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Isz Amerikos
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600 DVASISZKIU
KOMUNISTAI

Kongreso Komisija
Pranesza

WASHINGTON, D. C. — 
Kongreso Komisija pranesza, 
kad ji turi prislėgtus priparo- i 
dinimus, kad daugiau kaip 
szėszi szimtai dvasiszkiu Ame
rikoje yra ar yra buvę Komu- 1 
nistu partijos nariai ar reme- i 
jai.

Net patys Komunistai nesi
tikėjo tokio pasisekimo dva
siszkiu tarpe.

Komisija priparodo kad Ko
munistai stengiasi inlysti in 
visas tikybas: Protestonu, Ka
taliku, Žydu ir Moslemu. Bet 
kaslink Kataliku, tai komisi
ja pastebi kad ežia Komunistu | 
Partija pasisekimo Kunigu 
tarpe neturėjo ir nebeturi, bet 
kreipiasi in Katalikus žmones.

Šzitie priparodinimai buvo 
surinkti New York mieste ana 1 
Liepos menesi, kai keturi bu- 
visįeji Komunistu partijos vir- 
szininkai buvo iszklausineti,

Vęliau tą pati menesi Meto
distu Vyskupas G. Bromley 
Osriam, ir kunigužis Jack Ri
chard McMichael, Metodistu 
parapijos klebonas in Upper 
Lake, California, buvo szitos į 
komisijos paszaukti pasiaisz- 
kinti.
, Klebonas McMichael, po pri- i 
sieką užsigynė kad jis yra ar j 
kada nors yra buvęs Komu
nistu partijos narys. Jo tas už-

Paskutinis
Isz Nelaisvės

Kapitonas Theo. Harris 
iszlipa isz Komunistu troko 
in Panmunjom, Korėjoje. 
Jis yra paskutinis kareivis 
Komunistu paleistas isz ne
laisvės.

Jis yra B-29 bombneszio 
lakūnas kuris pateko nelais
vėn Mukden mieste Raudo
nojoje. Kapitonas Harris 
pareina isz Van Nuys, Cali
fornia.

Du Traukiniai Szita Padare
i

John D. Roque, isz Grand 
Isle, Vermont, ežia stovi 
prie szitos geležies krūvos, 
kuri kelios minutos priesz 
tai buvo gražus ir naujas au
tomobilius. Jis, rodos, tik 
per stebuklą iszliko gyvas.

Jis važiavo skersai gele
žinkelio begiu, relių netoli 
nuo Albany, N. Y., kai trau
kinys, važiuodamas in rytu

sigynimas buvo pasiunstas in 
Vaszingtona, isztirti ar jis po 
prisięka.nęra pamelavęs.

BEDARBES
MAINOSE

Daug Anglių Kasykliu 
Uždaroma ■

MAHANOY CITY, PA. — | 
Vis daugiau ir daugiau mainu j 
yra uždaroma musu apylinke- i 
je, ir vis mažiau ir mažiau mai- 
nieriu randa sau darbus.

Kompanijos kurios anglis 
kasa isz pavirsziaus visai ma
žai darbininku samdosi, nes 
dideles maszinos mainieriu 
darba daug greieziau ir daug 
pigiau atlieka.

Visi jaunesnieji, kurie tik 
gali, dabar kraustosi isz mai
nu miesteliu ir jieszkosi sau 
darbus didesniuose miestuose.

Mainu miesteliuose dabar, 
daugumoje randasi tik senes
nieji žmones, kurie negali jau 
isz naujo kitur kur pradėti, ar 
kurie nenori palikti savo na
mus.

Lansford, Summit Hi1! apy
linkėje jau eina gandai kad 
dar dvi mainos bus uždarytos 
ir daugiau kaip trys szimtai 
mainieriu neteks darbo. Pana- , 
sziai yra ir Minersville, She
nandoah ir Mahanoy City 
miesteliu apylinkėse.

Daug jaunesnuju jau ir da
bar važiuoja penkios deszimts 
myliu ar daugiau in didesnius 
miestus in darba. Ir ateitis ma- i 
žai ka prižada szitiems musu i 
miesteliams.

PLATINKIT
P“SAULE”^ 

puse, jo automobiliu sumu- 
sze ir nunesze apie czverti 
mylios ant begiu, kai kitas 
tiaukinys, važiuodamas in 
vakarine puse ji vėl sumu- 
sze ir atnesze atgal prie to 
kryžkelio. Varytojas, drai- 
verys Roque, buvo to antro 
traukinio trenksmo iszmes- 
tas isz autemobiliaus ir bu
vo tik sukriestas.

GEN. VAN FLEET
SŪNŪS NELAISVĖJE

WASHINGTON, D. C. —
Laku nu Sztabas sako kad jie 
turi nors nepatikrintas žinias, 

I kad Asztuntos Armijos Ko-
maudomus sūnūs, Kapitonas 
James A. Van Fleet, jaunesny
sis randasi belaisviu tarpe. Jis 
iszliko gyvas kai jo B-26 bomb- 
neszis nukrito in sziaures Ko
rėja ir jis buvo paimtas in ne
laisve.

Amerikos valdžia yra parei
kalavus kad Komunistai sziau
res Korėjoje iszduotu apyskai
ta del devynių szimtu keturios 
deszimts keturiu dingusiu 
Amerikiecziu. Szitie belaisviai 
nepasirodė in ta belaisviu per
maina, ant kurios sutiko Ko
munistai su mumis.

Vienas Komunistas kores
pondentas, laikrasztininkas 
yra pasakęs musu laikraszti- 
ninkams Pietų Korėjoje, kad 
lakūnas Kapitonas Harold 
Fischer ir kiti tokie lakūnai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS 
NUKRITO

28 Žmones Žuvo
ALBANY, N. Y. — Kropia- 

nas su dvideszimts penkiais ke
leiviais ir su trimis lakūnais, 
skrisdamas isz Bostono in Chi- 
caga, nukrito, sudužo ir sude
gė.

Visi ant to eroplano žuvo.
Deszimts isz tu keleiviu butu 

iszlipe New York mieste.
Tas eroplanas užkliuvo už ' 

radijo stoties dratu ir už tai 
nukrito. Kai tik jis davė in že
me jo gazolinas užsidegė ir už 
tai nei vienas neiszliko gyvas.

ANGLIJA STOJA UŽ
KOMUNISTISZKA

KINIJA

Kiniecziai Užmusze
Szeszis Anglus

Jurininkus
HONG KONG, KINIJA. — 

Kai Anglijos atstovai su visu 
savo karsztumu reikalavo kad 
Komunistiszka Kinija butu 
Tautu San jungos pripažinta ir 
jai butu duota vieta toje san- 
jungoje, tuo paežiu sykiu tos 
Komunistiszkos Kinijos ka 
riszkas laivas suszaude viena 
Anglijos laiva ir užmusze sze
szis Anglijos jurininkus.

Australija, Nauja Zealandi- 
ja ir Amerika davė Anglija ži
noti, kad Kinijos pripažinimo 
klausimas negale būti nei isz- 
keltas. Tuo paežiu sykiu szitu 
krasztu atstovai insakmiai 
perspėjo Kinija, kad bet kokis 
užsipuolimas ant Indo-Kinijos 
nebus dovanotas.

Anglijos Laivynas pranesze 
kad Kiniecziu kariszkas laivas 
apszaude Anglijos maža laiva 
užmuszdamas viena karininka 
ir penkis jurininkus. Dar nebu
vo žinoma ar tas Anglijos lai
vas buvo nuskandytas.

Anglijos kariszkas laivas 
“Concord” greitai pribuvo ir 
paėmė kitus sužeistuosius ir 
žuvusius.

Tuo paežiu sykiu atėjo ži
nios kad kitas Kiniecziu ka
riszkas laivas buvo užsipuoles 
ant Anglijos kariszko laivo 
“St. Bride’s Bay” prie Kini
jos kranto. Bet Anglijos Lai
vynas nei neprisipažinsta nei 
neužsigina. Szitas antras Ki
niecziu kariszkas laivas buvo 
ne-Komunistu, bet Kiniecziu 
tautininku, kurie sako kad tas 
Anglijos kariszkas laivas lydė
jo du prekybiniu laivu, kurie 
veže tavora Komunistams Ki- 
niecziams.

