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Paskui Pats Nusiszove

Kuškiai turi pirmiau pri- 
parodyti kad jie isztikro no
ri padėti investi taika Korė
joje pirm negu kas j u žo
džiais intikes, sako Kobei t 
D. Murnhy, no vairo t 
pasikalba su Amerikos de
legate, Ponia Oswald norėt.

Isz Amerikos
TRYS JAUNUOLIAI

PRISIPAŽINO
t ■

Nužudė Bagota 
Buczieri

NEW YORK, N. Y. —
Darbo Diena buvo nužudytas 
bagotas buczierys, keturios de
szimts dvieju metu amžiaus 
Israel Kosher, buczieriu drau
gystes prezidentas.

Už keliu dienu policijantai 
suėmė tris jaunus vyrukus, ku
riu vienas yra buvęs kalinys.

Jie sako kad jie norėjo ji ap
vogti, bet tik netyczia ji nužu
dė. Jįe sako kad jie inkiszo no
sine in to buczieriaus burna 
kad jis negalėtu prisiszaukti 
pagelbos. Bet ta nosine buczie
ri užsmaugė.

Visi trys prisipažino ir pa- 
sirasze ant savo prisipažinimu. 
Nei vienas isz j u neiszreiszke 
jokio rupesczio ar gailesczio.

Valstijos policijantai buvo 
suėmė du isz j u ant rytojaus 
po tos žmogžudystes, apie pu
se po szesziu isz ryto. Jie buvo 
suimti savo namuose. Jie yra 
dvideszimts vieno meto am
žiais Matthew Terrigno, bu
vęs kalinys ir dvideszimts tri
jų metu amžiaus Ray Rico.

1 Treczias yra septyniolikos 
metu amžiaus Thomas O’Hara, 
kuris buvo suaresztuotas su 
draugu in Monticello. Jis dirb
davo in puosznius vasarna
mius Catskill kalnuose ir savo 
draugams pranesze apie ta ba
getą, buczieri, kuris su savimi 
vis nesziojasi daug pinigu.

Du kiti yra suaresztuoti ir 
intarti už vagyste, bet nieko 
bendro neturi su ta žmogžu
dyste. Jii yra Robert John, bu
vęs kalinys ir dvideszimts vie
no meto amžiaus Richard

Robert D. Murphy toliau 
paaiszkino kad Kiniecziai 
gali pasikviesti kurias tau
tas jie nori in ta konferenci
ja, bet visos tokios tautos, 
visi tokie svecziai turės sė
dėti Komunistu puseje, ir 
taip jie bus skaitomi.

! Gramlich, kuris buvo su O’Ha
ra suimtas.

Tie trys, beveik su pasidi
džiavimu viską iszaiszkino: 
O’Hara, Terrigno ir Rico nuva
žiavo in Monticello in Terrig
no automobiliu. Jie buvo jau 
susitarė apvogti buczieri Pre
sent, kuris buvo žinomas kaipo 
bagotas ir kad jis szvaiste pi
nigus in visas puses, ir kad jis 
su savimi vis turėjo daug pini
gu.

Jie lauke prie to buczieriaus 
vasarnamio kol jis parvažiavo 
isz viso vakaro baliavojimo 
anksti Darbo Dienos ryta. Kai 
jie pradėjo jam kiszenius kra- 
tineti, tas buczierys suriko ir 
pradėjo gintis. Tada jie, norė
dami ji nutildyti, inkiszo jam 
in burna nosine, skepetaite. Jie 

j teipgi suriszo jam kojas. Pas
kui jie numovė nuo jo pirszto 
trijų tukstaneziu doleriu žiedą 
ir nutraukė nuo jo rankos pus
antro szimto doleriu laikrodė
li ir isztrauke isz jo kiszeniaus 
pusantro szimto doleriu pini
gais.

Gryždami namo, jie ta grobi 
pridalino. Terrigno pasilaikė 

į ta žiedą ir paslėpė ji savo na
mu skiepe, kur policijantai ji 
rado. i

Visi trys sako kad jie neži
nojo kad tas buczierys buvo 
numiręs, kol jie iszgirdo apie 
tai per radija ant rytojaus.

KALĖDOS JAU ARTI
Valdžia Pataria Siusti 

Kalėdų Dovanas
Kareiviams

WASHINGTON, D. C. — 
Nors dar dienos ilgokos, sau
lute szilta ir nors dar laukiame 
“bobų vasaros,” vienok, val
džia pataria kad jau laikas pa
sirūpinti apie Kalėdų Dovanas 
musu kareiviams.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ROCHESTER, N. Y. — 
Trisdesžimts keturiu metu am- ! 
žiaus Daktaras paszove ir la- 1 
bai sužeidė Daktarka, kuri ne
priėmė jo meiles. Jis paskui 
pats nusiszove.

Tas szaudinimas atsitiko 
prie Strong Memorial ligoni
nes biski po vidurnakties.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PROFESORIUS
APMUSZTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkios deszimts penkių metu 
amžiaus, matematikos profeso
rius in Drexel Institute Uni
versitetą buvo vagiu apmusz- 
tas apie deszimta valanda va- 

j kare.
Jis stovėjo prie savo auto- 

mobiliaus, laukdamas draugo, 
kai trys vyrai prie jo priėjo. 
Jie pareikalavo isz jo visus jo 
pinigus. Kai jis jiems pasakė 
kad jis nei cento su savim ne
turi, jie nustvėrė ji ir labai ap-. 
musze, apdaužė ir paskui pa
bėgo.

Profesorius vos-ne-vos inli- 
po in savo automobiliu ir suk- 
niupo. Policijantai John Pie- Į 
rantozzi ir Paul Coleman ji te
nai rado už keliu minueziu ir 
nuveže in Presbyterian ligoni
ne. Tu žuliku vagiu policijan
tai dar ir dabar jieszko.

POLICIJANTAI 
REIKALAUJA $700 

DAUGIAU
PHILADELPHIA, PA. — 

Philadelphijos policijantai rei
kalauja keturios deszimts va
landų darbo sanvaite ir septy
nis szimtus doleriu ant metu 
daugiau.

Policijantu draugijos prezi
dentas Albert Brown sako kad 
miesto valdžia turi pakelti po
licijantu algas. Jis priparode 
kad szito miesto policijantai 
daug mažiau gauna negu kitu 
miestu policijantai.

Jis sako kad Philadelphijos 
policijantai dirba apie penkios 
deszimts viena valanda in san
vaite ir gauna daug mažiau ne
gu Detroit ar Los Angeles ar 
Chicagos policijantais.

Jis teipgi sako kad kai poli
cijos sztabas stengėsi prisi
traukti in savo policijantu eiles 
tuos vyrus kurie yra baigė 
nors augsztesniaja mokykla, 
jie labai mažai tokiu gavo, nes 
visi gali gauti daug geresnius 

| darbus kur mažiau reikia dirb
ti ir pede daug geresne.

Brown sako kad dabar in 
policijantu eiles stoja tik tie, 
kurie kitiems darbams nėra 
tinkami. Už tai, jis sako, reikia 
visu policijantu algas pakelti, 
kad tinkamesni vyrai in tuos 
darbus stotu.

VALDYBA
Jo vardas buvo Petraitis.
Su vardu nieko blogo. Jo tė

vu teviszkej visi gražiai iszta- j 
re varda ir taisyklingai ji ra-1 
sze. Priesz kelis metus, Jonas 
Petraitis nutarė sutrumpinti 
varda, pakeisti in Peters. Bet 
jis užmirszo praneszti apie tai 
Social Security instaigai ir jis 
laike sena “Social Security” 
numeri. Vėliau, kada jis nusi
pirko maža krautuvėlė, iszpil- 
dydamas Taksu Raportą, blan
ką aiba užrasza, sziu metu 
Kovo menesi, jis nepažymėjo 
savo senaji Social Security nu- 

| meri.
Po kiek laiko valdžia sužinos

I

kad John Peters yra Jonas 
Petraitis; jo rekordas arba už- 
raszas randasi tarpe daugiau 
negu puse milijono kitu Peters 
vardu asmenų, kurie turi “So
cial Security” rekordus. Gal 
valdžia po kiek laiko reikalą 
sutvarkys. O gal ir ne visus pi
nigus priskaitys John Peters 
sanskaiton ir jis gali netekti 
pilnos naudos. Jeigu jo rekor
das yra pataisytas, ims daug 
laiko, vargo ir iszlaidu.

