos. Jis taip 
drąsiai ir garbingai gynėsi', 
traukėsi kad Japonams taip 
sutrukdė, kad jie galutinai 
ta kara pralaimėjo. Augsz- 
cziasiam Generolui MacAr
thur buvo Prezidento Fr. D. 
Roosevelto insakyta pasi
traukti in Philippinus, o Ge
nerolui Wainwright liko pa- 
reiga laikytis kol gales.
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Kas Girdėt
kini matyti kad mes jau nete
kome vadovystes tarpt aut i no
se klausimuose.

Amerikos Užsienio tvarka 
yra be tvarkos. Kur tik mes in 
sikiszome in kitu krasztu rei
kalus, ten mes ir suklupome, 
.suklydome.

Mes žiurome iii Rusija kaipo

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO

— Taip, in redakcija.
— O asz tau norėjau pasa

kyt, idant sumaitini eit imi ant 
pusrycziu.

ženklini.
Jauna motore, norint buvo 

suvis moraliszkai nupuoliifs,

Beveik visi krasztai mumis 
nepasitiki, mus intarineja. Ir 
tai iszrody tu.laibai keista, nes 
mes beveik visiems labai daug 
esame padeje. Visi jie mums 
dėkingi, bet ne draugingi.

Mes dar vis palaikome szio- 
kia-tokia vadovybe, 'bet ir ta 
musu vadovybe ima mažėti, 
kai mes jau mažiau pinigu ir 
kitokios pagelbės siuncziame 
iii tuos krasztus. Tie Įcrasztai 
dabar jaueziasi kad jie gali to 
labdarybės jungo nusikratyti. 
Jiems insipyko priesz mus 
lankstytis, jie ne taip žiuri in 
dalykus kaip mes ir mato kad 
mažai ka bendro jie turi su 
mumis.

Korėjoje mes daugiausia pa
aukojamo, 140,000 aukų! Nei 
vienas kitas krasztas tiek te
nai nepadėjo.' Mes norėjome 
ta kara laimėti, ‘bet nelaimėjo
me, už tai kad visi kiti krasz
tai norėjo to karo laimėti, nes 
jie nori labiau derintis negu 
kariauti. Mes labai žemai nu
silenkėme ir nusileidome; taip 
žemai kad dalbar nenorime nei 
prisipažinti.

Mos kalbame apie nusistaty
mus ir insitikinimus; kiti 
krasztai kalba apie sugyveni
mą.

Mus labiausiai skiria nuo ki
tu krasfctu Užsienio prekyba.

dabar kariaujame nors su pre- 
kybe, bizniu, ir mes pasirenige 
kad ir su savo armijomis ka
riauti priesz ta Rusija jeigu 
prisieis reikalas.

Musu Alijantams tokis mu
su nusistatymas baisiai nepa
tinka; jie sako kad tokis nusi
statymas baisiai nepatinka; jie 
sako kad tokis nusistatvmas

-ako kad mes, Amen 
lilnai nein vertiname

i ai

pasitikime ant savųjų jiegu.

Ali jautai dabar jau perka 
isz Raudonųjų ir jiems par
duoda ir visai nepaiso kaip 
Amerika pyksta.

Visi krasztai nori vesti biz
ni su Kinija. Japonija dabar 
slaptomis veda biizni su ta Ko
munistine Kinija, nors tuo pa-

Amerikai.

Iszrodo kad ims dar keletą 
metu pirm negu Korėja bus 
vėl suvienyta.

Komunistiszka Kinija da
bar ima bizni, prekyba vesti 
su visais krasztais'. Ir Ameri
ka bus priversta nusileisti. Ir 
iszrodo, kad ta Kinija bus pri
imta ir pripažinta Tautu San- 
jungoje, nežiūrint kaip męs 
prieszinsimes.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

— Jok jau ne pyksti ant 
manes? Paklausė Mauricas.

— Pykstu, ir tada nepyksiu 
jeigu man padarysi tai kol rei
kalauju nuo tavos.

— Gerai, p a d ar y su.
— Pirmiause sėskis.
Sztai czion,.. .dabar 

kalbėsimo.
— La'bai gerai.
— Ar nemeluosi?
—- Asz niekados ne meluo-

pasi-

— Ka nori daižinoti ?
— Noriu dažinoti, kaip va

kar, vakarėli praleidai ir nak
ti.
ŽMOGUS KURIS NIEKAD 

NEMELUOJE
— Atsiskyriau su tavim 

nes buvo arti septinta valanda.
— O paskui?'
— Pasikui nuėjau ant piet.
— Pas ka?
— Iii restauracija Breban- 

to.
—- Ar pats vienas?
— Nuėjau pats vienas, nes 

radau ten pažinstamu ir suval
gėme drauge pietus.

— Kas tai elo pažinstami? 
Mauricas pasakė pravardes.

— O paskui vaikszcziome 
bulvarai, ėjau pro teatra ir už
ėjau ten.

— Vietoje ateit in Renais
sance kur asz buvau! Teip, eis
mu persitikrinus jog mane pri- 
gaudinei, del kokios kitos balt-

— Laibai gerai, nes ryto.
— Szia.ndien man reike pi

nigu, kasa redakcijos iszmoka,, 
tai atsiimsiu kas priguli.

Kad asz tau sakau jog

Pertrauke Oktavija, na tai tau 
paskolinsiu trisdesziints pen
kios liudorius.

— Ne mekstu iminet pini
gus nuo moterių.

— Ant tuszczio, o asz už- 
pyksiu! O velei užtikrinu tau 
jog jokiu bud u negaliu ei tie su 
tavim ant pusrycziu, nes turiu 
pataisytie korektus (klaidas 
druko), |o paskui atlankytie 
in prieszniiesczio St. Germain 
giminaite, po kurio mirti visa 
turtą gaunu, o jau labai senis 
.serga. Supranti, dabar jog tas

apsireikalausiu atvažuosiu pas 
tave, pietus' suvalgisime drau
ge, o paskui tave nuvesziu pas 
Folios Bergers.