Czia isz tikro sunku pasaky
ti kas balta, kas juoda, kas 
draugas, kas prieszas. Bet 
Anglija tai tikrai kebloje pa
dėtyje. Ji remia Amerika, ku
ri remia Kinieczius tautinin
kus; ji remia Kinieczius Ko
munistus, kuriuos Amerika 
yra pasmerkus, ji stoja už tuos 
Komunistus Tautu Sanjungo- 
je, kai tie patys Komunistai 
juos laivus skandina ir jos ju
rininkus žudo ant mariu. Ne už 
dyka Dipliomatu galvos grei
tai pražyla ar nuplinka!

KAIP VALSTYBES 
SKYRIUS SEKA

VIESZAJA
NUOMONE

WASHINGTON, D. C. — 
Valstybes Departamentas turi 
tam tikra sutaisyma kuria nau
dodamasis patiria Amerikie
cziu vieszaja nuomone Užsie
nio politikos reikalais. Kodėl

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Už GeležinesJUždangos
Bolszevikai Prisipažin

ta Prie Ūkines
Netvarkos

Žmogus laisvajame pasau
lyje nelaužo sau galvos, kur 
kokia preke gauti. Nueina jis 
in krautuves, kurios kimszte 
prikimsztos invairiausiu pre
kių, pasirenka kas reikia ir 
nusiperka. O jei nenori ar ne
gali isz karto visu pinigu su
mokėti, gali gauti lengvomis 
sanlygomis jszsimoketinai. 
Prekem gauti nereikia nei isz 
namu iszeiti, jas pristato in na
mus pagal užsakymus. Vaka
ru pasaulyje prekes pirkėju 
jieszko, o ne pirkėjas prekių. 
Normaliame, tvarkingame 
ūkyje taip ir turi būti.

Kol Lietuva buvo laisva, ne
priklausoma, ir Lietuvoje pre
kių netruko. Visi žinome, kaip 
tada buvo. O Sovietines užim- 
antos metais nuo 1944 metu 
ligi dabar kaip yra? Vis dėlto 
indomus tikras, kad per devy
nis metus Bolšzevikines val
džios Lietuvoje, ir karui seniai 
jau pasibaigus, tarybinis ūkis
Lietuvoje vystosi taip pat ne 
yra kai visas Sovietu Sanjun- 
gos ūkis per isztisus 35 metus.

Kaip labai Sovietine valdžia 
nemoka ūkio tvarkyti, matosi 
isz paezios tarybines spaudos 
prisipažinimu. Sztai “Tiesos” 
128-tame numeryje skaitome, 
kad “pažeidė gamybos veiki
mus odos ir avalynes pramones 
inmones. Pirmajame katvirty- 
je ir Balandžio menesyje “In
karo” iszviso liko skolingas 
55,003 poru vasaros invairu- 
mc avalynes, kuri turi didele 
vartotoju paklausa. Vietoje to 
buvo pagaminta neužveiktos 
42.3 tukstanezio poru gumines 
avalynes, kuri sziuo metu ne
gali būti invykdoma. Del že
mos iszdirbystos kokybes ir in- 
vairiu užduoeziu neinvykdy-

Tik Vienas Sargas Prie Rubežiaus

Tik vienas sargas eina 
sargyba prie rubežiaus tarp 
Italijos ir Trieste miesto. 
Szito miesto nori Italija ir 
Yugoslavija.

Ginczai del szito miesto 
atsinaujino, kai Amerikos 
Sekretorius, John Foster 
Dulles musu laikrasztinin- 
kams buvo prasitaręs kad 
Amerikos valdžia nėra prie- 

mo sujungimas turi didelius 
nuostolius. Ne maži nuostoliai 
pasidarė ir del broko. Dar juo
kingiau esą “Elnio” sujung
ta, kur “vis dar tebegamina
mi uždari rudenines avalynes 
fasonai, kurie dabar neturi rei
kiamos paklausos”. ISz tikrų
jų keistas tai krasztas, kur 
pavasariui ir vasarai atėjus Į 
tebegaminama rudens ir žie-1 
mos avalyne. Arba vėl: “El
nio” kombinatas vaikams iri 
paaugliams nepagamines ne 
vienos poros batu, o turėjo bū
ti pagaminta tukstaneziai po
ru. Bet už tai invairos pagami
nęs tokios spalvos batu, ku
rios niekas nenori pirkti. Spal
va isz viso esanti nevienoda. 
Prisipažinstama ir prie visos 
eiles kitu trukumu.

Jau ko, ko, o batu, czevery- 
ku Lietuvoje galėtu ir netruk
ti. Yra juk fabriku, yra dirbtu
vių ir žaliavos. Ir vistiek gy
ventojai turi sunkumu apsirū
pinti apavu. Bolszevikine ne
tvarka matosi czia kiekviena
me žingsnyje. Tuo tarpu kai 
Lietuvos Bolszevikeliai giriasi 
savo nebūtais laimėjimais, ta 
pati tarybine “Tiesa” 128-ta- 
me numeryje atvirai prisipa- 
žinsta: “In prekybos tinklą 
dar patenka tokia avalyne, 
kurios padai atsiklijuoja, pą- 
virszius iszbraižytas, nevieno
do atspalvio ir panasziąi,” Ir 
visa tai pagal Bolszevikini 
vveikima ir grafika.

Ir kai akivaizdoje tos tary
bines avalynes gamybos su at- 
siklijuojancziais padais, isz- 
braižytais pavirsziais ir nevie
noda spalva girdi Vilniaus ra
dijo praneszimus (isz Liepos 
20 d.,) apie tai, kad Vilniaus 
odos fabriku laboratorijos 
darbuotojai, gamindami tuos 
pavyzdius, virszija savo pa
reikalavimas ir insipareigoji- 
mus, taip ir negali suprasti, 
kas czia kaltas, žaliava ar dar
bo organizacija. Bet greieziau-

szinga ta to Trieste miesto 
klausima vėl iszkelti, ir gal 
net ir permainti 1948 metu 
nusistatymą, kuriame buvo 
patarta ta miestą sugražinti 
Italijai. Bet vėliau musu 
Sekretorius buvo priverstas 
pasiaiszkinti ir Italijonams 
užtikrinti kad Amerikos nu- 

' sistatymas yra toks koks ir 
buvo ir nebus permainytas.

Laimėjo Eroplanu 
Lenktynes

Major Wm. T. Whisner, 
dvideszimts devynių metu 
amžiaus lakūnas isz Shreve
port, La., laimėjo Bendix 
Eroplanu lenktynes, tarp 
California ir Dayton, Ohio. 
Jis vairavo F-8S Sabre-jet 
eroplana. In tris valandas 
penkias minutas ir keturios 
deszimts penkias sekundas 
jis iszkrido greieziau negu 
szeszis szimtus ir tris myliu. 
Tai reiszkia jis skrido grei- 
cziau negu szeszis szimtus ir 
tris mylias in valanda.

šiai czia bus labai pasitarnavu
si pirmaeile tarybine prekyba, 

i kuri Lietuvoje gaminama ava- 
į lyne iszveža in Maskoliją, kad 
ten Burliokai savo vyžas galė
tu pakeisti Lietuviiszkais ba
tais. Be reikalo tik “Tiesa” 
rūstauja, kad vasara gamina
mi žiemos invairiai, nes kol 
avalyne pasieks ‘ ‘ broliszkas 
respublikas” ten bus jau ir 
ssniegelis iszkrites, nes gi ir 
tarybinis transportas ne geriau 
veikia kaip “Tiesos” plakami 
“Inkaro” ir “Elnio” kombi
natai.