.“Kada tik pakeieziate var
da, gaukite nauja “Social Se
curity” kortele kuri, parodys 
nauja varda, bet sena sanskai- 
tos numeri”, sako vedėjas isz 
jusu miesto Social Security in- 
staigos, pabrėždamas “visuo
met pridekite “Social Securi
ty” numeri kartu su vardu 
kiekviename raporte apie savo 
ineigas, kurios priskaitytos se
natvės ir szeimynos naszlaicziu 
apdraudai.” Jeigu dirbate, 
paduokite savo darbdaviui tik- i 
ra varda ir numeri kaip užra- 
szyti ant Social Security kor
teles; paraižykite varda ir nu
meri “self-employment in
come” raporte, kuri pagami
nate viena karta per metus.

Valdytojas Social Security 
pranesza, kad jeigu Jusu var
das nepasiustas kartu su nu
meriu negalėsite būti tikras 
kad gausite pilna kreditą, atly- Į 
ginimą už visas ineigas.

Kiekvienas Social Security 
numeris yra skirtingas. Social 
Security Administration iszda- J 
ve suvirsz 100 milijonu nume-! 
riu. Nėr du vienoki.

Numeris identifikuoja arba 
paliudija kiekviena darbinin
ką ir jo ineigu sanskaita.

Smith’u yra net 1,287,315; 
beveik milijonas Johnson’u; 
Browns yra 857,753; 017,018 
Millers ir 413,393 Andersonu.

Vedėjas pataria darbiniu- Į 
kams nebandyti atsiminti savo 
Social Security numerius. Ma
žiausias pakeitimas kredituos 
Jusu ineigas kitiems.

Baigiant, jis pridūrė; “ne-i 
paisant ar vardas Petraitis ar 
John Peters, svarbu raportuo
ti varda kartu su sanskaitos 
numeriu, jeigu pakeista varda, 
“praszykite naujos korteles 
ant kurios naujas vardas ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DINGO !

Spėjama Kad Žmona Ir 
Vaikai Pabėgo In Au
strija Pas Komunistus

GENEVA, SZVEICARUA. 
— Dabar beveik visi Diplioma- 
tai ir laikrasztininkai spėja ir 
beveik staeziai sako kad Ponia 
Melinda MacLean pabėgo ir 
nuvažiavo pas savo dingusi vy
ra Anglijos Dipliomata, kuris 
pernai dingo nežinia kur. Bet 
policija dar vis sergsti gara- 
džiu, kur ji paliko savo auto
mobiliu, turėdami vilties kad ji 
sugrysz pasiimti savo automo
biliu.

Mažiausiai trys žmones sako 
kad jie mate ta trisdesžimts 
septynių metu amžiaus, Ameri
koje gimuse trijų vaiku motina 
imant traukini kuris iszvažia- 
vo isz Lausanne in Zurich.

Szveicarijos policijantai tiki 
kad ji važiavo staeziai in So
vietu zona, vieta kai ji dingo, 
nes tas traukinys priveža visus 
prie stoties kur labai lengvai 
galima gauti traukini staeziai 
in Vienna. Jie sako kad ji galė
jo labai lengvai paimti trauki
ni in Milano miestą, kad savo 
pedsakius gerai sumaiszytu po
licijai.

Nuo to laiko kai Donald G.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

LENKU VYSKUPAS 
KOMUNISTU

SUIMTAS

Intartas Už Sznipineji- 
ma Del Amerikiecziu

LONDON, ANGLIJA. — 
Komunistiszkos Lenkijos val
džia yra suėmus ir suareszta- 
vus Kataliku Bažnyczios Vys
kupą, kuris yra intartas už 
bendradarbiavima su Ameri- 
kiecziais,

Pralotas Czelaw Kaczmarek 
su trimis kunigais ir viena vie
nuole teipgi buvo suaresztuo
tas už savo kraszto iszdavima.

Jie visi ga’i būti nubausti 
mirties bausme.

Vyskupas yra intartas už in- 
sakyma savo kunigams sulau
žyti iszpažinties paslaptį ir sa
vo vyresniesiems praneszti 
apie tuos žmones kurie per isz- 
pažinti ka svarbaus jiems pa
sako.

Komunistai intaria taip pat 
ir Jėzuitus ir kitus misijonie- 
rius kaipo kraszto prieszus.

Vyskupas Kaczmarek yra 
pirmutinis vyskupas kuris yra 
suimtas nuo Antro Karo pabai
gos.

Lenku Komunistiszka val
džia yra isz pirszto iszcziulpus 
net szeszis priekaisztus priesz 
ta vyskupą ir dabar stato ji in 
teismą kur jis gali būti mirties 
bausme nuteistas.

Dukrele Auga Ir 
Stiprėja

Ponia Irene Dott, isz 
Pittsburgh, pirma syki in sa
vo rankas laiko savo trijų 
menesiu dukrele, Penny. Kai 
dukrele užgimė in Szvento 
Pranciszkaus ligonine ji svė
rė tik viena švara ir dvylika 
auncu. Ji buvo ligoninėje 
prižiuroma iki ji dabar sve
ria net septynis svarus, auga 
ir stiprėja.

KOMUNISTU SZTO-
RAS SUDEGINTAS

BERLYNAS, VOK. —
Inpyke Vokiecziai sudegino 
Komunistu sztora, Potsdam 
mieste. Vokiecziai inpyko kai 
Potsdam miesto policija suėmė 
daug maisto, kuri žmones bu-
ve gave isz Amerikiecziu.

Laikrasztis ‘ ‘ Maerkische
Volksstimme sako kad tas val
džios sztoras buvo tu paežiu 
Vokiecziu sudegintas, kurie 
buvo surengė sukilimą priesz 
valdžia Birželio septyniolikta į 
diena.

Apie sanvaite priesz tai ki- 
(Tasa Ant 4 Puslapio) I

Maisto Ant Keliones

Penkios deszimts metu 
amžiaus Max Conrad, de- 

, szimts vaiku tėvas linksmai r 
atsisveikina su dviem savo 
dukterim, kurios jam parū

pino nors kiek maisto ant 
keliones. Jis iszskrido isz 
San Francisco su mažu ir 
lengvu eroplanu in New 
York, stengdamasis “sulau
žyti rekordą” greieziau už

KOMUNISTAI GAZ- 
DINA BELAISVIUS

Renka Ju Vardus Ir 
Sako Atkersžins Ju

Szeimynoms
MUNSAN, KORĖJA. —

Pietų Korėjos Generolas sako 
kad Komunistai dabar gazdina 
ir grasina tiems belaisviams, 
kurie nesutinka gryžti in 
Sziaures Korėja ir kurie yra 
pareiszke kad jie yra Komu
nistams prieszingi. 

v •
Leitenantas Generolas Won 

Yong Dūk sako kad Komunis
tai dabar renka vardus ir ad
resus visu tu kurie nesutinka 
gryžti in Sziaures Korėja, ir 
jiems grasina kad ju szeimynos 
nukentės, jeigu jie tuojaus ne
sutiks gryžti.

Jis sako kad tokis Komunis
tu pasielgimas yra prieszingas 
tarptautinei sutareziai kaslink 
belaisviu.

Dabar sargai nedaleidžia 
Komunistu per szimta mastu 
nuo tu lageriu kur randasi tie 
belaisviai, kad jie negalėtu nei

Į vardu, nei adresu gauti.
Praeita Birželio menesi szi- 

tas Leitenantas Generolas isz- 
pilde Prezidento Syngman 
Rhee insakyma paleisti dvide
szimts septynis tukstanezius 
Koriecziu belaisviu, kurie bu
vo Komunistams prieszingi. 
Jis sako kad jis panasziai vėl 
gali padaryti, jeigu Komunis
tai nesiliaus grasinę belais
vius.

Kiniecziai belaisviai aknie- 
nemis daužė Komunistus, kai 
Komunistai norėjo prie ju pri
siartinti.

Komunistai, isz savo puses, 
per radija isz Peiping miesto, 
sako kad Chiang Kai-shek ir 
tautiniai Kiniecziai yra pa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kitus ta kelione atlikti.
Pernai jis skrido isz Los 

Angeles in New York, ir ta 
kelione atliko in dvideszimts 
keturias valandas penkios 
deszimts keturias minutas. 
Jo kelione szita syki szimtu 
deszimts myliu ilgesne.