— Ka darytie Atsake Ok
tavijų, kaiip tu ant ko užsispi- 
rei, tai turiu tikt.,

— Tuo jaus 
musz. N u eik i (

del save prieteliairs, jisgi tuom

atvažiavo isz kokio tai 
miestelio, kad gaulie

ja visame,'niekad

Už valandos Mauricas jau 
buvo suvis pasirodęs ir paisi- 
renges del iszejimo ir pasakė 
anie tai jaunai moterei kuri

to kambario.
— Jau esi pasirengęs, pa

klausė teeidama pas ji.
— Jau.
— O žiurekie, tarė jije, ne

turi užsektus mankietus. Ar 
jau neturi tujli sagucziu, ka 
nuo manos gavai ?
Mauricas dirstelėjo su dyvais 
ant mankietu.

— O! Viena, sagute, sztai 
czion guli prie stalelio, jijie 
lenkdamasi ir pakeldama sa
gute nuo aslos.

ka tau dovanojau ant vardu-

rejo pavydala mažios patkave- 
les auksines, kurioje vietoje 
vinelu, ‘'buvo penki mėlyni ak
menėliai.

Vieid ai k Mauricas susirau-

saves misyje, ir tarė:
— Kur galėjo dingt i, ar lai

kais nesudeginau su marszki- 
nais, kur nuo rankove buvo?

O gal pamecziau ja. antgra-

au jokio

Priesz Antra Pasaulini Ka
ra prekyba buvo laisva visur; 
visi krasztai galėjo vesti bizni, 
prekyba su 'bet kurio kitu 
krasztu. Bet dabar svietas yra 
persi skeles in dvi dalis: Ko
munistine ir Priesz-Komuništi
nę.

Prancūzija apleis Indo-Ki- 
nija ir mums pasakys kad mes 
ta kraszta galima pasisavinti, 
jeigu norime kita toki 
kaip Korėjoje pradėti.

k ar a

Musu Alijantai nori vesti bi
zni su Komunistiszkais krasz
tais. Jie ne tik nori, bet sta- 
cziai, turi vesti prekyba, bizni 
su tais krasztais, ypatingai da
bar kai mes imame sumažinti 
savo paszelpa ir pagelba 
jiems.

Labai iszrodo kad mes da
bar turėsimo susitaikinti su 
Alijantais ar ju visai neteksi
me ir liksimos vieni. Iki da
bar mes visiems in sakome, vi
sus mokinamo, nes visiems mu
su pinigai buvo reikalingi, bet 
kai tie 'pinigai sustojo plauke 
in tuos krasztus, tu krasztu va
dai jau savotiszkai pradėjo' 
veikti ir dabar drysta mums 
pasiprieszinti.

Musu Ali jautai negali su 
mumis prakyba ar‘bizni užves
ti, nes mes per augsztas nuo
mas, taksas esame uždeje ant 
visko isz Užsienio.

Pypkes Durnai

Jau dabar dauguma tu 
krasztu visai nepaiso apie mus 
ir veda bizni su tais Komunis
tiniais krasztais. Isz to aisz-

Auszta Auszra

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 51/2 col- pločio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Auszta auszra, teka saule, 
Szvieczia in langeli, 
Ji atlanko kožno vieno 
Lietuvio nameli.
Kvieczia ji mus visus, broliai, 
Jau prie darbo stoti, 
Jau už Lietuvos liuosybe 
Drąsiai reik kovoti.

Dabar yra svarbus laikas
Už Lietuva stoti,
Jeigu norim mes liuosybe 
Del jos iszkovoti.

Auszta auszra, teka saule,
Apreiszkia ryteli,
Ji aplanko ir mus brangu 
Gimtini kraszteli.

Mauricas nusijuokė.
— Kad ir norėtu, idant ka- 

ziros butu pamelavo, ba man, 
pasakė, jok tave patiks dideli 
nesmagumai.

— Ar mane? Tarė pama- 
želi Mauricas, ir lig sudrebėjo.

— Teip, buvai taupė vynu 
augszczio ir hulviu karaliaus’. 
Tūzas vynu gulėjo prie tavęs 
po desziniai Szaleje, o deszim- 
take po kairei, yra, tai ženklas 
nesmagus del tavęs. Buvo tei- 
posigi ir tūzas gilu, ka. ženkli
na pinigus, o vienok gulėjo 
tarp septynakes bulviu ir se^p- 
tynakes czirvu, o tai ženklina 
žudinsta ir kalėjimas!

— Norints Mauricas suvis 
netikėjo in kaziras iir persuki
mą, tai begis apylinkes teip 
buvo navatnas jog net prakai
tu apsipylė.

Vienok nusijuokė, nes pri
verstinu juoku, ir tarė:

— Gana jau tu plovoniu, 
praszau tavos! Nustokime su 
tom kazirom ir pakalbėkime 
iszmintingai. Iszejas isz tea
tro, sugryžau namon, miego
jau keletą valandų, paskui at- 
sikelau užkūriau ugni kamine- 
liuje, sodan prie darbo ir ka 
tiktai pabaigiau, na. ir nžskam- 
binai.

— O toji baltplauke?
— Jokios baltplaukes ne- 

maeziau, nes man geriau,se ipa.- 
tinka juodplaukes.

Oktavija biskuti apsimalszi- 
no, ir tarė:

— Jeigu tai melas, tai del 
tavęs niekiau. Tikiu tau ir do
vanoju.

— Ar dovanoji man tai, ka
me ne prasikaltau? Aniuolisz- 
ka gerybe! Uždengkie pape- 
rosa, o asz tuom laik pasireng
siu del iszejimo.

— Ar iszeini?

atsakymo. Tarė garsiai:
Asz tikrai žinau, jog padė

jau ja ant stalo.
— Pats nepameni, o man 

pikta, jog tu nemoki sergėti 
dovanotu daigtu per mane.