Arba sztai isz kitos bran- 
szos: Atėjo vasara, maudymo
si laikas. “Tiesa” skundžiasi, 
kad “Laimes fabrikas iki sziol 
niekaip negali insisiubuoti ir 
pradėti gaminti maudymosi 

! kostiumus. Gal but tie kostiu
mai pasirodys tik tada, kai 
vandenys bus padengti ledu. 
Žinoma, nusimaudyti galima 
ir be kostiumo. Sziek tiek sun- 

1 kiau yra iszsiversti be avaly- 
j nes, bet ir nuo szio buržuazinio 
paproezio galima atprasti ir 
pamažu vėl gryžti prrie tikrai 
proletariszko apavo; szerpiu 
ir vyžų.

| DUKTĖ APSIŽENIJO
SU MOKYTOJU

Tėvas Nužudė Žmona;
Pats Nusižudė

FAIRHAVEN, MASS. — ' 
Keturios deszimts septynių 
metu amžiaus John Duartė, 
dainų raszytojas, nuszove savo 
žmona ir paskui pats save nu- 
siszove. Visa tai iszkilo isz ne-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Geriausias įpriipairodinimas 

kiek ir kaip Komunistai inver- 
tina žmogaus gyvastį pasirodė 
Korėjoje, kai jau buvo taria
masi apie paliaubas. Amerikos 
karininkai nesiuntė savo ka
reiviu in frunta, tikėdamiesi 
kad gal ant rytojaus jau nebus 
to karo frunto. Bet Komunistai 
iki paskutines valandos siuntė 
tukstanezius savo kareiviu in 
ta frunta ir in mirti. Jie laimė
jo keletą mastu’žemes, bet pra
rado tukstanezius savo karei
viu. Amerikiecziai, pamate ta 
tikrai kvailiszka ir tusziczia 
žmonių eikvojimą, tik galvas 
pakratė ir tyliai pasitranko. 
Musu karininkai vieno karei
vio gyvastį labiau vertiiip ne
gu tuos kelis mastus karo 
frunto.

musu duosnuma ir sako kad 
inns'll geraszirdyste suardo ir 
sunaikina visa ju prekyba. Tu 
krasztu atstovai sako kad mes. 
negalime taip uiž dyka maistu 
sizv aisty t i.

Meridian Hills, Indianapo
lis, kur piniguoeziu virszune 
bu j uo ja, nenori kad ju gražius

tu bažnyczios. To priemiesezio 
poneliai ir pollutes per savo 
politikierius invede instatyma 
kad j u apylinkėje nebūtu pa-

nyczia. Kataliku ir Protestonu 
bažnycziii vadai jau seniai 
stengiasi ežia inkurti savo baž-

pirkę dvideszimts du hektaru 
žemes, gana del kad ir didžiau
sios
Bet szito pinilguocziu

siniagogos ar 'ba'žnyczios.

nori kad jie vis ji- prižiuretu.

Adlai Steven sonas gal

Jo Yemejai j

mus.

nori

sitrauktu jeigu Stevcnsonas 
stotu in tuos rinkimus. Jis pa
sitrauktu ar savo noru, ar bų-

paklausytu savo partijos

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ko tokio apie antgrabi?
— Nieko suvis! Oras 'bu

vo szaltas. Pradėjo temt. Ka- 
pinas iszrodo ant pustynos.

VEDIER DAUGIAU TURI 
ŽINIŲ

Persimainąs ant 
klauso tolinus:

Ar ne buvo pas taive 
ar sziandien isz ryto?

nakti ant pirmos adynos vaka
ro ketino atneszt sii»savim po
pieras apie patikima Armando 
Darville, kurios tikras ir be 
abejones turėjo gautis in mu
su rankas.

p a an t r i 11 o La r t a gu e.
— Teip.
— Ar didelio palikimo?

szimtai tukstancziu franku.

ar ne ?

Ir ne matei tojo siuntinio?
— Kas su juom galėjo at si-

“Tie, kurie kardu kyla, 
kardu ir krinta.”- Lavrenti 
Pavlovich Beria labai gerai 
mokėjo kaip su kardu kilti. Jo 
slaptos policijos agentai buvo 
ir vadinami “Berijo ‘buezie- 
riai”. Jo darbas buvo nuraal- 
szinti Rytu Vokietijos sukilė
lius. Jam nepasisekė ir jisi.pats 
buvo ‘ ‘ numalsziiitas. ’ ’

nes politikieriai pasmerkė ta 
vieta ir dabar ant tos 'žemes 
nori inrengti pamazgų panai
kinimo fabriką. Vat tai tau 
žino n i jos vi rszune!

kuris yra Stevensono artimas 
draugas. Tai isz viso iszrodo, 
kad Steven,sonas stos in rinki
mus del Senatoriaus vietos at- 
einancziais metais.

Dabar, isz trijų liko tik du: 
Malenkovas ir Molotovas. Be-

lovas mažai ka reiszkia.. Jis 
yra įsitikimas Malenkovui, 
kuris ji ir paskyrė in ta vieta. 
Bet ateis ir jam laikas, kaip 
atėjo Berijai ir jo pirmtaku- 
nui ir tam priesz ji. Kas kardu 
kyla, kardu ir,....

Kai i užgirstame kaip Ame- 
rikiecziai už dyka duoda mais
to badaujantiems Vokiecziams, 
tai visiems mums iszrodo tik
rai mielaszirdystes darbas. 
Bet kiti krasztai ne taiip žiuri, 
ne taip mislina. Kanada, Aus
tralija, Nauja Zealandija, Ar
gentina, Netherlands ir Den
mark su pasibaisėjimu žiuri in

Iszrodo kad daug daugiau 
jaunu vyruku bits imama in 
vaiska ateinaneziais metais, 
nežiūrint to kad Korėjos karas 
jau užsibaigė.

Jeigu ketinate važiuoti kni
su savo automobiliu, automo
biliu apdraudos kompanijos 
szita paturima duoda: dau
giausia nelaimiu ant vieszke-

deliomis. Saugiausias laikas 
važiuoti kur yra Pancdelyje ir

togue. Nes ar žinai ka, isz- 
tikro pradedi mane neramint, 
su savo navatnais klausiniais 
ir apsiejimais.

— Kas stojosi? Kalbėk su 
manim atvirai.

t

— Stojosi tai, atsake pri- 
buvusis, nuleisdamas baisa,

kur dėjome daneszimas musu 
ir dabar tasai žmogus žino mu
su paslalptas, o labiause toji, 
kuri kiszasi reikalu isz Londo
ną.

— Gal žadintojus Jenny 
Stohl ir ta slaptybe prasisavi
no?

— Ar teip mistini ?
man

nuduota t i e sp ai įasžiai.
— Kas tai galėtu būtie, ta-

Rusija dabar tikrai nori Ke- 
turiu Didžiųjų Vieszipatyscziu 
Sekretorių konferencija.. Ji 
taip tikrai ir labai nori, kad 
ji nieko nesakyis ir nereikalaus 
kaslink Kinijos priėmimo in 
Tautu Sanjunga, 'bile tik ta 
konferencija bus 'prirengta 
kad Lutu galima iszkelti Vo
kietijos ir Austrijos klausimus.

Sovietu Rusija nėra dabar 
draiigiszkesne, bet ji dabar 
ima invertinti Amerikos ka- 
riszkas jiegas. •

Tas maistas, kuri mes dabar 
duodame Rytu Berlyniecziams 
yra galingesnis ginklas negu 
didžiausia atomine bomba. So
vietai dabar tikrai susirūpinę, 
nes jie negali tiek maisto ne 
tik duoti, bet negali nei par
duoti.

Anglijos Premieras Winston 
Churchillis, nenoromis prisi'pa- 
žinsta kad jis turi pasitraukti 
isz valdžios. Jo daktarai jam 
taip yra insake. Kai jis buvo 
susirgęs, laikraszcziai sake 
kad tai buvo tik nuovargis, bet 
po teisybei, Churchillis buvo 
paralyžiaus pakirstas. Jo dak
tarai jam staeziai pasakė kad 
jis turi pamirszti apie ta kon
ferencija Burmudoje, jeigu jis

1284 C^uLStuA-
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Price $2.30 su‘'“ ,,rle
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Meile

eMUMBEREB POINTS.

Pypkes Durnai
MM

Mainieriu bosas, John L. Le-

du .sanvaite ir didesne paszel- 
pos fondą. Kompanijos nesu-

'pernai dirbo tikMainieriai 
puse laiko, viena sąnvaite dir
bo, kita ne.

Dideliu miestu dar didesni 
ikras’scziai tankiai ilgus 
raipsnius iszpyszkina apie

kokio bagoeziaus mirti. Bet 
beveik visados matysime kad 
kokio mažo miestelio mažas 

buvo vienatinis 
paskelbti to bagoeziaus gimi
mą ant szio svieto.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
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
silyginsi, ar ja paremsi!