Max Conrad pareina isz 
Winona, Minnesota.

□ o. o
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Kas Girdėt
Senis Butkus sako kad laik- 

rasztininkai anapus tos geleži
nes sienos gali raszyti ka tik 
jie nori ir kas tik jiems patin
ka. Taip, jie taip gali raszyti, 
jie tokia spaudos laisve turi, 
het tik viena syki! Po tam jau 
kaput!

Repu'blikonai dabar gerina- 
si darbininku unijoms. Jiems 
jau ima rūpėti ateinantieji 
rinkimai.

Valdžia vis perka sviesta, ir 
kiauszinius isz ūkininku, kad 
tas sviestas ar tie kiausziniai 
per daug nea.tpigtu.

Eina gandai kad valdžia už
dės taksas ant duonos, viena 
centą kiekvienos bandos. Tai 
■butu dviguba taksa, nes kvie- 
cziai ir miltai jau dabar yra 
taks'ucjami.

visas dabar talpi ir tyli ir lau
kia. Jis savo agentus turi viso
se unijose, kurie dabar sten
giasi visus tuos kurie nėra pa
tenkinti pritraukti prie .John 
L. Lewiso.

Dabar beveik visur straikos 
pasirodo. Ne visi darbininkai 
ir tu uniju nariai nori tu strai- 
ku ir už tai tiek daug nepasi
tenkinimo. Unijos likosi be 
tikru ir intakingu vadu.

Dideli biznieriai, fabrikan
tai ir mokyti žmones dabar už * 4
jokius pinigus nenori imti val- 
diszkus darbus Vaszingtjne, 
nes pastaraisiais keliais me
tais tokie valdininkai buvo 
taip apszmeižti taip intarti, 
taip kamuoti, kad daug isz ju 
nusispjovė, mete viską ir gry- 
žo in savo bizni ai’ amata..

Daug pacztu mažuose mies
tuose bus uždą,ryta. Jie per 
(brangiai kasztuoja. Neuždirba 
gana užmokėti pacztoriaus al
ga.

Dauguma pasekmingu biz
nierių nemoka kaip politikuoti. 
Jie yra in pratę teisybe bet 
kam drožti in dantis, nepai
sant nei boso nei partijos. Už 
tai jie netinkaimi Vaszingtone, 
kur geras valdininkas ar poli
tikierius turi pirmiausiai isz- 
inokti kaip lankstytis, meluoti 
ir veidmainiauti.

Žmones vis mažiau ir ma
žiau nauju automobiliu perkar
si. Jie per brangus?.

Harry Trumą,nas yra siavo 
draugams pareiszkes. kad jis' 
sutiktu stoti in Prezidento rin
kimus jeigu Demokratu Parti
ja jo praszytu. Bet dar nema
tyti kad Demokratai jo pra- 
szytu.

Kai abieju didžiųjų uniju 
vadai pasimirė, Murray—CIO 
ir Green—AFL, tai tu uniju 
vadai pradėjo tarpu saves 
pesztis, stengdamiesi vadovys
te pasisavinti. Czia dar visko 
gali būti, gali net ir susidaryti 
visai kitos .unijos isz tu kurie 
pasitrauks isz tu senu uniju.

Mainieriu bosas John L. Le-
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Daug tokiu biznierių buvo 
palike sziltas vietas, kur jie de
szimts sykiu daugiau uždirbo 
ir kur jie bosavo, užimti val
di,szkas vietas. Jie dabar pamo
ja ranka Vaszingtonui ir gryž- 
ta in tas savo sziltais vietas. Ka, 
reiszkia deszimts tukstaneziu 
doleriu ant metu tokiam biz
nieriui ar fabrikantui kuris 
pirmiau uždirbo szimta, tuks
taneziu ir buvo pats sau bosas ?

Tiktai ne dėkui senai mocziutei 
Kad mane darbu neiszmokinai, 
Kai asz patekau pas anytėlė, 
Tuojau pristatė dirbt darbeliu. 
Vaily vailialiai, vaily vailialia, 
Tuojau pristatė dirbt darbeliu. 
Taisyk stakeles, uždek nyteles, 
Ir auski plonas, plonas 

drobeles.
Szilku nyteles, nendrių 

skietelis,
Del ko neplonos mano 

drobeles?
Vaily vailialiai, vaily vailialia, 
Del ko neplonos mano 

drobeles?
Kiek sykiu musziau, tiek 

gailiai verkiau,
Ant musztuveliu pasiremdama, 
Ant sziaudykleles 

pasiubodama.
Vaily vailialiai, vaily vailialia, 
Ant sziaudykleles 

pasiubodama.
Berneli mano, jaunasis mano, 
Leiski berneli, pas motinėlė, 
Vaily vailialiai, vaily vailialia, 
Leiski berneli, pas motinėlė. 
Vai, kaip pereisi žalias gireles, 
Vai, kaip perplauksi juras • 

mareles.
Vaily vailialiai, vaily vailialia, 
Vai, kaip perplauksi juras 

mareles.
Per juras marias žuvele 

plauksiu,
Per žalias girias gegute lėksiu, 
Vaily vailialiai, vaily vailialia, 
Per juras marias žuvele 

plauksiu.

Ir' tokie biznieriai ar fabri
kantai nepripratę pinigus 
szvaistyti kaip yra daroma 
Vaszingtone. Jie pasiekė to>- 
kjas atsakomingas ir augsztas 
vietas savo pramonėje, už tai 
kad jie mokėjo kai}) bizni ge
rai vesti. O valdininkai kaip 
ir karininkai nemokai kaip in
vert inti pinigą.

Vienas tokis biznierius, ku
ris buvo palikes szimto tuks- 
tancziu doleriu szilta vieta ir 
buvo ėmės dauba Vaszingtone, 
savo draugams pastebėjo: 
“Jeigu asz savo bizni tik per 
viena menesi vescziau kaip 
Lakūnu Sztabas savo bizni ve
da, asz ir savo marszkiniu ne- 
tekcziau. () jeigu kuris mano 
darbininkas taip mano bizni 
vestu, asz jam saldi ta paiczia 
diena duocziau.”

Pypkes Durnai
Oi Dokui, Dėkui Senai 

Mocziutei

Oi dėkui, dėkui senai mocziutei 
Kad mane jauna valioj 

auginai.
Valioj auginai, ilgai migdinai, 
Lig pusryteliu neprižadinai.
Vaily vailialiai, vaily vailialia, 
Lig pusryteliu neprižadinai.
Oi tik ne dėkui senam tėveliui, 
Kad mane jauna toli nuleido: 
Už juriu mariu, už mėlynųjų, 
Už žaliu giriu, už 

siubuojancziu.
Vaily vailialiai, vaily vailialia, 
Už žaliu giriu, už 

siubuojancziu.

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

pildytojaus palikimo Darvil- 
laus, senovės baiiikieriaus Lon
done kuris netrukus duos jud
viem po du milijonus.

— Ar tai žinai mudviejų 
slapi ybes ? Tare Verdies.

— Visas, norint szitais, ka 
kiszasi dalyku senovės bankie- 
riaus. Malsziuraas, ar ne bai- 
singiauses tojo jaunikaiezio 
apdūmė Lartogne.

— Ir atėjai pats pasiduot 
in musu rankas? Tarė perku- 
niszkai.

— Be jokios baimes ir ne
paisydamas ant niek, atsake 
Mauricas.

Teip ponai, pats atsidaviau 
in rankas jusu su visa atida, su 
persitikrinimu, jog puikiai su
sižinosime, o kad tikrai teip 
mislinau szitai davadas jog ga

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

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 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!

tavi manes paklausy’tie ir 
troksztate mano ponai isz- 
klaust.

Tai žinomas daigias!
Norite dažinot kokias drau

ges žinos atvožė siuntinis Mi
kola- Bremont. Tuojausupa- 
kal besime apie tai, nes pir- 
miause pavelildylte man ponai, 
pakalbetie su jumis 'biskuti 
apie mane ir pradėt nuo gana 
žinomo dalyko:

Žmogus ant pradžios gyve
nimo turi priesz save du kelius 
ant paleistuvystes ir dorybes. 
Isz to dildo visokius paveiks
lus ir prirasze daugeli kunigu! 
Mislis yra klaidinga, nes tikra.

— Reike rinktie o kaip 
iszrenke tai turi slavo keliu ei- 
tie tiesiok.