E! Mano brangi! Man da. 
■pikeziau yra negu tau! Tris 
syk tik uižmokieczau tuojaus, 
kiek ji verta, kad tiktai surast 
galėta,u. Gal kur užsimėtė.

— Gal kur užsimoto.
— Pajieszkokime.

— TOLIAUS BUS —

Platinkit “Saule”

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

rinko visokius 
atsitikimus viso- 
daigtus, o užsi-

deszimta isz- 
tuom laik in 

kita kajn'bari, ba asz czion 
to laiku pasiredysu. Oktavija 
iszejo. Mauricas pradėjo rė
dytis.

Kas buvo toji Oktavija, tai 
reiketu daug pasakot. Turė
dama septyniolika, metu amž
iaus, 
mažo
tarnyste, nes kad turėjo gražės 
akutes ir patogi, tai leidosi in 
įsu kuri pagadinto gyvenimo.

Alauricas Vasseur, teip va
dinosi tasai jaunas vyras, nuo 
ulyczios Navarian, turėjo dvi- 
deszimts keturios motus ties 
jauniau is'zrode, o turėjo du- 
szia suvis pagadinta, būdas 
kiaurus ir ant visko linkias. 
Ateiktas protu nepaprasto, su
naudojo jin ant pikto ir var
gintas geismais visokiu sma
gumu, puikybe ir dideli 11110- 
pralobimo tai ėmėsi už visokiu 
.buriu, kad ir turėtu dingt ir ži
nome jau, jog dalaike žodi.

' Girdėjome, jog Alauricas 
Vasseus praišimine reporteriu. 
Tame nesuvis melavo. Buvo 
jisai reporteriam del laikrasz- 
cziu, kuris 
skandalinius 
kins kiaurus
imdavo tuom dauba, no tiktai 
del mažo uždarbio, nes ka gau
davo isz reporterystes, kad ga
lėtu in visur inlyst, o ir kad 
sziokia szlovia ir ženkyuma tu
rėtu, ba reporteriui ir in teat
rus ir kitokes vietas vale užei
ti net be jokio kiloto.

Mauricas Vesseur neturėjo 
jokio turto, nes aplaikinejo al
ga kas menesis nuo ypatosi, da 
nepažin stamos skaitytojams, 
kuri bus labai reikalinga szita- 
me apsakėme. Apart to, turė
jo giluki dideli kaziratime, tai 
galėjo puikiai gyvenimą vest.

Oktava mylėjo Maurica di
džia ūso meile tai tankiai siu jo
sios karieta, drauge su ja važi
nėjo iu užmiesti in Bulonska 
giraite.

Tankiai su siavim vairi y jo si 
iszkalbinejo sau ir net užplau
ki! susiruipcziuodavo, ’bet tas 
nieko jiemdviem nekenke, ba 
tuojaus velei susitaikindavo 
tarp saves.

Da viena daigta turime už-

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 
m a s, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku

apraszy-

apysaka
szimtme-

užlioku. 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 Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; i pats Jėzus 

i Raganiszka lazdele; Boba kaip 7— 
! ir visos bobos; Teipgi juokai, 
' rodos, trumpi pasakaitymai ir ( 
j 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 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 d’aigtas 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, 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, 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-

> 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 Mul
kinus; 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 Iša
ri avineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrus 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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

I8OV2—Kvitu
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 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal scnoviszko 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:

SSU 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.

UF 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., - Ų. S. A
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Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

— Nepažinstamas pertrau
ke skaitymą.

— K a gali ženki int toji li
tera, ar Rymiszka skaitlis su 
'žvaigždutėms? Kalbėjo, ar tai 
Francuziszka V, ar penki ? Ar
gi tai gali būtie pirmutine li
tera vardo miesto, ar pravarde 
žmogaus, ar gal 'ženklai slap
tingos drauguves, tai bus tais 
p ana szi a u si a.

Toliaus skaitė.
Popieros sudavadytos, pa

tvirtintos ambasadoje, ant var
do Juliuszo Termitt, Belieczio 
isz Brukselos. Reikalauju pi
nigu kaip sakiau priesz dviemi 
dienomis. Rupinuosiu, dasiži- 
not priežastes 'buvimo Pary
žiuje.

Paėmė antra popiera ir skai
tė toliau:

“Toji motore juodai pasirė
džius, ne žinia per ka. prisiuns- 
ta, atnesze atsakyma ant an
tro raszyto laiszko.

Nr. 2. Tai tik žinau kad turi 
ponas turi 'būtie Paryžiuje del 
labai svarbaus reikalo. Aplai- 
kysu prisakima padėt grabije 
Curadosa, popieras paskirtas 
del pono, ir pinigus reikalinga 
del pono.

Yra czion szimtai tukstan
eziu franku.

Sztai jauno vyro veidas isz- 
siblaive.

— S z i m t a s tukstaneziu 
franku, tarė volei pertraukda
mas skaitymą ir dalypstamas 
su kairia ranka, stalcziau. Tai
gi rankpinigai del pralokime, 
kaip sau prižadėjau, nes tiktai 
rankpinigai! Asz apie milijo
nus mislinau, noriu ir turiu tu
rėt.

Paskui papines laiszka skai
tyt toliaus:

“Padekie ponas in szepuke 
ant altorėlio pakvitavone nuo 
paimtos sumos . Szia nakti ant 
pirmos valandos, iszsiuntas 
V.... pribus geležinkeliu va
kar szalyje. Važu akie ponas 
pasitikti, o greitai pažinsi ji, 
palsiriszusios rankos ant juos
teles. Prisiartink prie jo ir 
kalbėk:

Ar ponas isz Chanlillos? Ir 
aplaikysi ponas nuo jo laisz
ka su paskutinais paliepimais. 
Pasiuntiniu tuom bus V...