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

UMIHf-fOIHT FOUNTAIN MM

SAULE PUBLISHING l
Mahanoy City, Penna.

CO.,

Meile galinga, szirdžiu 
valdone!

Audringa, kartais, kaip juriu 
bangos.

Rami, kaip sepno saldaus 
svajone;

Tikroji meile, tai turtas 
brangus

Ir laime didi szirdies 
kiekvieno.

Nuolat visi jai jauni tarnauja, 
Aukurą josios sergsti kasdiena. 
Sena kaip amžius, vienok vis 

nauja.

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5%#col. ploczio 
Iszaiszkma 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.

^Pirkie U. S. Bonus!

Ar kas isz policijos? Tarė 
pamažcli Lartoque, susiraukęs.

— Ne apsimaiszink. Jei
gu policija užsiminėtu mus, 
tai tuojas tavos praszytau pra-

žinojo kokis tai mitras ir drą
sus latras. O kas paėmė szini
ta tukstancziu franku ir popie- 
rais, kuriuos tau nusiuneziau, 
nesidrovėjo papildint žudins
ta.

— Žudinsta! Paantrino

— Teip, papilde, žudinsta 
ant moteres, kur buvo paslėp
ta; parneszt popieras, aplanky
tas per mane ant kapiniu. Lar- 
togue sudrėbėjo ant viso kūno.

— Jenny Stahl u'žmuszta!

— Ar u'žmuszta antgrabyje 
Curadosu ? Macziau lavona 
tame laike, kada iszlauže spy
na geležinėse duryse, ir kada 
kamisorius policijos atėjo del 
tyrinėjimo. Gyventojas hote- 
laus Nederi audine užlaužė

Verdes kalbėjo to
laus:

lavona akmeniniai darbinin
kai.

— Kokiu badu?

bio Curadosu. Nužvelgė krau
jo iszejusi po durimi, ir raudo
navo sniegas. Tie darbininkai 
nubėgo pas daižiuretoju kapi- 
o tas nusiuntė pais kamisiori.

teip anksti buvai ant kapiniu.
— Tai ne atsitaike. Man 

buvo dyvas, jog Jenny nesu
grįžo vakar, vakare, tai nusi- 
daviau ant kapiniu apie asz- 
tunta valaiida,

— Ar Jenny turėjo su sa
vim svarbus popieras?

— Kokias?
— Palieipima, kuri tauipri- 

siinitinejau ir szinita tukstan- 
franku popierinuose pinigfais.

padėta per mane, pereita die
na szepukoje ant altoriaus?

tais, kur asz ta syk dirstelėjau 
in antgrabi, szepuke atidaryta 
ir buvo tuszczia.

— O tasai siuntinys isz 
Londono, alpie kuri kalbėjai?

— Asz tau daviau žinia 
apie jo pribuvimą, jog pribus

žiau, kad afmyt, nes negalėjau 
nieko dasiprast.

— Ar ne iszdaive mus Jen
nie?

Ir tas man in galva puola, 
nes greitai taje niisli sau isz 
galvos nuvariau. Ne protingai 
butu nužiurinetie Jenny apie

buvo isz Londono priesz kėlės 
dienas ir nieko nepažinojo Pa
ryžiuje.

smertis matomai davė jog bu
vo auko, o ne drauge.

— Ar josios neseke kas 
nuo iszvalžiavimo isz Londono ?

— Mykolą Bremont pasi
naudoję tiktai 'žmonis isz tike- 
mus.

— O tu ar nepapildai ko
kio neatsargumo?

— Drasei galu pasakytie, 
jog ne, su neikuom ne turiu 
susineszimo ir visomis dieno- 
rhis susipa'žincju su Paryžium, 
kūrėme nuo dvideszimts metu 
nebuvau buvęs, o kuris per ta

duodu pa
ranke.

apie ka dabar kalbėjome, apie 
pasiuntini isz Londono.

— Jo negalima nužiurine-

penkių, Gustovas Perier, o ki
taip Jonathonas Vailpes.

Jenny Stohl buvo selinta.
— Teisybe, nes to negalų 

jokiu būdu supraštįe.

esame pavojuje. Bile valandėlė 
gali mus policija sznipinet.

—Bus Daugiau—

^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 
mas, 202 pus, 50c.

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 1 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa 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 apc 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 Eiuiki 
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; Pclcniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valcncziojs, 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, 

i 43 puslapiu, 20c.
No.141—Apie Kalvi Paszku, 

, ležinis Vyras, Smakas ir Niki- 
l 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, Eiles, 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis 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.lGO—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszko Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
des ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180H>—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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 Pasihudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.

Jgį3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini- 
I

gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A*
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Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Po visa kambarį jieszkojo. 
Oktava ir Mauricas, bet ant 
tuszezio. Ne rado. Mauricas 
rodėsi baisiai tuom susirūpi
nės, jog Oktava tare in ji:

— Ne, nesirūpink. Nora 
teip didele nelaime'bus, nes ro
dą da tame. Paryžiuje mikse
riu nestokas. Viena sagute 
dings, nes gali gautie deszimti 
kitokiu. Svarbiausias daigtas 
yra tame, ar turi da kitas?

-— Turiu:
— Kokias ?
— Perlines.
Oktava susiraukė ipaniekin- 

aneziai.
— Perlines! Paantrino sa

gutes perlines! Ir tu mistini 
jog asz tau pavėlintai! iszeiti- 
neti isz namu su tokiom sagu
tėm:! Niekados! Iszmesz lau
kan per įauga tas perlines, o 
asz tau duosi! savo.

— O kaip tu busi ? Asz pa
imsiu kitas kaip sugryžiu na
mon. Po palerina. nematytie 
sagucziu. Žiūrėk kokias gra
žias turiu sagutes.

— Puikios.
— Ar tau patinka?
— Laibai! Ir gražios ir la

bai puikiai nudirbtos.
— Ną tai tau padovanosiu.
—• Nes...
— Nėra jokio nes! Žinai’, 

jog turiu narava. Paimkie sau 
arba susiipy'ksiu.

— Juk su tavim kitaip nė
ra.

— O asz tuom lai k paimsi! 
ta viena, nereikalinga sagute 
ir pakavosi: sau del atminties. 
Mauricas sudrėbėjo. Buvo la
bai. atsargus ir mokėjo viską 
permatyte. Nenorėjo jisai pa
likite rankose savo drauges to
kio dalgio, kuris buvo didelu 
pavožiumu, jeigu pamėtė tik
rai antra sagute pereita naktį 
ant kapiniu Pere Lachaise, ar
ba karietoje nuo ulyczios Mon- 
torquel.

Ne, ne, ninano brangi, tarė 
gyvai t aje sagute, asz turiu pa- 
laikytie ant atminties, ba ji 
nuo tavęs paeina. Jau ir teip 
ma ne samgu, jog anaje pama- 
czia prašiau tavęs, palik man 
t a ja atminti?

— Labai!
— , Ar del to, jog asz tau ja 

padovanojau?
— Da labai gražu isz tavo 

szalies! Na, gerai, paliksi: tau 
ja, tiktai pirmiause liepsu ja 
perdaryt saviszkai.

— Saviszkai? Paantri
no Mauricas.

Ka nori pertai pasakyt?
— Noriu pasakytie, jog /

mano auksorius padarys man 
didele rinkate ant kalka raisz- 
czio.

— Nes dabar ne neszioje 
rinkucziu, tarė Mauricas.

— Klysti mano brangus. 
Prieszingai, dabar labai ma
doje.

OF A - B - GELA^IES 
arba pradžia 

SKAITYMO 
...ir... 

RASZYMO 
64 pus. Did. 5x7 col. 

Dabar Po 25c. 
Saule Publishing Co., 

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

Macziau vakar tokia tinka
te prie kaklaraiszczio pas gra
fa, kuris yra pasmeles, nes rė
dosi kaip pirmutinis ponas.

Del to man atėjo in galva.
Mano auksorius tai padarys 

labai dailiai. Jau atsiduok ant 
jo visame.