Užgimęs ne.žine kur ir isz 
kokiu levu ba, gimimas mano 
lig sziol nežinomas, užaugin
tas likaus per motore kutai pa
vedi' augint mano motina. '

Toji motere momka turinti 
pati puse tuzino savo locnu 
vaiku, tai svetima tiktai pa- 
valgidinus, guldi miegot, o su
vis nemislino mane dorai au
gint ir nuo pikto gint.

Kada turėjau septynis me
tus, atidavė mane in mokykla 
kurioje buvau lig dvideszimts 
meto.

Galite mane ponai pa laiki te 
už melagiu, priverstas esmių 
pasakytie, jog gamta mane ap
teikė geriausiu mitrumu. Mo
kinausi puikiai nes jeigu turė
jau mokslo neturėjau dorybes, 
o kaip pradėjau praeitinetie in 
metus visi pikti papratimai 
manije talpinusi.

DAVIMAS RODOS
— Kada, daojau dvideszimts 

metu, kalbėjo tolinus Mauricas 
doryba laikiau už niekysta ir 
buvau persitikrinias jog vie
natiniu mieriu žmogaus yra 
pasinaudojimo isz visko, ir jog 
del dasiekimo tojo miierio vi
si spasabai yra gerais.

Teip mislinau tada, teip miš
iniu ir dabar.

Po iszejimui isz mokyklos, 
likausi ponu savo noru.

Motere užstojenti man moti
na, atnes'zinejo man paskir
tuose laikuose po nedaugeli pi
nigu.

Ne buvau tokiu kvailu, idant 
ant kokio ten uždarbio rokuo
tam Leidausi ant kelio toko, 
kokis man patiko, naudojau isz 
visu gilukningu progų likausi 
danesziku in laiki;aszczim- ir 
mokėjau sau davipetio rodą.

Prie tokio užsiėmimo, szcip 
teip gyvenau, daugiau datyri- 
nejau vargo, negu geroves, nes 
nuolatos1 sau mislinau, jog to
kis gyvenimas yra niekai!

Pats spves pradėjau nekenst, 
jog esmių neapsukrus ir jog 
.per ęavo netikuma, galu gau- 
ties in kalėjimą, o tada busiu 
prapuolęs.

Reikėjo apmislytieman apie 
koki dideli veikalą, kuris ma
ne ant kart padarytu turtingu!

Rokavau ant progos.
Prigeibejo man taš, jog pa

taikiau ant pedsakio slaptybes. 
Reikėjo ne atkutinai dvi ypa
tus nudangini nesisvareziau, 
nes atsargiai, idant jokio pas
kalų nepadarytie, idant paro
dyt pėdas agentam palicijos.

— Negalimas daigtas klau
sykite ponai, negalimas idant 
atmintu ta atsitikima dvigubos 
■žudinstos, kurios aplinkenybes 
slaptybes, nžiims visus gyven
tojus Paryžiaus.

O kad ir palicija visokius 
spasabns 'panaudos ir ant gai
vu atsistos tai ne ztant tos

kruvinos misles1 atmint.
Dabar pažinstate mane po-' 

nai, teip gerai, kaip asz pats 
save, ba a.-z priesz judu nieko 
neslepiam Užėmiau vieta šimti
nio isz Londono, už.muszto per 
mane ir atnesziu judviem ro
dykles karais jis turėjo paduot 
ant Vakarinio geležinkelo Ju- 
liuszui Lermitt.

Sztai del to in ęzioii atėjau. 
Mauricas nutilo.

•— TOLI AUS BUS —

PAVOGTAS
AUTOMOBILIUS

80 Myliu In Valanda; 
Policijos Sucziuptas

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijietis buvo suaresz- 
tuotas kaipo automobiliaus 
vagis in Lansdowne.

Dvideszimts devynių metu 
amžiaus Frank J. Calbro buvo 
policijantu užtiktas apie puse 
po trijų isz ryto, kai jis labai 
greitai važiavo, apie asztuo- 
nios deszimts myliu in valan
da prie Baltimore ir Union 
ulycziu. Policijantas Martin 
Kerns buvo pirmutinis ji už
tikti. Jis tuojaus pradėjo ji vy
tis ir kelis sykius pasivijo, bet 
turėjo pasitraukti, nes tas 
draiverys butu ji nustūmęs nuo 
kelio.

Tas automobilius buvo pa
vogtas nuo August Kekonik 
apie antra valanda isz ryto.

Kitas draiverys buvo su- 
aresztuotas apie treczia valan
da isz ryto kai jo automobilius 
kelis kitus automobilius ap
daužė. To automobiliaus drai
verys dvideszimts trijų metu 
amžiaus John McKnight buvo 
suaresztuotas už per greita va- 
žiavima, už sumuszima keliu 
kitu automobiliu, už nesusto- 
jima kai policijantai ji norėjo 
sustabdyti ir už užgesinimą sa
vo automobiliaus szviesas kai 
policijantai pradėjo ji vytis. 
Jam buvo uždėta penkių szim- 
tu doleriu kaucija.

»
“NOVENA ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

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 krjminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

No.11.1—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai ty mai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsintus 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 LikosTur- 
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 Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus 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
daro Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

No.198—Gfromata 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 
Krikszcziony'bes. 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:

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

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., - JI, S. <



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Verder pasuko su galva.
— Isz tosios szalies ne yra 

ko bijotis, tarė, apie mudu ne- 
dasipras.

Nes žudintojaus pradėjo 
jieszkot.

— 0 jeigu ji kada nutvers 
ir suras 'prie jo 'pavogtas po- 
pieras, pertrauke Lortogue, ir 
(busim inkliuvinti?

— Tas gali būtie, rodosi 
man, jog ne bus sunku ta vis
ką iszsisaugot.

— Kokiu budu?
— Manes nesugaus:
0 tu permainiykie kvatera. 

ir .pravarde. Juk asz mistinu 
turi turetie paisziparta be inra- 
szytos pavardes.

— Turiu net apie puse tu
zino visokį; tautu, gerai, likau 
Holanderiu.

— Ir vietoje gyvent kote
ly je, tarė Verdier, nusipirk 
sau arba pasisamdyk narna, in- 
taisyk visokius gramozdus ir 
malsziai gyvenk, laukdamas 
ant prisakymu Mykolaus Bre- 
mont, pas kuri asz iparoszisiu 
apie tai, kas stojosi, idant lai
kytųsi ant sargybes ir sudėtu 
nauja plana, ba tas, ka mums 
prisiųsti, ant niek netinka.

— Na reike prisipažint, 
isztare Lartogue, jog radome 
mitresni bicziuli už mus, no
rint per dvideszimts penkis 
metus ne viena karta, ne daty- 
reme nepasisekimo!

— Tai brolau sarmata!
— E! Galime'tai sau kuom 

kitu atlygint.
— Ka padarisi su lavonu' 

Jenny Stahl?
— Nunesze in lavonyczia.
— Kaip mislini, ar gali ja 

pažint?
— Kokiu budu, kad Pary

žiuje niekas nepažinsta Jenny. 
Nes tas mane rūpina.

— 0 kas?
— Gustavas Perrier. Ne 

buvo pas tave nei pas mane, 
norint tavęs nerado ant vaka
rinio geležinkelio. Kur, kaip 
pas tave rasziau. Ketinai ant 
jo lauktie.

— Kur jis galėjo dėtis'?
— Ar ji teipos-gi nenužu

dė tasai pats nuo kapiniu Pere- 
Lachaise?

— Tavo pasiutęs daleidi- 
mas, tarė Lartogue.

— Ne teip kaip mislini.
Laiszka, pavogta nuo varg- 

szes Jenny parode valanda pri
buvimo toje laiszikoje buvo aip- 
raszytas siuntinys, kaip iszro- 
do o ir apie didele paslapta, 
kuria tas veže su savim. Juom 
labiaiuse nžsistanavyju, tuom 
ties panasziau man iszsiduoda, 
jog žadintojas Jenny priselino

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. 

ir užmusze Gustavą.
— Nes kas gali būtie tai 

žadintojais?
— Kokis labai mitras žmo

gus ir nežinau kaip sakyt, jog 
tai jam ne pirmas kartas tame 
amate.

— Palicija iszlais tuojaus 
visus savo vižlus.

— Tures daug darbo, jis, 
kaip rodosi, yra iszlavintas ta
me.