— O vietoje paraszo velei 
V. . .su dviem žvaigždelėm, ta
rė jaunas vyras. Paszpartas 
kuri pasĮepiau, aprasze žmogų 
su pasiriszusia ranka, su per
mainyta pravarde negu toki, 
kaip turi 'būtie apie tai ne 
abejoju.

Pravarde permainyta. 'Nie
kas apie ji nokiau sines.

Parejas ta ilga laiszka, paė
mė treczia popiera.

— Szitas, tarė, tai brangus 
rąstelis, Jra su savim atvožė 
žmogus per vakariniu trukinu, 
kuris man iszaiszkino. Nežino
jau. isz pradžios ka tas viską

- B - CELA ;£3 
arba pradžia

SKAITYMO 
...ir...

RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col. 

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co., 

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

ženklina, o per 'szita popiera. 
viską dasižin o jau

Ir skaitė sau pusbalsiu
— Tai mano testamentas:
“Asz žemiau pasiraszes, 

sveikas ant kūno, proto, gyve
nu Londone, mano- poloniuje, 
prie ulyczios Regentą, o tai 
mano paskutine vale.

Tėvas ir motina senei jau isz-

* BALTRUVIENE J
Ar *

Mokslas pranesza kad, 
Isztirtu dalyku yra, 

Kad paeziuoti vyrai ilgiaus 
gyvena,

Ne kaip pavieni, 
Kurie in laika liepavalgo ir 

gula vėlai.
Teisybe yra kad didesne 

singeliu valgo, 
Kaip tai senais priežodis sako: 
‘Ne isz vieno pecziaus duona,’ 

Nedamiega bekazyriuodami
Arba tankiausia kokioje 

Urvoje persėdi visa nakti, 
O tas labai kenkiA sveikatai. 
Paeziuoti nesivalkioja nakti,

N epale.istuvau  ja kaip 
singeliai,

Lova szvaresne ir ant laiko 
pavalgo.

Todėl nėra ko stebėtis kad 
ipacziuoti ilgiau gyvena! 
Po teisybei ir paeziuoti 

Nevienoki turi gyvenimą: 
Vieni turi paredka namie, 

Szvaruma, meile patogia su 
geru badu,

Ir prie Dievo ir/žmonių tikus.
Bet asz jums sakysu, 

Kad yra ir kutvalu moterių, 
Surugusiu, susmirdusiu nuo 

guzutes ir alaus,
Susivėlusiu, tinginiu ir 

paleistuviu;
Vyrai turi pecziii kurti, 
Valgi sau pagaminti, 

Vaiku meszla uostyt, 
Gulėti smirdaneziose lovose, 
Žinoma tokis žmogelis ne 

Treczios dalies savo amžiaus 
nedagyvena,

Gyvendamas su tokia 
prasmirdele.

Tiktai gera pati saldina
Ir prailgina, savo vyro 

gyvenimą,
O ne valkata, paleistuve ir 

tingine, o
Paeziuota.s žmogus ne taip 
Greitai užsikeises ant savo 

gyvasties kaip nevedąs, 
Nes paeziuotas turi didesni 
Prisiriszima prie gyvasties, 
Ir turi tikslą gyvenimo ant 

svieto,
Taipgi ir naszliai neilgai 

gyvena ant svieto, 
Nes jiems nubosta gyvenimas 
Be savo gyvenimo drauges!

Žinomas dalykas kad ir
Paeziuoti tur truputi 

Susivaldyti su savo 
džiaugsmais, 

Nes tankiausia ir 
Smarkiausiam vyrui po metui 

vedusio gyvenimo,
Jo ragai nuluszta ir jis 

pasilieka lėtas kaip avinėlis! 

miria. Pasiliko man tiktai vie
na. sesuo. Norėjau ja pamylėt 
ir pritraukt prie saves, ba isz 
visu mano giminiu, tiktai jije 
viena gyva. Nesjosios apsieji
mai atszalde mane ir turėjau 
josios iszsižadet, apleist Pary
žių ir Francuzija idant gyveni
mas josios nedarytu man sar
matos ir ne noru apie ja nieko 
žinot ir girdėt. Pasižinojau 
jog 1855 mete isztekejo, sura
dus koki ten vyra, ir jog susi
laukė dukrele, vardu Marija., 
o su pravarde tėvo Bressolt.

“Dvideszimts metu sunkiai 
darbszaudamais ir su geru gi la
ku, susirinkau dideli turtą. 
Turiu dabar dvylika milijonu; 
septynis szimtus, penkiosde- 
szimts tukstaneziu franku, ne 
skaitant prie to palocelio Lon
done, daigtu, paiveiksliu ir ki
tokiu daigtu ne mažos vertes.

“Tasai turtas yra popierose 
geriausem banke patalpintas 
RdRisizardo Sangel'bays, advo- 
kat, kuriam suvisu tikiu. 
Apart to, viena dalis' randasi 
frankuose, Mykolo Bremanta, 
mano vienatinio prieteliaus 
jau nuo penkiolyka metu.

“Mykolą Brementa apren
ki! del iszpildintojaus mano 
testamento, pavedamas jam 
mano pinigus kuriuos padalis 
ant tokiu daliu:

“1—Marijai Bressol, tikra 
duktere, mano sesers, Valenti
na Darville, paezai ar nąszlai 
Ludviko Bressolaus, szeszis 
milijonius.

2—Simeonai Darville, neve- 
dusai dukterei mano seselies ir 
Povilui DeGibray, advoktui 
szeszis milijonus.

3,75 tukstaneziu franku ir 
paloceli prie ulyczios Regentą 
užraszau mano iszpildytojui 
testamento, Mykolui Bremont, 
del kurio palieku aiszku mano 
paliepimą, del suradimo neve
dusiu ju dukterys mano sesei- 
ries. *

4— Marijai Bressolt duktė.1 
gal gyvena Paryžiuje prie tėvu 
jeigu da tėvai gyvi, o jeigu 
isztekejus už vyro tai galima 
greitai surast.