Butu daug davės Mauricas 
idant galėtu atimtie sagute, 
kuri galėjo daug ne gero pa- 
adrytie. Žinojo vienok, jog 
prieszintis. Oktavija da josios 
užsispyrima padidins, nes pa
judintu ja nužiurejima, ka no
rėtu kad del josios iszaiszkin- 
tu. Sutiko ant savo drauges 
noru ir jau ant .visko sutiko. *

Oktavija suvyniojo gražiai 
sagute inpopiera ir indėj o in 
masznele. Mauricas apsivilki- 
nejo palta.

— Kuri turi pirsztinaites 
ir skrybėlė?

— Kiitam kambaryje.
— Asz atnesziu. .
—■ Pats nueisiu.
— Pavelinkie man, asz tau 

atnesziu. Asz labai mėgstu 
tart patarnaut.
. Oktavija nuėjo in kita kam
barį. Kada iszejo, Mauricas 
isz to naudojo. Isztrauke grei
tai stalcziuka isz savo raszoma 
stalelio ir iszeme isz ten g'ana 
stora pluošzta popieriniu pini
gu. Pinigus indejo in kiszcni 
paltono. Paskui iszeme popie- 
ras, kuriuos kaip jau žinome 
skaitė, indejo in dideles makš
tis, kur jau buvo visokiu rank- 
raszcziu ir korektorių.

Oktavija atnesze pirsztinai
tes ir skrybėlė.

— Ar turi czion karieta, 
paklausė Mauricas.

— Tai vėl klausimas!
Del ko?
— Ar tumislin, jog asz atė

jau peks'zczia nuo ulyczios Co- 
inartin ant ulyczios Nacarin ir 
tai tokiame szalyje, per sniegą.

— Nuvežk mane in redak
cija?

— Juk žinai jog man bus 
labai smagu, neulžmirszkie tik
tai jog sutvarkyke del abudu.

— Ne užmirsziu.
Jauna motore prisidrutino 

skrybėlė ant galvos ir užsimė
tė palerina ant saves.

— Kas tau dabar aptrius 
kambarius. Tarnaitai pavėli
nai važiot ant visa sanvaite 
pas gimines?

— Sargo pati.
— Tai rakta palieki pas ja?
— Teip.

■ Sargo pati lauke jau ant sa
vo pono priesz duris savo pras
tos stu'belės pasiklionojus ir 
nusiszypsojiis paėmė rakta, 
atidaro dureles 'brome ir žiurė
jo su užgaiiedinimu, kaip Ma
uricas ir Oktavija insedinejo 
in karieta.

Apleiskime ant valandėlės 
Maurica, ir jo drauge kuri nie
ko pikto nenužiurejo.

Sugryszkime ant kapiniu 
Pere Lachaise ir eikime pa
skui nepažinstama su skrandi- 
ne palta, kuris kaip mateme, 
atsiklaupė ant vieno isz kaipo, 
užkabino ant kryželiaus vaini
ką, o paskui žiopsojosi ant to 
visko, kas dėjosi prie antgra
bio gimines Curadosu.

Musu skaitytojai gal sau pa
menate, jog policijos karniso- 
rius valandoje, kada prasze 
Judintoju nusiduot in kaneela- 
rija da žiūrėto jaus kapinu,, už
mėtė aplinkui akia ant kuope

les žmonių ir paklausė: Kur 
dingo tasai ponas puikiai pasi
rėdęs, kuri priesz kėlės miliu
tas nužvelgė tani) darbininku. 
Jeigu mylenii skaitytojai te: 
pamenate, tai gal ilgai nepa- 
mirszite jog Cabirol meisteris 
akmeniniu darbu, atsake szi- 
teip:

— Jau nuėjo sau, ponas da-

Iszmintingas žmogus dirba 
ir czedina, 

Kad galėtu apsigint nuo 
bėdos,

Duoti mokslą savo vaikams- 
Apsidraust laike ligos 

ir bedarbes, 
Pirkti koki nameli ir 
užtvirtint sau senatve.

Kalbant apie czedinima, 
Reikia gerai apmislyt 
Kur turime dėti savo 

paczeduma.
Jeigu laikysime suezedytus 

pinigus kiszeniuje, 
Paduodame in pagunda, 

Kuri mus stumia ant 
. iszleidimo, 

a Savo smezedintu pinigu.
Slėpti pinigus kokiam 

kampelyje namie,
Esate pavojuje kad kas tekis 

juosi 'pavogs.
Toki pinigai neatnesza 

niekam naudos.
Jeigu visi milijonai kurie 

randasi tpasi žmones, 
Butu padėti in bankas,

Tai brangenybe tuojaus
• nupultu.

Namas stojasi tokiu budu, 
Kad dedasi ant pamato 

plytele ant plyteles.
Panasziai czediname doleri 

prie dolerio, 
Ir tokiu budu sudedam turtus. 
Geriausias būdas iszsigavimo 

isz vargo, 
Yra nuolatinis ir tvirtas 

darbas, 
Ir regulariszkas czedinimas.

Kožnas, kuris czedina, 
Yra geresniu iikesu, ir del 
Visuomenes turi didesne 

verte.* * *
Nepaniekinekite žmogų už jo 

prsikaltimus, 
Manydamas kad tuom: ji 

Atvesi ant gero kelio, 
Bet prigelbek jam būti geru 

ateityje, 
Nes jam vis randasi,

Kibirksztelio gero ir gailestis 
už Savp prasikaltum us.

Kuo daugiau paniekini 
nusidėjėli,

Tuo daugiau ir nugrimzda 
in smaria ir prapulti.

Paduok jam prietelinga ranka, 
Duok jam gera žodeli,

O yra viltis kad isz jo prisikels 
naujas žmogus!

* * *
Jeigu kas perženge Dievo 

tiesas,
Tas ne bus geras del 

žmonijos!

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

PLATINKIT “SAULE” 

žiūrėtojau, nes jisai nieko ne 
mate, ba ka tik atėjo pas mus 
ir klausinėjo, kaip jau pamatė
me kuna.
STEBĖTINAS GYVENIMAS

Tikrai dirstelejas in vidurį 
antgrabio, pamatęs veidą už- 
musztos moteres ir ant to regė
jimo sudrėbėjo tašo: žmogus su 
puike skranda, futra, atsitoli
no kaip atėjo neskubindamas 
pamažėl: žingsniuodamas kaip 
niekam ko nes, turėjo galva 
palenkės ant krutinės. Ėjo pa
mažėl: net lig kapininio bromo 
nes kada jau is'zsigavo isz ka
pliu,pradėjo skubint bulvaru 
in ulyczia Obel-kam.pt teip kaip 
jauniausias, bėgdamas Su ko
kiu reikalu.

Netoli nuo tosios ulyczios 
randasi stotie doružku. Inse- 
do in doružka.

— Ar tiktai iii kur nuveszt 
ant adynu? Paklausė važn'y- 
czia.

— Nuveszti, atsake.
— In kur?
— Ant lyczios Berangera.
Sutosi ant kampo prie bul

varo Temple.
Už deszimts miliutu doružka 

'buvo ant pasakytos vietos. Ne- 
pažinstamas iszlįpo isz dorusz- 
wos, užmokėjo kas priguli ir 
nuėjo pekszczias ulyczia Ber- 
angera. Atejas po numerio 18 
skubai užėjo ant trepu.namo 
stovinezio ant kiemo. Stojas 
ant treczio augszto iszsieme 
rakta nuo tujų duriu vedan- 
cziu in tamsu kambaro priesz- 
kamfbari, isz ten inejo in virtu- 
via ir ant galo in miegkambari 
kur stovėjo lova, szepa su vei- 
drolszepa ir keturios kėdės. 
Daigtai buvo labai prasti isz 
rieszutinio medžio, nes užlai
kyti gražiai ir suvariai. Pri- 
buiszas uždare duris, priėjo 
prie lovos, atslinko .ja ir 
pasilenkęs pradėjo gralbalot po 
asla. Suradęs ka jieszkojo, pri
spaudė su koje viea szinoteli 
grindos, ir tada stojosi kas sto- 
jesi tokio navatno.

Dalis grindų ant kurios Mo
vėjo žmogus su skranda apsi
vilkės, pamaželi nusileido su 
juoiii. Susilaikė tada, kada 
jau galva pasikavojo. Iszkele 
ranka, kažin ko jis dasilytejo 
jog lova, prasislinko ant savo 
vietos ir uždengė skyle. Tada 
nusileido in tamsia vieta ap- 
grabaliavo koki ten knipkuti 
kuri suspaudė drueziai.