— O kad asz ji gauezia in

Beveik kožnam atsitikime 
Kur yra nedarinkta pora, 

Arba kaip tai sakoma: 
“Vasara apsivedė su žiema,” 
Persiskyrimas yra vienatine 

gyduole yra turtinga, 
Turi mokėti gerai už papildyta, 

žingsni,
Nes jaunesne motere už jo 

isztekejo,
Vien tik del jo pinigu,

C) ne del draugavimo su 
juom,

Per visa gyvenimą.
Turtingas žmogus mažai ant 

to trotina, 
Bet tarpe vidutinio turto 

žmonių,
Daugeli kartu vyras ne tik ka 

moterei moka pinigais, 
Bet ir verkia!

Tasai minėtas atsitikimas 
parodo,

Kad tokis žmogus gali verkti 
tik del to,

Kad buvo godus ant turto 
senos bobutes,

Ir tas ji patiko ko privalėjo 
tikėtis.

Tarpe nedarinktos poreles 
Taipgi tankiai stojasi visokiu 

nelaimiu ir tragedijų.
Žudiiistos, kuriu tikslas buvo 

Užgriebimais turto vieno ar 
kito.

Atsitinka ant kasdieninio 
paredko.

Taigi, jeigu geidi apsipaeziuot, 
Tai paeziuokis su motere savo 

metu,
Arba kelais metais jaunesne, 

Bet niekados nesipaeziuok 
su motere

Daug metu jaunesne arba 
senesne už save!

Veskie, jeigu galima, 
Savo tautos motere ar

mergina,
Nes prieszingai, vėliaus 

gyvenime, 
Gali kilti visokį nesutikimai,

Pravardžiavimai ar
Paniekinimai viens kito.

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

Platinkit “Saule” 

savo rankas! Tarė pamažėl; 
Lartogue, o akis jam ne praži- 
bo po žilais paibruveis greitai 
su juom apsi triūsiau.

■Losuomi raukome ji už
smaugiau !

— Apsimalszink, tarė Ver
dier, nusiszypsojas. Apsimąl- 
szink.

— Ar gali būtie malszium, 
girdint apie dvylika milijonu? 
Dvylika milijonu padalintu 
ant penkių daliu. Apie pustre- 
czio milijono del kožno? Tai 
butu jau veikalas. Visus mus 
pralobintu ir galėtume su li- 
kuczius gyvasties tikai pa
baigt, nesibijojent palicijos, 
pamislik apie tai ir negali bū
tie malszum!

— Ąsz mistinu apie tai ir 
esmu malszium. Kam karsz- 
cziuot mano brangus ? Nėra ko 
pykt, o reike turetis ant sar
gybes ir saugotis. Ne gal nei 
darytie jokios naudos, kol ne 
pažinsime musu vagi.

— Nes ar ji kada pažinsi
me?

— Asz mistinu.
— O kad galetau turetie 

kokia norint vilte?
— Gali, ba kitaip pegali 

būtie.
— Isz ko daleidi, idant ta

sai žmogus, kuris tau nuduo
da teip mitras, gali iszsiduot.

— Iszsiduos,' norint jis 
mitrai darys', ba likes ponu 
slaptybes, uores isz josios nau
dot jeigu tiktai ne užsigana- 
dins su szimta tukstaneziu 
franku, pavogtu isz antgrabio 
ir ne sudegins kitu popieru. 
Tokiame karte, tai teisybe, jog 
niekados jo nepažinsime, nes 
nereikalausime jo bijotis, ir 
reikalai apie dvylika milijonu, 
eis savo paredku.

Mykolą Bremontonas dasiži- 
nojas apie tai, kas stojosi, ap- 
mislins ta reikalą ir kitaip rei- 
kalius sudavadins.

Tame atsiliepe skambutis. 
Abudu kalbantiejiai sudrėbėjo 
ir akis iszverte ant vienas, an
tro.

— Kas tai gali skambint? 
Tarė Verdier.

1 — Gal tarnas, atsake Lar
togue.

— Reike pažiūrėt.
— Tuojaus eisu.
— Volei užskambino, nes 

garsiau negu pirmai.
— Ho! ho! Sudejavo persi- 

redes ant kunigo, matomai 
kam labai skubu. Tai pasakęs* 
inkiszo ranka in kiszeni pa
griebė už revolverio.

— Turekies ant sargybes, 
dadave matydamas, jog Lar
togue eina prie duriu.

— Saugokis!
— Ko? Atsake senis. Ma

nes po dvideszimts penkių me
tu negali pažint.

Priek tam ' Juliuszas Ler
mitt, padonas Belgijinis, nega
li nieko bijotie nuo Francuzf- 
nes .palicijos!

PATS IN URVĄ
Užskambino trecziu kartu ir 

da drueziau.
Lartogue iszejo iisz mieg- 

kamberio ir pirmame kamba
ryje atidarė duris ir priemene.

Ant slenkszczio stovėjo 
Mauricas Vasseur Pasiklonio- 
jo.

Paregejas nepalžinstamo vei
dą, Lartogue velei prakalbėjo, 
kaip ir in pirmutinis pribuvu
si.

— Ar ponas laikais nepa- 
klydai?

— Ne, atsake Mauricas 
malsziai, jeigu tiktai czionais 
yra 17 numeris ir jeigu ponas

I esi Juliusziu Laimi 11 isz Bruk
neles.

— Kspriu tikrai tuom Ju
liusziu Lermitt, atsake Larto
gue, žiūrėdamas stebėtinai ant 
pribuvisio, ba mate jog ta ji 
žmogų pirma karta mato.

— Ar galu su ponu valan
dėlė pasikalbėt, trauke toliau. 
Turiu labai svarbu reiklia pa
sikalbėt.

Netikyste pribuszui da la
biau pasididino.

Ir tuojaus atsake:
— Czionais turi būtie ko

kis nesupratimas, ba asz nie
kam Paryžiuje neužsiimu. Asz 
kelauju tiktai del savo smagu
mu ir jeigu ponas esi prisiuns- 
tas nuo kokio mano prietelio 
Brukselinio, tai nieko negalų 
nuo pono dasižinot. Gal pra
vardėje yra kokia klaida?

Mauricas pakratė su galva. 
Klaida pravardėje paantrino, 
ne yra jokios klaidos. Jieszkau 
pono, ba ponas esi Juliuszu 
Lermitt, o prisiunezia mane 
pas poną vienas isz ponu prie- 
teliu.

— Tai turi ponas turetie 
laiszka nuo to mano priete- 
liaus?

— Ne, ne turiu.
— Na, jeigu taip, tarė Lor

togue.
— Tegul ponas palauke 

tiktai pertrauke Mauricas. Ga
na man bus pasakytie ponui 
kelis žodžius, kad poną per- 
tikrint. Ateinu /pas poną nuo 
ketvirto isz penkių siuntiniu 
isz Londono.

Iszgirdes tuos žodžius, Lor
togue dirstelėjo jaunikaieziu, 
in akis, rodos kad norėjo isz 
ju ko daryt.

Mauricas drąsiai in akis žiu
rėjo.

— Kas tai gali ženklini? 
Paklausė Lermitt.

Vienok atsitraukė nuo duriu 
kad inleiste pribuviso, ba lig 
sziol pasikalbėjimas traukėsi 
tarp atviru duru.

— Ineik ponas, tarė kalbe
siu su ponu kėlės miliutas, kaip 
ponas sau vėlini.

— Mauricas praėjo pro 
Lartogue, pasikloniojasi su di
deli; puikumu ir apsidairė po 
kambariu.

Gaspadorius nuolatos prisi- 
' žiūrinėdamas svecziui, pa
klausė :

— Su kuom turiu laime 
kalbėt ?

— Tuojaus ponas dasižino- 
*si, nes pirmiause pavėlinsi man 
ponas paklaust apie viena 
daigta. o

— Praszau.
— Tai apie ka kalbėsi, yra 

labai svarbus daigtas ir niekais 
apart pono ne privalo to gir
dėt.

— Ai* mislini ponas, jog 
duris ir sienos yra gana sto
ros jog akyvi nieko negali gir
dėt?

— Asz ant to užklausimo, 
praszau pono in mieg-kamba- 
ryje. Czionai galėsime atsar
gai ri be pavojaus pasikalbėt.

— Mauricas nuėjo paskui 
gaspadori, nes ineidamas in
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mieg-kambari, susilaikė, pare
gėjęs kunigą.