5— Mano turtas bus iszda- 
lytas per Riczarda Sa.ugebai, 
advokatu, in meta po mano 
smėrtai.

6— Jeigu viena isz dukteriu 
mano sesers butu jau numirus 
tai likosi dalis nuo josios, 
butu del kitos dukters.

7— Jeigu abidvi isz dukteriu 
mano seseries butu numiria in 
meta laiko, po mano mirti, vi
sas turtas teks del mano prie
teliaus ir iszpildintojaus szito 
testamento Mykolui Bremon- 
tui.

8— O kad apsaugot mano se
serį nuo visokiu skandalu, isz 
priežasties josios duktes pa- 
nystoja pasigautos, tai labai 
praszau mano prieteliaus 
Mykolas' Bremont idant pats

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
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. 

užsiimtu reikalingais iszjiesz- 
kojimais Simeonas Darvilles.

Rasiziau Lendi ne 20ta diena 
Rugpiuczio 1876 mete.

Armand Darville.
Kada vyrukas name prie uly

czios Navarin pabaigė skaity
mą, ant jo veido užstojo navat- 

i n as szaipas.
— Dideles vertybes tąsiai 

testamentas. Jis man turi duo- 
tie milijonus. Tarė, vyrukas, 
dedamas in staicziu ta kopija 
testamento.

Ir imdamas antra, popiera 
dadave.

— O tai, yra rodykles už- 
ibaigenėziosi ta svarbu testa
menta.

PANELE OKTAVIJA

Popierose, dūduotose prie 
testamento, buvo szitokios ži
nios. “Pirmutine rodykle 15 
diena Lapkriczio 1854 mete, 
Simeono Darville, kuri priesz 
trimi dienomis užgimė, iszvog- 
ta, likosi per mane motinai, ku
ri kaip žinojau, butu atėmus 
jei gyvast per uižsmaugima.

Toje pačioje dienoje likos 
užra'szyta pas merai, trecziame 
apskrityje Paryžiuje, kaipo isz 
mergos ginąusi. Valentinas 
Darville, isz nežinomo tėvo.

Valandoje, kada tai raszau, 
Simeonas turi dvideszimts du 
metus.

Lapkriczio 17-ta. diena, ta 
meta, atidaviau kūdiki Įjau
dinai Charier, gyvenanotjai 
Ci.gue Breme, departamente 
Joane ir daviau tai momkai 
trisdeszimts tukstaneziu Fran
ku del auginimo mergiukes, 
kuri aplaike varda Simeoną.

Armand Derville.
Antra rodykle: Nuo de- 

szimts metu suvis1 nemaeziau 
mano brangos seserunaites, ne 
galu pasakite kur buna, rodosi 
man vienok, jog gailina ja su- 
raistie per paduotas czion žin
ios, vardas Ludvikas Bressiel, 
buvo arcliitekterium ir gyveno 
Paryžiuje.

Armand Derville.
Vyrukas dirstelėjo ant pas

kutines popiereles.
— O ežia ant galo ne daug 

paraszyta, kuris ketino gautie 
tasais slaptas popieras.

“Armond Derville, numirė 
30-ta diena. Gruodžio 1876 me
te. Reikė gerai suprast, jog 
jeigu abi seserys numirs 
priesz paskirta meta del pasi
dalinimo turto, tai pinigai-pa
siliks rankose V..., o, ta ji 
ypata padalis jis tarp. ... Te
gul sanžine lengvai dirba, neis 
reike gerai prižiūrėt ie.

Nusiszypsojo jaunas vyrukas
Isztikro gerai man atsitiko, 

tarė vyrukais in save, sztai sito- 
jausi ponu slaptybes, kuri ver
ta. dvylika milijonu, septyni 
szimtai penkiosdeszimts tuks
taneziu franku! O kąsnis szau- 
nas dievaž! O! ju'sponelei,.. 
norėjote su tuom kąsniu pasi- 
dalinetie su tuom gardumėliu, 
net penkiese, nes ir asz noriu 
tame turtie dalyvas!

Juk rodosi, gerai ant tosios 
dalybos užsipelniau. Kožnam 
žmogui, norints kokiam nebūt, 
tiktai viena karta atsitaiko 
kokia proga padarinio turto.

Kas ne naudoje isz tos vie
nos progos, tikras paikszas ka 
niekad nevertas turtie pinigu!

— Nes asz netokis! Asz 
laikau rankose proga, o kad 
josios nepaleisiu, prisiekiu!

Paėmė popieras, kurą is per
skaitė, suvyniojo in pilka sto
ra popiera, gulinte ant stalo ir 
paemiaspulgileresa, ir tarė:

— Dabar reike tuo sus da-

Let us
u
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vadinis daigius tikrai paslep- 
tie kokioje saugoje vietoje.

Nežine kas gali atsitiktie. 
Apsidairė ant daigtu kambar
yje.

— Kur del tujų popieru 
bus atsargiause? Paklausė sa
ves.

Ir paimislinias, tarė:
— Nėra ka skubint, indesiu 

tuom laik in taupe knygų, o 
paskui pamislysu.

— Priėjo prie kėdės, padė
jo pulgileresa ant augszcziau- 
sios lentyniois is'ziejpoje, kur gu
lėjo laikraszcziai ir knygos.

Isztikro tai buvo labai gera 
paslaptis, ba. ant laikraszczio 
gulėjo storai dulkiu, rodos ten 
niekas rankas nepridėjo ir po 
laikrasžcziom inkiszo pulgile- 
reasa su kopija testamento. Sze 
pa su knygomis likosi uždary
ta ir raktas isztrauktas.

Prie kambario duris, davėsi 
girdėt drūtas skambinimas per 
laikrodis kur iszmusze devinta 
valanda.

— Staigai, kas tokis atėjo, 
pasiznabždejo in save vyrukas 
su sijudines, nes nuduodamas 
be baimes.