Davėsi girdėt, lig brastzkeji- 
mas. Siena prasisliiiko ir pasi
darė szviesu. Tada neipažins- 
tamas isz tamsios kamaraites, 
kurioje radosi iszejo.

Duriukes ant kuriu nusilei
do, pasikėlė augsztyn ir uždar
bi palikta skyle, ant kurios sto
vėjo lova.

Tada įiepažiiistams užslinko 
siena, ka priesz ji atsidarė.

Nepažinstamas dabar radosi- 
viena augszta žemiau, nes toje 
paezioje dalyje namo.

Navatnas tai buvo pakajus 
in kuri insigavo. Rodos kad 
tai buvo padėjimas visokiu 
daigtu isz teatro. Buvo visokį 
drabužiai, nuo darbiniu, lig se- 
natoriniu ir kunigaiksztiniu 
drabužiu, n a u j a aficierine 
mandiera, ubaginiai, lekajiniai 
ir viskas tai kabojo ant sienos.

Vienoje iszszepu radosi viso
kios perukos, barzdos ir ūsai 
kitose kepures, briliai ir skry
bėlės, kareiviszkos kejures ir 
aficierines.

Akimierkoje nepažinstamas 
nusirėdė ir vėl greitai pasirodė 
kunigiszkai, užsidėjo žila pe-
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ruka su praskustu virszu gal
viu, užsidėjo lekszta skrybėlė 
su placziais briliais. Teip lĮJer 
siredes, jog nebuvo pažint. 
Apleido ta gyvenimą, iszsikele 
augsztyn in pirmutine stuba ir 
iszejo užrakinąs narna ant so- 
ditulczios (bulvaro) Temple.

Tame name buvo atidaryto
jas bromo tiktai nuo tosios sza
lies.

Nepažinstamas nusidavė blu- 
va.ru, nuėjo tropais in žemuma, 
ka 'buvo prieszaisi teatra Depa- 
reit, sodo in doružka ąnt‘ pla- 
cziaus Republikoninio ir liepe- 
si vežt ant ulyczios Germon, 
ežia užmokėjo važnycziui, o 
pats nusidavė in lioteli Nider- 
landini.

— Kur yra numera® 17? 
Paklaues kelnesio.

— Po szitai pusai, tropai 
R., ant antro augszto.

Nuduotas kunigas nusidavė 
parodytais tropais ir susilaiko 
priesz su 17-tu numariu. Pa- 
baršzkino. Už duriu davėsi 
girdėt keno žingsniai. Atsi
darė durys in puse. Pasirodė 
žmogus apie 55 metu amžiaus, 
iszrodantis' ant daugiaus. 
Plaukus turėjo garbifiuotus ir 
baltus kaip pienas. Pamatęs 
kunigas, adbulas pasiire adgol 
nusidyvino, o ir pabūgo.

— Ar kunigas nepaklydai? 
Isztare su baime. O kunigas 
nu'siisžypsojas atsake:

— Rodos ne noretau pasi

matyt su ponu Juliuszu Lar- 
mitte.

Iszgirdes baisa, senis pa.- 
szauke su džiaugsmu, o veidas 
tuojaus stojosi linksmu.

— Verdier! Isztare, isz- 
traūkdamas abi ranka in pri- 
b u visa..

Tasai pamerkė, idant tylėtu 
inejo in vidų ir durys paskui 
save užrakino.

— Neatsargus esi! Atsi
liepė. Pravarde nesisako teip 
kaip Petro Lartogus, tavo pra
vardes.

— Turi teisybe! Nes ka 
nori ?

Teip nusidžiaugiau, jog ve
la tave po penkių metu pagel
bėčiau, tai užmirszau apie at- 
sargyste. Nesitkejau tavęs.

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. 3s/4x5y2 col.
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— Tai tu nieko nežinai, pa
klausė pamaželi Verdier.

— Apie nieką nežinau, at
sake Petras Lartogue, su neri- 
maste. Ar kasneteketino sto
josi ?

— Ar ežia gali atsargai 
sakyt? Ar niekas ne iszgirs?

— Gali.
• —- Asz pats czion gyvenu. 
Eikime in mieigkambaryje, ten 
storos sienos. Lartogue nuve
dė sveczia in miegkambafi, ir 
duris uždare.

— Czionais gali drąsiai 
kalbėt, tarė, klausai manės, ar 
apie nieką nežinau, tai turėjo 
kas pikto stotis?

Teip.
Mane in czion atgujo svar

bus reikalas.
— Kalbėk greieziau!
— Ar buvai vakar ant ka

piniu ?
— Buvau.
— Apie katra valanda?
— Apie penkta valanda. ■ 1
— Apie penkta valanda, 

priesz uždarant kapinėlės.
— Ar ineijai in antgrabi?
— Ne. • :
— Del ko?
— Del to, kad negalėjau 

duriuatrakyt. Raktas ne tiko. 
Mislinau, jog liejai sipyna per
mainyt, taiki ndamasiis ant ‘ap- 
laikytu paliepimu. Laukiau 
žinios.

— Nieką nenužvelgė nie-
[Tasa Ant 2 Puslapio]

va.ru


“SAULE” MAHANOY CITY, TJL

Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Januarijo ir Comp., o Tautisz
ka Vardine: Vyte. Ta diena 
'pasninkas. Taipgi ta diena: 
1865 m., Generolas Gubernato
rius Kaufman patvirtino spau
dos uždraudimą Lietuvoje; 
1881 m., Amerikos Prezidentas 
James A. Garfield pasimirė in 
Elberson, New Jersey, jis buvo 
nuszautas Liepos (July) antra 
diena Vaszingtoile; 1949 m., 
kietos ir minksiztos anglies 
niainieriai sustraikavo del 
Pensijos ir Paszelpos Fondo 
klausimo. Fondas buvo užda
rytas del stokos pinigu; 1914 
m., Vokiecziai 'bombardavo 
Reima, ir liždege garsiaja szi- 
to miesto katedra; 1914 m., Ru
sai iszstumti isz Prusu Lietu
vos in Suvalkų Gubernija.

— Musu skaitytoja, ponia 
.Mikalina Bernatoniene isz 
Shenadoro, ana diena lankėsi 
mieste su reikalais, ir prie tos 
prigos atlankė savo drauges, 
taiposgi “Saules” Redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata 
U'ž laikraszti. Ponia Bernato
niene sako: “Saules” laikrasz- 
tyje talpinusi daugiausia žinių 
ir naudingu straipsniu ir man 
malonu ji skaityti, peš žmogui 
duoda daugiau užganedinima 
ne kaip kiti laikraszcziai, nes 
žino ir supranta kad skaito.

Acziu už atsilankyma.
. Gerai 'žinomas barberys,V 7 

ponas Juozas Anceraviczius if 
jo pati, nuo 409 W. Centre uly., 
ana diena iszkeliavo in miestą 
Indianapolis, Ind., kur ponas 
Anceraviczius dalyvavo Bar
jeru Seimą.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola septyniolikta Nede- 
lia po Sekminių, taipgi Szv. 
Eustakijo, o Tautiszka Vardi
ne: Vainora. Ir ta diena: 1943 
m., Wendell Wilkie sutiko bū
ti kandidatas in Prezidentus 
ant Republikonu Partijos ti- 
kieto; 1946 m., Amerikos Pre
zidentas Harry Trumanas 'pra
varė isz savo Tarybos Henry 
Wallace, del jo Komunistiszku 
instatymu; 1934 m., Bruno Ri
chard Hauptmann buvo su- 
aresztuotas už pavogimą ir nu- 
žudinima Lindberghio kūdikio 
jis vėliau buvo mirties bausme 
nuteistas,

.* — Panedelyje, popietu in- 
vyks paroda ant garbes del ka
reivio Opi. Steve Gavula, ku
ris tarnavo del Dede Šamo, Ko
rėjoje. Jaunas kareivis buvo 
Komunistu nelaisvėje nuo 
Gruodžio menesio 1951 m.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Mato, o Tautiszka Vardine: 
Montvilas. Taipgi ta diena: 
1257 m., Kunigaiksztis Min- 
daugis atidavė Kryžiuocziams 
Kražius, Raseinius ir Vangius; 
1935 m., lakūnas F. Vaitkus 
“Lituanica” iszskrido isz New 
York in Kauna; 1939 m., Ame
rikos Prezidentas Franklin D.
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Rooseveltas prasze Kongreso 
pavelinimo siunsti ginklus Ali- 
jantams, draugams, kurie ka
riauja priesz Nacius; 1935 m., 
Italijos Diktatorius Benito 
Mussolinis atmete Tautu San- 
jungos pasialinta taika del 
Ethiopijos; 1784 m., Ameriko
je pasirodė pirmutinis kasdie
ninis laikrasztis “Pennsylva
nia Packet and Daily Adverti
ser,” jis ’buvo redaguojamas 
mieste Pliiladelphijoje.