Prasimines Julius Lermitt 
tikėjosi tojo ir del to ka grei- 
eziause dadave:

— Ineikie ponas be baimes.
Guodotinas maino prietelis 

Kun. Meriss, kuri ponui per
statai;, yra teipos-gi artymu 
prietelum tojo, kuris pas mane 
prisiuntė nieko įpriesz ji ne sle
piu, nieko, o nieko.

— Inejo-gi tuojaus, pasi- 
kloniojas prašini inusiam kuni
gui, kuris ant to pasveikino 
pribuvusi labai szaltai pasiro
dė.

— Sėskis ponas, tarė Lar
togue, prislinkinedamas kede, 
jeigu ponas nori ka kalbėt tai 
klausosi;;.

—- Man rodos jog daviau 
ponui suprast atsiliepe Mauri- 
zas, jog troksztu pasakytie po
nui, ir tai tik ponui, priežasti 
mano pribuvimo.

— Supratau poną.
— Na tai.
— 0 asz teipos-gi daviau 

aiszkiai ponui suprast, jog ku
nigas yra mano mylimiausiu 
prietelium, jog nieko priesz ji 
neslepu.

— Ar galu mislyt, jog po
nas kunigas teip-gi priguli prie 
drauguves penkių? Paklausė 
szaltai Mauricas.

'Norint buvo drūto budo Ver- 
diier ar prasimaines kunigas, 
bet sudrėbėjo ir persimainė ant 

veido baisiai persigando!
Lartogue supratęs kas su ku

nigu dedasi, paskubino ji ap- 
malszint, tardamas:

— Tasai ponas prisiunstas 
per “Ketvirtas isz Penkių”.

— Ar per Ketvirta isz Pen
kių, tarė Verdier. Ar tai Ket
virtas isz Penkių yra Paryžiu
je?

Tai kalbėdamas, dirstelėjo 
ant Maurice su neisetikinsta 
ka suprato jaunikaitis.

Nuduodamas vienok, jog to 
ne nužvelgė, o ir nepaisė ant 
galo Mauricas atsake:

— Teip Paryžiuje.
— Ar iponkis su juom ma

tėsi ?
— Macziausiu.
— Del ko pats pas mus ne- 

atsilanke, o ponui pavede ta 
reikalą, kuri privali pats isz- 
pildint.

— Ba negali pats.
— Negali?
— Jokiu budu.
— O tai del ko?
— Del labai prastos prie

žasties. Patys ponai pamisli- 
kyt. Ketvirta isz Penkių nariu 
drauguves Penkių atlikinėda
mas kelione po svetima pra
varde Jonatliano Vaildeso ir 
pribuvęs isz Londono in Pary
žių numirė.

— Numirė! Paantrino Ver
dier ir Lartague žiūrėdami 
viens in kita.

Mauricas palingavo su gal

va tikrindamas.
— Isz kokios priežasties 

numirė ? Paklausė Lartogue.
— Nužudė ji!
— Nužudė ji! Tarė Ver

dier, ir jis nužudintas. Asz tai 
prijaueziau! Ne gana buvo už- 
muszt Jenny?

O razbaininkai! Kalbėjo to
lau, prieidamas greitai prie 
Maurico kaip nekaltas avinė
lis.

Ant lupu jauno žmogaus pa
sirodė szaiipas. Pasikloniojo ir 
tarė su aisztrum balsu:

— Žadinto jum asz esmių!
— Ar ponas! Paszauke 

abudu draugai:
— Teip!
— O! Latre!
Du revolveriai atsirėmė in 

k r u t i n e žu d i n t o j aus.
Tasai nusiszypsojo ir paju

dino' peczais, tarydamas:
— Judu mislinate jog ma

ne nugąsdinsite? Nemislykite! 
Žinau gana gerai, jog ne esate 
fokais kvailais, kad mane turė
tumėt užmuszt!

Pirmiause, per daug turėtu
mėte su mano lavonu ergelio, 
S'ziczion Gramont, N e de liau
diniame lietelyje numeras 17, 
ka su juom padarysite kaip 
rastu negyvėli su kulkom re_- 
volverinems. Nes tai da nevis
kas !

O ka sakytumėt ant iszkal- 
bejimo Mykolas Bremont, isz- 
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Žinios Vietines
— Nepastovus oras.
— Pereita Ketverga apie 

4:30 valanda ryte, maižas vie
no augsyJo namas, 'prie Nr. 
1102 E. South- ui y., sudege li
gi žemees, Tame gaisre labai 
'buvo apdeginti du vyrai, vie
nas mirtinai. Trisdeszimts tri
jų metu amžiaus Edward 
Stetz, kuris tenai gyveno, bu
vo jau negyvas kai buvo nu
veržtas in Loijust Mt. ligonlbu- 
teje. Jo sveczias, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Cyril 
Smith nuo 730 E. Mahanoy 
uly., buvo labai apdegintas, bet. 
pasveiks, gydosi in Locust Mt. 
ligonbuteje. Ugniagesiai sako 
kad vienas Susiedas Ray Kline, 
nuo 1100 E. Mahanoy uly., 
rengdamasis in darba pamate 
ta gaisra ir paszauke ugniage
sius. Policijantai spėja kad gal 
vienas isz tu. vyru paliko de
ganti cigareta ant pcpieru ir 
taip tas gaisras prasidėjo.

— Seredoj pripuola Szv. 
Tekios, o Tautiszka Vardine: 
Baiumile. Ir ta diena: Pirmoji 
Rudens diena, prasidėjo 3:07 
valanda isz ryto; 1949 m., Prez. 
Harry Trumanas pranesza, 
kad Sovietams Rusijoje pasi
seko pagaminti ir susprogdinti 
savo pirmutine atomine 'bom
ba. Daug Užsienio žinovu ir 
laikrasztininku sako kad nieko 
panaszaus tenai nebuvo, jie 
sako kad greicziausia tenai at
sitiko kokis susprogimaš visai 
netyczia, bet kad tai nebūta 
atomines bombos 'susprogdi
ntas; 1884 m., mirė žynius Lie
tuvos kalbininkas, Fridrekas 
Kurszaitis; 1942 m., Wendell 
L. Wilkie, Prezidento Fr. D. 
Roosevelto pasiuntinys, buvo 
nuvažiavęs in Maskva ir per 
tris valandas Kreminio pasi- 
sznekejo su Stalinu; 1901 m., 
Virsty tyje siautė didis gaisras; 
1914 m., Prūsu Lietuvoje Gene
rolas von Hindenburgas pri
vertė Rusus pasitraukti už Ne
muno.
— Czedinimo Laikas (Day

light Saving Time) pasibaigs 
Nedelioj, Rugsėjo (Sept.) 27ta 
diena, todėl laikrodžiai turi 
būti atsukti viena valanda at
gal (Eastern Standard Time).

— Ketverge pripuola Szv. 
Motinos Mari jos Belaisviu Isz- 
pirkeja, o Tautiszka Vardirte: 
Juodis. Taipgi ta diena: 1914 
m., Prasti Lietuvoje, Rusu ar
mija nuo pietų u'žeme Šokiau 
miestą; 1946 m., Stalinas, per 
prakalbas, pasakė kad jis ne
mato jokio karo pavojaus su 
Anglija ir Amerika; 1949 m., 
buvęs augsztas Komunistu 
Partijos vadas Laszlo Rajk, sti 
dvejais savo draugais buvo pa
kartas Budapes'zte, Vengrijoje, 
jis su kitais buvo intartas, kad 
buk jis rengiasi nuversti Ko- 
mųnistiszka valdžia Vengrijos, 
kraszte; 1789 m., buvo inkurta 
Amerikos Augszcziausias Teis
mas.
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— Petnyczioj pripuola Szv. 
Kleoposo, Szv. Herkulano ir 
Szv. Firmino, o Tautiszka Var
dine: Vientautas. Ir ta. diena: 
1946 m., Anglijos kariszkas 
eroplanas sudužo in augszta 
kaina, netoli nuo Hong Kong 
miesto, Kinijoje, devyniolika 
lakiniu žuvo, kuriu tarpe buvo 
Amerikietis 1 a i k r a sz t i n i n k a s 
Royal Arch Gpnnison; 1513 m., 
Balboa, garsus nežinomu 
krasztu atradėjas, atrado Pa
či f i ko mares, kiti kalendoriai 
rodo kad tai butą dvidoszimta 
devinta szio menesio diena; 
1938 m., Prez. Fr. I). Roosevel- 
tas gražumu prasize Hitlerio 
kad jis taikingai ir gražiai su
sitaikintu su Czekais, nei vie
nas nei kitas Prez. Roosevelto 
nepaklausė; 1948 m., Amerikos 
Lakūnu Sztabas paskelbė kad 
musu nauji kariszki eroplanai 
dabar gali skristi greicziati ne
gu devynis sziintus myliu in 
valanda; 1942 m., gazolinas 
yra dabar dalinamas su kor- 
cziukemis visiems Amerikie- 
cziams.