Kas ežia galėtu būtie teip 
anksti.

Dūręs skambutis atsiliepė ir 
tai tris kartus su trumpu per- 
stojimu. Padare tuojaus links
ma veidą.

— Tai gal bus Oktavija, 
tarė, jije ypa susijudinus, nes 

įsuprantu ant skambinimo. Su
sirėmimas bus karsztas, nes isz 
manės geras kareivis.

Vyrukas nuėjo pasitikt, ati
darė duris del priėmimo szve- 
czio.

In kambari įtaigai kaip kul
ka jauna motere, augszta, labai 
puikiai pasirėdžius, su juoda 
szlebe atlasine, ir su aksomine 
palerina, soboliniais kaliais 
apvedžiota, su uždentu veidu 
su tankia gaiza.

Tas jaunas vyrukas, kurio 
pravardes nežinome, uždare 
duris ir tarė nuisidyvines:

— Ka? Tai tu!
— Kaip tu teip kalbi? At

sake Oktavija, sizniksztuojan- 
cziu balsu nuo piktumo. Labai 
sau esi smagus! Vakar susita- 
riai su manim apie penkiolika 
minueziu po dvylikta valanda, 
kavinyczioje atsigimimo! Lan
kau lig pirmai, o Maurico kaip 
nėra, teip nėra. Ne supratimas 
gal, misi imi sau.

Sugryžtii' namon,... nieko 
nerandu,... sugryžtu in kavi- 
nyczia jau uždaryta, Sziandien 
atvažuoju pas tave,...ir per 
puse valandos turėjau laukt už 
duriu. Na kas tai ženklina pa- 
sakykie del ko nesakai?

— O kaip turu atsakyt? 
Tarė juokdamasis, kuri pava
dino Alauricu. Tu manes prie 
žodžio nedaleidai. Komedijas 
ir užvydejima dilbi, o ne turi 
jokios priežasties.

— Teip tu kalbi?
— Dievaži teip!
Jauna motere inejo in kam

barį.
— Ugnis ant kaminėlio ir 

lampa, pasaukė! Bene tu ka 
dirbai anksti ?

Mauricas užgesino lampa, ir 
atsake:

— Dirbau ne tiktai isz 
ankszfo, nes ir per visa nakti; 
dirbau kaip murinas. Juk ži
nai kad esmių reporterium.

— Kaip tai? Tai tu apie 
mane užmirszai, del tuju tep
ti on iii.

Viskais tai melas!
Mauricas truktelėjo pecziais 

ir atsake:
— Gaila, jog neatvažiavai 

ankseziau, tai 'būtumei mane 
radus prie darbo.

— Tai ve, geniosiusi apiei 
tave! Da ko nereikejo! Kad 
tgu iszrodycziau jog asz kaip 
pasiutėlė tavyje insimylejus!

— O bet atvaževai szian
dien?

— Per akyvuma nieko dau
giau,... užsimaniau dasižinot 
ar esi namieje.

Pana Oktavija turėjo 23 me
tu amžiaus, puikus plaukai 
gelsti, akys juodos, lupos rau
donos ir dantys balti. Iszrode 
kaip .ir biskuti nuvargus, nes 
labas lipnai iszrode, o da gra
žiau iszrodytu, jeigu veidu ne- 
krosytu.

[Tasa Ant 2 Puslapio] ?
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ZiniosVietines
— Szia sanvaite czvertis 

meto, pasninkais: Seredoj, Pet- Įgustas
nyczioj ir Subatoje.

— Seredoj pripuola. Szv. 
Ciprijono ir Kornelijo, Tau- 
tiszka Vardine: Virgimintas, 
Taipgi pasninkas, ir Menulio 
atmaina: Priešpilnis. Ir ta 
diena: Nepriklausomybes die
na Meksikoje; 1940 metuose 
Prezidentas Fr. D. Roosevelt as 
pasiirasze ant Bylos imti vyru
kus in vaiska, jau karo szesze- 
liai ir Amerikoje matyti; 1949 
m., Maiinieriu bosas John L. 
Lewisas paskelbė kad mainie- 
riams pensijos yra nustalbdy- 
tos, nes nėra gana pinigu ižde.

— Žydai apvaiks'ztinejo 
savo Nauja Meta pereita Sere-
dos vakaru ir Ketverge visa 
diena. Beveik visi Žydai lai
ke uždaria savo k romus.

— Ketverge pripuola Szv. 
Praneiszko Žaizdų, o Tautisz- 
ka Vardine: Kirnis. Ir ta. die
na: Pilietybes diena Ameriko
je; 1908 metuose pirmutine 
ero'planu nelaime in Fort My
er, Virginia, eroplanas užsika
bino už elektros drato, Thomas 
E. Selfridge, kareivis 'buvo už- 
musztas, o Orville Wright bu
vo sužeistas; 1787 m., Ameri
koje Konstitucija užbaigta, ii 
ant jos pasiraszyta, Philadel- 
phijos mieste; 1949m., szimtas 
dvideszimts žmonių žuvo baii- 
daime gaisre, kai “Noronic” 
laivas užsidegė Toronto uoste, 
Kanadoje; 1948m., Knnigaik- 
sztis Bernadotte, Tautu San- 
jungos tarpininku,s ir taikinto
jas Palestinoje, buvo nužudy
tas Jernzolimoje; 17O5.m., juri
ninkai nuo dvieju laivu užėmė 
visa New Yorka miestu, ir vi
sus salimi ris, užmusze viena 
žmogui ir kelis sužeidė pirm ne
gu. Anglijos kareiviai suspėjo 
juos nmna.ls7.ini i.

— Ruduo artinasii, lapai 
nuo medži u kri nt a, t a,s mums 
atmena kad žiema artinasi.