— Utariiinke'pripuola Szv. 
Kristoforas, o Tautiszka Var
dine: Virmantas. Ir ta diena: 
1776 m., Nathan Hale buvo 
Anglu pakartas New York 
mieste kaipo szipiegas; 1261 m., 
Lietuviai apskelbė Vokie- 
cziams visuotina karą,; 1946 
m., W. Averell Harriman buvo 
Prez. Harry Truinano paskir
tas PrekyboiS Sekretoriumi in 
Henry Wallace vieta, kuris 
buvo Prez. Trumano pravary
tas; 1947 m., szesziolika Euro
pos Tautu iszdave savo rapor
tą Paryžiuje kaslink musu 
Marshal plano, ir pareiszke, 
kad joms isz Amerikos reikes 
beveik penkiolika bilijonu do
leriu per ateinanczius keturis 
metus, del atsistatymo ir apsi- 
ginkliavimo; 1940 m., Ameri
kos laivas su Panamo Kanalo 
vėliava buvo nuskandintas nuo 
Iceland kraszto; 1919 m., plie
no darbininkai sustraikavo po 
visa Amerikos kraszta.

— Ponas J. Pužas, is'z Gi- 
rardvilles, lankėsi mieste pas 
pažinstamus ir prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija, 
atnaujinti savo prenumųrata 
už laikraszti,nes ponas Pužas 
yra musu senas skaitytojas ir 
myli skaityt “Saule.” —Acziu 
už atsilankyma.

Shenandoah, Pa. — Helen 
Najunas is;z miesto turėjo ope
racija in Locust Mt. ligonbute, 
o Vincas Navitskas, Sr., nuo 
233 So. Chestnut uly., kuris 
gydėsi in Locust Mt. ligonbu
te, likos iszvesztas Subatos ry
ta in Geisinger ligonbute, Dan
ville, Pa.

— Nedelioj, Rugsėjo szesz- 
ta diena, Szv. Jurgio bažny- 
czioje, po pietų, Kunigas Ber
nardas Szimkus, vikaras, suri- 
szo mazgu moterystes, panele 
Rūta, duktė pons. Juozu Pau- 
liu'binsku, nuo 421 IV. Penu 
uly., su Leo C. Hentz, sūnūs. 
pons. John Hentz, nuo 101 
Schuylkill Ave., Shenandoah 
Heights. Svotai buvo Carole 
Hentz ir Albertas Pauliubins- 
kas. Jaunavedžiai apsigyvens 
mieste Raritan, N. J., 49 An
derson uly.

Frackville, Pa. — Pereita 
Petnyczia, apie 12:30 valanda 
popiet, Vaitiekus Rutkauskas, 
likos surastas negyvas lauke, 
prie namino prieangio, por- 
cziaus, 235 N. Broad Mt. Avė. 
Tyrinėjimas parodo kad žmo
gelis staigai numirė nuo szir- 
dies atako. Gimęs Lietuvoje. 
Buvo angįiakasks ir paskutini 
karta dirbo Knickerbocker ka
syklose, bet keli metai atgal 
prasiszalino nuo darbo, isz 
priežasties senatvės. Jo pati 
mirė 1919 metuose. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos She- 
na Joryje. Paliko sekanczius 
vaikus: tris sumiš: Bernarda, 
isz miesto; Vinca, Hollywood, 
Pa., ir Juozą, Shenandoah. Dvi 
dukterys: F. Suskiene, mieste 
ir J. Leskievicziene, Potts
town, taipgi daug anuku ir du 
pro-auuku. Laidotuves i n vyko 
Utariiinke Rugsėjo 15-ta diena

su apiegomis iri Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda, ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse. Graboriai Orayitz laido
jo.

Girardville, Pa. — Stanislo
vas Mikszas (Mitchell) nuo 
342 W. Mahanoy avė., numirė 
Rugsėjo 11-tą diena savo na
muose, po ligai keletu sanvai- 
cziu. Gimęs Lietuvoje. Buvo 
angliakasis. Paliko savo paezia 
Katarina (Lubiute); tris sū
nūs': Kazimiera, isz Brooklyn, 
N. Y., Joną, Baltimore, Md., ir 
Rapala, Norwalk, Conn., tryš 
dukterys: Mare, pati Joseph 
Savage, Morrisville, Pa., Hele
na, pati Carl Orth, Reading, ir 
Ona, pati Vinco Kuczinsko, 
mieste, taipgi daug- anuku. 
Laidotuves invyko Utariiinke, 
Rugsėjo 15-ta diena, su apie
gomis i n Szv. Vincento bažiiy- 
czioje, devinta valanda, ir pa
laidotas in parapijos kapinėse. 
Gi abortus Wm. Tuson laidojo.

Ashland, Pa. — Pennsylva- 
nijos valstijos Legiskvt tiras, 
George C. Shoemaker, 51 metu 
amžiaus nuo Hoffman Blvd., 
staiga susirgo Ū t ari linko nak
tyje ir likos nuvesztas in Ash
land ligonbute, o apie 2:05 va
landa 'pasimirė. Velionis ne- 
sveikavo per du metu nuo szir- 
dies liga. Prigulėjo prie daug 
kliubu. Buvo Metodistas. Pa
liko savo paezia, motina, tris 
brolius ir keturios seserys.

VALSTYBIŲ PRA
VARDŽIAVIMAI

NEW YORK. — Liaudis vi
sada mėgsta pravardžiuotis. 
Randa savo vardus kaimy
nams, miesteliams ir valsty
bėms. Tokiu budu, kiekviena 
federacijos valstybe turi savo 
“pravarde”. New Yorko vals
tybe paprastai dar vadinama 
“The Empire State” del jos 
turtingumo ir gyventoju skai- 
eziaus. New Jersey, kaimynine 
valstybe, ankseziau garsėjusi 
kaip “Moskito” valstybe, da
bar tapo perkriksztyta in “So
do” valstybe.

Kelios valstybes gavo savo 
vardus isz anekdotu ir pasako
jimu apie ju gyventojus. Con
necticut dar ir dabar vadina 
“The Nutmeg State”, prisi
mindami pasakojima apie fab- 
rikanta, kuris bandė pardavi
nėti medinius “nutmeg”.

Sziaurine Karolina vadina 
dar “The Tar Heel State”. 
‘ ‘ Tar Heel’ ’ buvo pravardžiuo
jami puszynu gyventojai, ku
rie gamindavo terpentiną, ka- 
nifole ir derve. Nors szi pra
mone sunaikino kraszto misz- 
kus szio szimtmeczio pradžio
je, gyventojai dar ir dabar 
sziuo vardu pravardžiuojami.

“Sooner” yra Oklahomos 
pravarde. Tūlas kolonistas nu- 
siženklino jam patinkama že
me, dar priesz szia teritorija 
prijungiant prie Valstybes. 
Amerikiecziai mano, jog “soo
ner” pavidalai aptaria pir-t 
muosius Oklahomos koloniza
torius.

Missouri ypatingai didžiuo
jasi savo pravarde “The Show 
Me State”. Kitaip tariant Mis- 
souriecziai niekuo netiki iki 
jiems neinrodoma.

“Sucker State” yra Illinois 
valstybes vardas. (Vienok kiti 
ja vadina Prairie State). 
“Sucker” yra in rytus nuo 
Mississipes baseino upiu žuvis. 
Vienok “Sucker” Anglu kal

boje turi ir kita praszme, tai 
kvailelis. Dėlto daugeliui 
Amerikiecziu szi pravarde 
linksmai skamba.