Shenandoah, Pa. —Aleksan
dras Kundrotas (Kundrad), 
nuo 310 W. Lloyd uly., numirė 
Subatos ryta 7:20 valandai in 
Schuylkill Haven ligonbuteje. 
Velionis nesveikavo per du me
tu. Gimė Lietuvoje. Buvo 
a n g] i akasis, ir paskutini karta 
dirbo William Penn kasyklose. 
Paliko savo paezia Ona>, mies
te; du sunu: Aleksandra, mies
te ir Joną isz Hays, Kaiįs., po- 
dukto J. Yuditskiene, mieste; 
taipgi keliolika anūku. Laido
tuves invyks Seredos ryta, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny- 
czio.je, ir bus palaidotas in pa
rapijos kapinėse. Greborius 
11. Valukieviczius laidos.

— Shenandoah Sales ir 
Readingo kompanijos pranesze 
buk nužiemino prekes ant an
glių, pea coal kur buvo $12.70, 
už tona dabar $12.15; chestnut 
kur buvo $16.30 už tona, dabar 
$15.75.
— Nedelioj, Rugsėjo (Sept.) 

invyko Susivienijimo Lietu
viu Amerikos isz 1-mos Apskr. 
Metinis suvažiavimu in Stone 
svetainėje, 215 N. Main uly., 
pirma valanda popietu. Suva
žiavime dalyvavo Susivieniji
mo Prezidentas, Advokatas K- 
J. Kalinauskas, isz Boston, 
Mass. SLA Prez. Adv. Kalin
auskas pasakė t inkama kalba 
apie organizacijos reikalius, 
taipgi ir kiti delegatai kalbėjo.

Tuscarora, Pa. —Du jaunuo
liai isz Tuscarora buvo nuvesz- 
ti in Gerojo Samarieczio ligon
buteje, in Pottsville, apie puse 
po deszimts vakaru, kai jiedu 
susižeidi, kai jųdviejų auto
mobilius nulėkė nuo vieszkėlio 
tarp Tuscarora ir Lakeside ir 
sudužo. Policijantai sako kad 
vaikezai jiems pasiaiszkino 
kad jiedu buvo kito automobi- 
liaus szviesn apakinti ir nega
lėjo matyti kur jie važiavo. 
Jiedu yra: szesziolikos metu 
amžiaus Paul Sedak ir keturio
likos metu amžiaus Lawrence, 
(Lonnie) Dahm, Ką tokie du 
jauni vai kežai dare s'u automo- 
•biliumi taip vėlai vakare, dar 
policijantai nedažinojo. Jų
dviejų automobilius buvo vis- 
iszkai sunaikintas. Isz ko aisz- 
ku kad jiedu gana greitai va
žiavo.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PABĖGO ISZ
BEPROCZIU NAMU

Tėvas Jieszko Sūnaus
JOHNSTOWN, PA.—Tėvas 

Paul Christoff, su savo susie- 
dais jieszko savo sunaus, kuris 
nėra pilno proto, ir kuris yra 
pabėgės isz beproeziu namu. 
Tėvas visa savo laisva laika 
yra paszventes jieszkoti savo 
sunaus po Cambria apygarda.

Jo sūnūs, dvideszimts devy
nių metu amžiaus Jean Chris
toff, pabėgo isz beproeziu na
mu in Torrance miestą, Rugsė
jo septinta diena.

Jis in tuos namus buvo padė
tas kai jo sesuo June, buvo su
rasta pasmaugta ju namuose, 
Vasario, septyniolikta diena.

Jaunas Christoff tada pabė
go isz namu ir už trylikos die
nu buvo surastas miszke, kele
tą myliu nuo savo namu. Jis 
užsigynė kad jis ka žinojo apie 
savo sesers pasmaugima. Po
licijantai buvo nutarė kad jo 
sesuo pati save nusižudė, bet 
dabar tikrai nežino ka pasaky
ti.

KUNIGAS INTARIA 
VYSKUPĄ

LONDON, ANO. — Varsza- 
vos radijas sako kad vienas 
Katalikas kunigas teisme svie- 
czino kad Kielces Vyskupas 
ragino žmones sukilti priesz 
valdžia ir kad jis skleidė Ame
rikos propaganda tikineziuju 
tarpe.

Komunistu radijas sako kad 
tas kunigas yra Blaszkiewicz, 
ir kad jis buvo pirmutinis sviet 
kas tame kariszkame teisme 
priesz Vyskupą Czeslaw Kacz
marek. Vyskupas su trimis 
kunigais ir viena vienuole, sa
ko Komunistu radijas, jau da
bar yra prisipažinę kad jie yra 
kalti, kad jie kurstė žmones, ir 
kad jie platino Amerikos pro
paganda.

Tokis prasikaltimas Komu- 
nistiszkoje Lenkijoje yra mir
ties bausme baudžiamas.

Komunistai sako kad Kuni
gas Blaszkiewicz yra teismui 
pasakęs, kad Vyskupas prieszi- 
nosi valdžiai ir ragino visus sa
vo kunigus skleisti Amerikos 
propaganda.

KOMUNISTAI GAZ- 
DINA BELAISVIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

siuntė savo agentus in tuos la
gerius kaipo belaisvius. Szitie 
agentai grasina visus Kinie- 
czius nebegryžti bet pasilikti 
po Amerikos globa ir priežiū
ra.

BELAISVIS
SUGRYŽO

Žmona Ir Sūnelis Mirė

CONNERTON, PA. — Mo- 
tina vieno belaisvio kurio žmo
na ir sūnelis buvo pasimirė kai 
jis buvo nelaisvėje, nuvažiavo 
savo sunu pasitikti in Califor
nia.

Kareivis, Saržentas dvide
šimt s devynių metu amžiaus 

John B. Griffiths, isz Conner
ton, netoli Girardvilles, buvo 
Komunistu isz nelaisvės pa
leistas penkta diena szio mene
sio. Jis su nerimaseziu lauke 
tos dienos kada jis susitiks su 
savo jauna žmona ir savo dar 
nematytu šuneliu, in Yonkers, 
N. Y. Jis nežinojo kad jo žmo
na po ilgos ir sunkios ligos pa
simirė Liepos (July) menesyje 
1951 metuose. Jųdviejų sūne
lis pasimirė už valandos po už
gimimo.

Jo tėvai pasiekė ji per tele
foną in Tokyo, Japonija ana 
Subata. Jis turėjo gryžti in li- 

j gonine del keliu dienu, kai isz- 
girdo tas liūdnas žinias.

Jo motina nuskrido in Tra
vis Air Force Base, California, 
ji pasitikti ir kiek galima su
raminti.

Griffiths buvo pasiustas in 
Korėja Rugsėjo (Sept.) mene
syje, 1951 metuose, po penkių 
menesiu kai jis buvo apsiženy- 
jes. Jis pateko in nelaisve 
priesz Kalėdas ir vis rasze 
laiszkus savo žmonai isz belais
viu kalėjimo. Jo tėvai jam per 
Rauduonaji Kryžių pranesze 
apie jo žmonos ir sūnelio mirti, 
kai jis buvo Komunistu paleis
tas isz nelaisvės.

RAUDONAS
REDAKTORIUS

Vienaip Raszo; Kitaip 
Valgo

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
— Hans Hoefs, Komunistiszko 
Berlyno laikraszczio redakto
rius, kuris labai karsztai ir 
kareziai per savo straipsnius 
puoliesi ant visu tu Vokiecziu 
kurie eme maisto isz Amerikie- 
cziu, buvo ana diena pravary
tas, už tai kad jis nesutiko ati
duoti policijantams kelis mais 
to pundelius, kuriuos jo žmo
na buvo parsineszus isz Vaka
ru Berlyno, isz Amerikiecziu.