—1 Laidotuves a. a. Marga- 
rietoš Koetala.itienos, nuo 519 
W. Market uly., kuri pasimirė. 
Rugsėjo 7-ta diena in Locust 
Mt. li.gonbūtoje, invyko perei
ta Kc t vergu, su Szv. Misziomis 
jn Szv. Juozapo bažnyczioje 9 
valanda ryte, ir palaidota in 
parapijos kaipine.se. Grabe
lius Liudvikais Traskauskas 
laidojo.

— Petnyczioj p r i. p u o i a 
Kzventes.: Juozapo, Irenos ir 
Zofijos, o Tautiszka Vardine: 
Mangaita. Ir ta diena: 1926 
metuose Viesulo'S isztiko Flo- 

’iidos pakrauti ir pasiekė net 
■ Alabama ir Mississippi valsti
jas. Trys szimtai septynios 
deszimts du žmones žuvo, sze- 
sži tukstaneziai du szimtai asz- 
tuonios . deszimts ib u v o s u- 
žeistas ir.septyniolika tukstan- 
ėzin asztuoni deszimtai ir asz- 
tuonios deozimts keturios szei- 
mynos . likosi 'be pastoges, o 
penki tukstaneziai namu buvo 
nuneiki n. ta; 1946 m., Arkivys
kupas Aloy sius Ši epi na c, Yu- 
goslaivijoje, 'buvo suaresztuo- 
tas; 1917ra., Lietuviu Konfe
rencija Vilniuje nutarė steigti 
nepriklausoma Lietuva valsty
bė; l?73m., Rusai užgrobė isz 
Lietuviu Vitebską ir Mogiie- 
va; 1773m., tais paežiais me
tais Caro valdžia priskyrė prie 
Rusijos buvusias Lietuviu sri
tis.

—- Buvęs miesto gyvento
ja Antanas Laurinieviczius nu-

mire Rugsėjo asztunta diena 
mieste Helena, Montana penk
ta valanda po pietų. Velionis 
sirgo trumpa laika. Girnos Į 
Lietuvoje. Jo tėvai a. a. Au- 

ir Elzbieta Laurinie-
v i ežia i gyveno miesto, ir kita
dos laike saliima ant W„ Cen
tre uly. Jo kūnas likos par- 
vesztas in Shenandoah pas gra 
,bori Wentz, 20 W. Cherry uly., 
isz kur laidotuves invyko No- 
delioj popiete, ir palaidotas in 
Kalvarijos kalno kapinėse. Ve
lionis paliko seseri ponia Stel
la. Sklariene. isz Frackvilles ir 
‘broli Prana isz Hamburg, Pa.

Shenandoah, Pa. — Ana va- 
kara, Lietuviu Motoru Klin- 
'bas isz Schuylkillo pavieto, 
laike savo susirinkimą ir vaka
riene in Stone svetainėje. -Ta 
vakaru keturios deszimts nau-
jios nares likos priimti in kliu- jenP vis’i New York, irJieva 
ba. Po susirinkimo turėjo , Moneyham, California, taipgi

Your bonds con 
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load a double life!

Ho# your maturing 
tones E Bonds can earn for 

10 years more... of 3%

Now, THOSE series E bonds which have been quietly earn
ing money for "you tor ten years can continue to earn interest 
... at 3% compounded semiannually . . . for fen 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 $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 ow n 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? 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 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 if you’re self-employed, start a Bond-A-MonthPlan 
at your bank. It’s safe, it’s sure, it’s automatic!

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

Defense Bonds pay 2.76% to 3%!

Ask at your bank for descriptive folders about 
these new Bonds:
Sarles 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 Seriee K Bonds.
Series 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.

Nw wen better! V 
Invest more in Defense ttoMts! ) 

\
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skania vakariene ii- draugiszka 
pas i k aibėj ima. Ateinantis su
sirinkimą,s Ims laikomas Spa
lio 13-ta diena, in Leisi’s sve
tainėje Frackvilloje.

Gilberton, Pa.—-Buvęs mies
to gyventojas, Stanislovas Ka
ralaitis, isz Brooklyn, N. Y., 

j kuris pavojingai, sirgo, pasimi- 
| re Rugsėjo 7-fa diena, savo na- 
, mnose 307 Šo. Fourth nly. Ve- 
! Ii on i s kitados dirbo pngliaka- 
j svklose, po tam a'psigyveno in 
i miestą Brooklyn, N. Y., kuris 
įdirbo del Yello Cab Taxi Co., 
’ Jo pati mirė keliolika metu st
ygai. Paliko tris samus: Stan- 
' islova ir Juozą, Brooklyn, ir
Edvardu isz Somerville, N. 3., 

Į penkios dukterys; Ona, pati
John Kunkle, Long Island; 
Viktorija, Tomasznkiene, Aiva 
Fursa ir Adele Ambrazaviez- 

keletą aliukus. Laidotuves iu- 
vyko IVtuyczios ryta, isz Nr.
300 Main uly., su tipingomis in 
Szv. Liudviko bažnyczioje, de
vinta valanda ir palaidotas in 
parapijos kapinėse Frackville- 
je. .Graboriai Oravitz laidojo.

ŽEMES
DREBĖJIMAS

_____
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pribuvo su pagelba.
Tik menesis atgal kitas to- 

kis žemes sudrebejimas atsiti
ko in Ionian Juras, ant Graiku 
Salos, kur žuvo daugiau kaip 
tūkstantis žmonių.

P o Jei j antai ir ugniagesiai 
teipgi greitai pribuvo, bet kol 
kas jokio gaisro dar tenai nė
ra.

Anglijos lakūnai kuris skri
do virsz tas vietas sako kad 
daugiau kaip penki szimta na
mu ir stubu yra sugriauta. Vie
name kaime bažnyczia ir visos 
stutos su žeme sulygintos.

DARBO
SEKRETORIUS

PASITRAUKĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

panaszaus nesitikėjo.
Aiszkus dalykas, Demokra

tai dabar džiaugiasi, nes jie sa
ko kad tai pirmas ženklas kad 
Republikona'i neiszsilaikys.