Kita dalis valstybių yra 
‘ ‘pakriksztyta’ ’ gyvuliu, ge
liu ar invairiu vardais. Arkan
sas yra “Meszkos” valstybe. 
Kentucky “Mėlynosios Žoles” 
žoles kuria būdavo szerimai 
eikliausi arkliai.

Maine, kurioje yra apie 
16,000,000 akru miszku vadina
ma “The Pine Tree” valstybe. 
Michiganas “the Wolverine 
State”, užvadintas mažo, 
pleszraus, dabar isznykusio 
žvėrelio vardu. Wisconsin va
dinamas opszro (badger) var
du. Nebraska “antelopes”, 
priminantis, jos kadaise ten 
nebuvo jokiu tvorų. Mississip
pi szaukiama dar “magnolia’’; 
Alabama, ‘ ‘Medvilne. ’ ’

Colorado savo varda gavo 
kaip Deszimtmeczio valstybe, 
nes buvo priimta in Unija Ne
priklausomybes Deszimtme
czio sukakties metu. Texas, di
džiausia savo plotu JAV vals
tybe buvo nepriklausoma vals
tybe nuo 1836 iki 1845 ir tais 
metais turėjo net savo vėliava, 
su viena žvaigžde viduryje. 
Unijon instojo 1845 metais 
Gruodžio menesyje. Nuo tada 
tevevadinama kaip “Vieniszos 
Žvaigždes” valstybe. — C.

jog tinkamiausias būdas yra 
surenkant pasisakymus Ameri
kos spaudoje, per radija ir te
levizija, susirinkimuose, ir 
taip toliaus.

Taip pat atkreipiamas deme- j 
sys organizacijų, draugijų ir 
susirinkimu rezoliucijoms, ku
riomis pasisakoma del Ameri
kos Užsienio politikos.

Vieszosios Nuomones Tyri
nėjimo Agentūros dažnai savo 
klausimuose interpia Užsieniu 
politiką lieczianczius klausi
mus. Paskiri asmenys Ameri
koje, labai dažnai raszo laisz- 

, kus Valstybes Departamento 
Va'dytojui arba net paežiam 
Prezidentui iszreikszdamo sa
vo nuomone vienais ar kitais 
Užsieniu politikos klausimais. 
Apie invairiausius susirinki
mus pranesza departamento 
pareigūnai juose dalyvavę ir 
susidarė vaizda aipie vieszosios 
nuomones nuotaikas. Visa tai 
yra rūpestingai diena isz die
nos, sanvaite isz sanvaites se
kama Skyriuje, kuriam szis 
dąrbas yra pavestas.

Valstybes Departamentas 
į palaiko glaudžius rys ius su 

organizacijomis kurios areziau 
domisi Užsieniu politikos da- 
lykomis. Ju atstovai laiko- 
miszkai kvieeziami Washing- 
tonan ir su jais konferuoja ne 
tik auksztesni pareigūnai, bet 
ir pats Valstybes sekretorius. 
Ju metu jiems sudaroma proGEN. VAN FLEET 

SŪNŪS NELAISVĖJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

yra dar laikomi nelaisvėje, ir 
Amerikos valdžia turės per sa
vo Dipliomatus derintis del ju 
iszlaisvinimo.

Sulyg Amerikos Karo Szta- 
bo nusistatymu, Kapitonas 
Van Fleet yra dingos, bet ne 
žuvęs, ir už tai tikimasi kad jis 
randasi nelaisvėje.

DUKTĖ APSIŽENIJO
SU MOKYTOJU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sutikimo kaslink jųdviejų duk
reles, kuri apsiženijo su savo 
muzikos mokytoju.

Duarte, kuris pats pirmiau 
mokindavo mokinius kaip ant 
skripkos groti, labai prieszino- 
si kai jo vyriausioji dukrele 
Philomena isztekejo už Henry 
Grigorian, pagelbininku mo
kytoju muzikos in Bostono 
Muzikos Universitetą. Jiedu 
apsiženijo Subatoje.

Tėvas baisiai buvo supykęs 
ir už tai nuszove savo žmona 
ir paskui pats nusiszove.

KAIP VALSTYBES 
SKYRIUS SEKA 

VIESZAJA 
NUOMONE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

taip daroma ir kaip neseniai 
papasakojo savo praneszime 
Departamento Vieszuju Reika
lu skyriaus vedėjas H. S. Fos
ter.

Departamentui svarbi pa- 
vydaliu Amerikiecziu nuomo
ne suprantant, kad demokra
tinėje valdymosi formoje, be 
vieszosios nuomones pritarimo 
negali pasisekti jokia, vietine 
ar Užsienio politika. Laikoma 

IT’S FASTER, BETTER—

PENNSYLVANIA POWER

ga pareikszti organizacijos 
vardu ir savo nuomones.

Ponas Foster nurodė jog 
dauguma atveju viešoji nuo
mone visada turi vienoda nu- 
sūtatjma sziais pagrindiniais 
klausimais. Suvien. Valstybes 
privalo visomis iszgalems rem- ’ 
ti Jungtines Tautas.. Vienok, 
visąhne kraszte troksztame, 
kad JAV savo rposztu akty
viau pasireiksztu pasaulio po
litikoje. Al iejose partijose ir 
visame kraszte tebera stipri 
mažuma, su aiszkiomis “izo- 
liacionistemis ’ ’ tendencijomis.

Szalia vieszosios nuomones, 
naudojamasi visais kitais bu
dais patarianeziais kaip ge
riausiai užtikrinti pasaulyje 
taika ir Ameriikos gerove. Ži
novams pavedamos isztyrineti 
kiek Europiecziai gali apsi
ginkluoti be Amerikos pagel
tos nesugriaudami savo uki- 

■ nes surėdymai? Kiek pagelbos 
gali suteikti paezios Amerika 
nepakenkdamos savo ukiui? 
Arta, kiek Europos savitarpio 
prekyba palengvintu reikalą 
Amerika joms padėti? Szalia 
szitu žinovu pažymejomu Val-

i stybes Departmentas labai 
vertina vieszosios nuomones 
pasisakymus. Pateikdamas 
Prezidentui savo patarimais 
vienu ar kitu Užsienio politi
kos klausimu Departamentas 
naudojasi szias dviems pa-

i grindiniais szaltiniais. —C.

FOR REAL HOT WATER PLEASURE ...

Ever-raady ho! water’

“Plenty of hot water, whenever you need 
it is the secret to easier homemaking,'' say 
Mr. and Mrs. William. E. Kuntz of 
Harrisburg, Pa. “And, electrically, hot 
water is always waiting.”

As you see, folks everywhere agree the 
electric way is the automatic, work-free 
way to heat water. No fires to tend! 
No waiting! No flame, soot or smoke! 
And...two or ten in your family... 
there's an automatic electric water heater 
to fit your needs. Have your retailer 
install yours today! Then the star * 
on your next service bill will show you 
are enjoying our special money-saving 
water heating rate.

•bore:
Mr. 4 Mrs. Br»« W. Derr, Bleemrtsrt, Bj
Mr. 4 Mrs. Freneis J. Rsbeek, Jr., 

Pelttsille, Pi.
Mr. 4 Mrs. Roy C. Miller, Fefelsrllh, (N,

& LIGHT COMPANY

MUSU 
SKAITYTOJAMS

. ■ f ’

? Viskas taip paszieliszkąi 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziū dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti. ' ■ ■'t

“Saules” redakcija" nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ;vir nepa
brangins, jeigu kaip 'riorg 'Biis 
galima iszsisukti! < l.u

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

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

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

Daug laikraszcziū yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popiė- 
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai .ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Šaulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “.Šau
le” leisti, ir kad jus galėtumėt© 
ja vis skaityti! < ■
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“Talmudo Paslaptys”
_ .i-;

ŽYDU TIKYBOS
i: PRISAKYMUS ' :: 
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai

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

MPirkie U. S. Bonus!

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nek^ltyib®;
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip-
korius -iko Turtingu Ponu. 

Per paczta, 35 Centai.

Saule Publishing Cd.
Mahanoy City, Pa.

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijpnalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad 9Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel- 
bia;