Kol jo pilvas nebuvo para
gavęs prakeiktu kapitalistu 
Amerikiecziu gardumynu, jis 
kasdien savo laikrasztyje Deu
tschland s Stimme (Vokietijos 
Balsas) piktai puoliesi ant vi
su kurie, kaip ubagai prasze 
iszmaldos isz tu kapitalistu 
Amerikiecziu ir priėmė ju mais 
ta. Komunistu policija sužino
jo kad jis buvo pavėlinęs savo 
žmonai slaptomis nueiti in Va
karu Berlyną ir parsineszti to 
meisto isz Amerikiecziu. Kai 
polisijantai pareikalavo kad 
jis jiems atiduotu tuos maisto 
pundelius, jis nesutiko ir už 
tai likos pravarytas nuo dar
bo.

Savo straipsniuose jis raszy- 
davo kad visi tie, kurie priima 
ta “ubagiszka maista” isz 
Amerikiecziu, Amerikiecziu 
turėtu būti suaresztuoti ir nu
bausti.

TROKO DRAIVE-
RYS UŽSIMUSZE 

LEBANON, PA. — Dvide- 
szimts asztuoniu metu am
žiaus Earl Alton Lescallett, isz 
Hanover užsimusze kai jo tro- 
kas susikūlė su kitu troku ne
toli nuo Berks-Lebanon apy
gardos linijos.

Daktaras Paul D. Reich sa
ko kad negalima pasakyti ar 
tas draiverys buvo užmusztas 
kai tiedu trokai susimusze ar 
jis paskui vėliau sudege, kai jo 1

trokas užsidegė.
To kito troko draiverys ne

buvo nei sužeistas toje nelai
mėje.

Policijantai stengiasi isztir- 
t\ kaip ta nelaime atsitiko ir 
ar kas buvo kaltas, bet iki sziol 
dar nieko tikro nebuvo galima 
dažinoti.

DAKTARO ŽMONA 
SUBADYTA
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Susipesze Su Vyru; Ėjo 
Pesczia, Surasta

YORK, PA. — Keturios de- 
i szimts septynių metu amžiaus 
Ponia Elizabeth Dapp, Dakta
ro žmona, isz Harrisburg, Pa., 
buvo surasta prie kelio misz
ke. Ji buvo visa kruvina, nes 
ji buvo net szeszis sykius suba
dyta.

Ji valstijos policijantui Al
fred Cockran pasakė kad ji bu
vo vieno automobilisto, draive- 
rio užpulta ir subadyta. Jis 
sako kad jis buvo sustojęs ja 
pavažinėti in artimiausia mies
tą, kai jis sutiko ja beeinant 
pesczia nakezia.

Daktaras Gustave Dapp, 
s: eszios deszimts penkių metu 
amžiaus susipesze ar susigin- 
czino su savo žmona. Jiedu bu
vo iszvažiave pažvejoti in In
dian Creek, Maryland, ir gryžo 
namo, kai jiedu susiginezino.

Jiedu taip karsztai ir piktai 
susiginezino kad ji pasakė kad 
ji dabar, ežia pat iszlipa isz au- 
tomobiliaus ir eina pesczia. 
Daktaras sustabdė automobi
liu ir jo žmona iszlipo ir pradė
jo eiti pesczia.

Apie dvideszimts penkių me
tu amžiaus vyras su savo auto
mobiliu, ir pasiulino ja pavesz- 
ti iki miesto. Ji sutiko. Bet i tas vyras tuojaus pasuko savo 

’ automobiliu in siaura kelia ir 
sustojo, pasiaiszkindamas kad 
jis turi viena rata pataisyti. 
Kai jis iszlipo tai ir Daktaro 
žmona iszlipo pažiūrėti. Jis 
tuojaus užsipuolė ant jos. Kai 
ji stengiesi atsiginti, jis ja su 
mažu kiszeniniu peiliuku suba
dė. Kai ji isztruko isz jo ran
ku ir nubėgo in miszka, jis jos 
nesivijo, bet greitai insisedo in 
savo automobiliu ir sau nuva
žiavo. Troko draiverys ja už
tiko ant vieszkelio visa kruvi- 

į na. Jis ja greitai nuveže in li
gonine.

Policijantai pranesze kas at
sitiko jos vyrui Daktarui Dapp 
o jis dabar yra policijos klausi
nėjamas. Policijantai sako kad 
sunku intiketi kad vyras savo 
žmona paliktu ant vieszkelio 
nakezia, nežiūrint kaip jiedu 
susipesztu.

KALĖDOS JAU ARTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio) . _ . »■ t ■■ •

Paczto sztabas pataria siusti 
kareiviams Kalėdų Dovanas 
tarp Spalio (Oct.) penkiolikto 
ir Lapkriczio (Nov.) penkio
likto, kad tie kareiviai in laika 
gautu savo Kalėdinės Dova
nas.

Pacztas teipgi primena kad 
per paczta negalima siunsti 
pundus sunkesnius kaip septy
nios deszimts svaru, ir tie pun
dai negali būti ilgesni kaip 
szimta coliu.

O siusti su eroplanu, pundai 
negali sverti daugiau kaip du 
svaru ir negali būti ilgesni 
kaip trisdeszimts coliu.

DINGUSIO DIPLIO- 
MATO SZEIMYNA

DINGO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

MacLean, jos vyras ir Guy 
Burgess, intakingi ir ailgszti 
Anglijos Dipliomatai dingo du 
metai atgal, ėjo gandai kad jie
du randasi anapus tos ‘ ‘geleži
nes sienos.”

Szveicaras profesorius, vie
pus darbininkas ir viena patar
nautoja tikina kad jie buvo 
mate Ponia MacLean ant Lau- 
sanne-Zurich traukinio.

Policijantai dabar turi ma
žai vilties kad ta ponia sugrysz 
pasiimti savo automobi’iu isz 
to garadžiaus kur ji ta savo au
tomobiliu buvo palikusi ana 
Petnyczia, sakydama kad ji už 
sąnvaitęs sugrysz.

Jos motina, Ponia Melinda 
G. Dunbar, New York mieste, 
sako kad galimas daigtas kad 
jos duktė buvo priversta taip 
padaryti, kad ji galėtu susieiti 
su savo keturios deszimts metu 
amžiaus vyru, kuris dabar yra 
dingės.

KA RASZO 
SOCIAL SECURITY 

VALDYBA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

numeris bus pažymėta.” Kada 
gaunate Social Security nume
ri jis pasilieka Jusu per visa 
savo amžių. Yra ryszis su savo 
ineigoms, kurios nustatys se
natvės ir naszlaicziu apdrau- 
dos mokesezius Jums ir Jusu 
sieimynai.

DAKTARAS NUSZO- 
VE DAKTARKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

.Policijantai sako kad tris- 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Daktarka Sarah Matteson, isz 
Cambridge, Mass.,, jiems pasa
kė kad Daktaras Paul Crad
dock, isz Lynchburg, Virginia, 
ja paszove kai ji nesutiko už 
jo iszteketi.

Ji sake kad kai jis ja paszo
ve jis revolveri prisidėjo sau 
prie kaktos ir paleido viena 
szuvi.

Dvi kulkos pataikė Daktar- 
kai Matteson, viena in galva, 
kita in szlauni.■■ ■ ■ • < "Į

Policijantai rado trumpa 
laiszka Daktaro Craddock ki- 
szeniuje. Laiszkas buvo jo tė
vams raszytas, kuriame jis sa
ke kad jis ketina nuszauti 
Daktarka Matteson ir pats sa
ve nusiszauti.

KOMUNISTU SZTO- 
RAS SUDEGINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tas Komunistu šžtoras buvo 
padegtas, bet ugniagesiai su
spėjo užgesinti.

Szituose sztoruose maistas 
yra parduodamas be jokiu 
sztampu ir be korteliu, bet vis
kas paszeliszkai brangu, kad 
tik augszti valdininkai gali te
nai maisto pirktis.

PLATINKI!'
^“SAULE”^

MUSU
SKAITYTOJAMS

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

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

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

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

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

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

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

“Talmudo Paslaptys” ...
ŽYDU TIKYBOS r 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai

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

M Pirkie U. S. Bonus!

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velniaa; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.

per paczta, 35 Centai, ? ;

Saule Publishing Co; . į
Mahanoy City, Pa,

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo GJetu- 
vio, Lietiiviui.

^Pirkie U. S. Bonus!
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