Pats Durkin, buvęs Darbo 
Sekretorius, sako kad jis dar 
butu pasilikęs toje vietoje, jei
gu Prezidentas Eisenhoweris 
būtu savo žodi jam davės kad | 
tas ‘Taft-Hartley Instatymas’ 
bus nors pertaisytas.

Prezidentas Eisenhoweris 
priėmė jo atsisakymo laiszka į 
ir pareiszke kad jis gailisi kad 
tokis gabus žmogus dabar pa
sitraukia isz valdžios, ir kad 

| visa Administracija jo pasiges.

A ‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 

Į įj Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

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

Atsimink! Mielas Skaityto 
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity 
si, ja indomausies, ar laiku at 
atlyginsi, ar ja paremsi!
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“Saule”, kaip šzvioto, taip " • 1 i . .. iii' dar, tehpszvicczia ,t (.kiliems 
Liętnvdąms. Ii' geri, tikri Lie- 
fuvia! “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

“Saule” gražiausia ii' tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.
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Pabėgusi Prižiūrėtoja Pargryžo Su Mažute

Po dvieju skausmo ir Į 
rupesezio dienu motina, Po
nia Ag. Nelson, su džiaugs
mu apkabina savo dvieju 
metu dukrele Edith, polici
jos ofisuose, Philadelpliia, 
Pa.

Po deszinei, sėdi szeszio- į 
likos metu Barbora Murray, 
kuri gyvena susiedyjoje. Ji 
buvo pasamdyta prižiūrėti 
maža Edith, kuria ji, nie
kam nei žodžio nesakius, isz- 
siveže su savimi isz Phi’a- 
delphijos net in Chicaga. Ji 
policijantams pasiaiszkino 
kad ji pabėgo už tai kad ji 
nenorėjo gryžti in mokykla. 
Ji sako kad ji nežinojo su

Medaus Menulis Užtemo

Tukstaneziai Komunistu 
isz Rytu Vokietijos buvo in- 
sibriove in Vakaru Vokieti
ja sukelti triukszma kad su
ardžius rinkimu tvarka. Ju 
tarpe buvo ir daug szitokiu 
porelių. Daug nudavė kad 
buk jie yra jaunavedžiai ir 
važiuoja pasivažinėti ant f 
medaus menulio keliones. 
Visiems tokiains buvo Ko- 
munistu parūpinti palszyvi 
pasportai ir vizos. Daug isz 
ju buvo suimti ant pat rube- 
žiaus ir sugražinti, kiti buvo 
suimti ir suaresztuoti Vaka

126 AMERIKIECZIU 
KAREIVIU DINGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

atkartuojo Amerikos Sekreto
riaus John Foster Dulles žo
džius, pasakytus in laikraszti- 
ninkus in Colorado Springs 
ana sanvaite, kad tokis dingu- 

kuo palikti ta mergaituke, ir 
už tai ja su savimi iszsiveže. 
Jos tėvai sako kad ji jau 
kokius tris sykius yra “pa
bėgus” isz namu.

Ji su savimi turėjo trisde- 
szimts doleriu, ir pasivogė 
kita tiek isz Nelson namu. 
Ji su ta mažute nuvažiavo in 
Chicaga, nuėjo ant ‘Movies’ 
ir paskui visa nakti valkio
josi po ulyczias. Kai buvo 
labai szalta nakezia, ji susi- 
mislino gryžti namo. Tai ji 
iszsipirko kita tikieta ant 
autobuso ir su ta mažute su- 
gryžo in Philadelphia, Pa., 
ir paskui patelefonavo poli- 

| cijai.

ru Vokietijoje.
Visa Vakaru Vokietijos 

policija su savanoriais pa- 
gelbininkais, kuriu buvo 
puspenkto milijono, dieha 
nakti ėjo sargyba ir gaude 
tuos Komunistus.

Komunistams visai nepa- 
fiseke suardyti tuos rinki
mus, per kuriuos Komunis
tu partija buvo visiszkai su- 
riiuszta. Dabar tie pasamdy
ti ir pasiunsti buntavninkai 
liūdnai ir smutnai gryžta 
namo, nieko nepesze. ‘

n o o .

I siu kareiviu sanraszas yrti pal- 
sryvas ir netikras.

Eina gandai kad Komunistai 
, tyczia pasilaikė tiek Amerikie- 
! ožiu, kad privertus Amerika 
I pripažinti Komunistiszka Ki- 
j nija Tautu Sanjungoje. ;

/‘Y:
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MUSU 
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 

' dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie j 

j jokiu budu negali galas su galu 
I suvesti.

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

Bet, už tai ‘ ‘Saules ’ ’ redak- 
ei j a 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 
sįusdavomė “Saule” kati ir per 
kelis menėsiūs, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da-. 
bar, aplinkybes tokios, kad meš 
negalime laukti!”

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popietes 
Fonda, ’ ’ in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 

. galima laikraszcziams popie- 
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume takiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popiėfos “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”,
ŽYDU TIKYBOS

PRISAKYMUS j t:
Labai užimanti apysaka j

Per paczta, 25 Centai ’
• •• - < r

Sis n I e Publish i ūg Company,
Mahanov City, Pa., H.S.A..

T

^Pirkie U. S. Bonus!

^Pirkie U. S. Bonus!

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltylrf 
Suspausta; Robertas Velniai; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius tiko Turtingu Ponu;

per paczta, 35 Centai. J
----- .. 7 .

Smile Publishing. Co. - 
Mahanoy City* Pa. ‘

“Saule” skaito,visu slnogs-, 
n i u ir sroviu žmonos: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszk iai, valstybininkai, 
mokslincziai ir ddrlio žmones. 
Nes visi jie žino kad “Šaule” 
teisingai rasžo ir drąsiai skel
bia. _____

kaipine.se

