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Lenku Delegatas

Julius Katzsuchy, Lenku 
delegatas in Tautu Sanjun- 
ga,'atvažiavo ant laivo Li
li erte. Jis dalyvaus svar
biuose posėdžiuose New 
York mieste.

Komunistiszka Kinija yra 
pareikalavus kad Sovietu 
Unija ir kiti krasztai butu 
pakviesti dalyvauti tuose 
posėdžiuose kur bus svarsto
ma Korėjos taikos klausi
mas. Prie to Amerika nepri- 
stoja.

Isz Amerikos
—- —

PREZIDENTAS
PERSPĖJA

Taksos Bus Dar 
Didesnes

WASHINGTON, D. C. — 
Visi Kongreso ir Senato vadai 
ir visi Republikonu Partijos 
vadai yra dabar baisiai susi
rūpinę ir nežino ka sakyti!

Prezidentas Dwight Eisen- 
howeris, kalbėdamas Bostone, 
staeziai pasakė kad taksos bus 
dar, didesnes.

Jis daug ka kita sake bet vi
siems in galva instrigo kai jis 
pasakė: “Jokis pasiaukojimas 
nėra per didelis, jokis darbas, 
jokios taksos nėra peer dideles 
ar per sunkios mums paneszti 
kad išsaugotume savo lais
ve! . •

Sžie Prezidento žodžiai yra 
labai reikszmingi, nes jie gal 
buvo Prezidento isztarti pri
rengti mus prie dar didesniu 
taksu!

BEISBOLININKAS 
SUŽEISTAS

BELLINGHATH, WASH. — 
Vienas žmogus buvo užmusztas 
ir keturi kiti buvo sužeisti, ku- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOTERYS UŽĖMĖ
MIESTO TVARKA

Uždare Ulyczia Augliu 
Trokams

BEAVER MEADOWS, PA.
— Anglių trekai isz O’Donell 
mainu, važiuodami per Beaver 
Meadows miesteli palieka tiek 
daug dulkiu ir purvo ant uly- 
cziu, kad moterys negali savo 
namus tinkamai apvalyti.

Szeimininkes taip insipyko 
tie anglių trokai, kad jos, susi
tašiusios, iszsinesze krėslus, 
taksus ir kitokius sėdynės ir 
skersai Depot u1 y ežia susėdo, 
kad tie trokai negalėtu važiuo
ti.

Miesto taryba ir policija da
bar nebežino ka daryti. Troku 
draiveriai sustojo prie tos bo
bų eiles ir perstojo savo dar
bus, nors jiems ta kompanija 
turės užmokėti už pilna dienos 
darba.

Kad daugiau moteriszkiu 
taip pasielgtu ir parodytu kad 
jos baiku nekreczia tai tokios 
anglių kompanijos labiau rū
pintųsi palaikyti musu miestu 
ulyczias szvarias.

Labai tanikiai tokios anglių 
kompanijos paperka miesto 
valdininkus ir policijantus ir 
paskui daro ka jos nori.

Jau laikas tokias kompani
jas paimti nagan ir jos privers
ti užlaikyti musu ulyczias 
szvarias.

Paprastam žmogui nevalia 
nei pelenu iszmesti ant uly- 
czios, bet tos kompanijos gali 
savo drumbla iszversti ant mu
su ulycziu ir vieszkeliu, ir nie
kas joms nedrysta nei žodžio 
skersai pasakyti, nes jos gerai 
patepia visiems politikieriams.

Tos moterys in Beaver Mea
dows parodo gera pavyzdi vi
su kitu miestu ir miesteliu mo
terims. Jos dabar duoda savo 
miestelio valdžiai ir policijai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos Karaliene Su Laikrasztininkais

Evelyn Margaret Ay, isz 
Ephrata, Pa., apvainikuota 
kaipo Amerikos Karaliene, 
pasiszneka su laikrasztinin
kais, New York mieste. Szi-

ALUS PABRANG

Alaus Stiklas 15 Centu
NEW YORK, N. Y. — 

Deszimtukas jau tikrai isz 
mados iszejo. Dabar negalima 
nei alaus stiklą gauti už ta de- 
szimtuka. Kita menesi jau 
alaus stiklas kasztuos penkioli
ka centu.

Bravorininkai pranesze kad 
pusbaczkis alaus kasztuos sep
tynios deszimts penkis centus 
daugiau, nuo $12.19 ligi $13.24. j

Tas stiklas bus biski didės- ’ 
nis. Stiklas už deszimtuka tu
rėjo tarp szesziu ir asztuoniu 
auncu alaus, dabar už penkio
lika centu gausime koki viena 
aunca daugiau. Reiszkia tas 
vienas auncas daugiau mums 
kasztuos visa penktuką.

Tie, kurie liūdnai palydėjo 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOTINA NUŽUDĖ 
DU VAIKUCZIUS

Paskui Pati 
Pasikorė

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai stengiasi isztirti 
žmogžudyste ir savižudyste 
szitame mieste. Kiek jie iki 
sziol galėjo dažinoti, tai viena 
motina nužudė savo dvi dukre
les ir paskui pati pasikorė.

Ta moteriszke buvo dvide- 
szimts trijų metu amžiaus Po
ne Irene Rucker. Ji savo dvie
ju metu dukrele Patricia nu
dūrė, o. savo septynių menesiu 
dukrele Phyllis pasmaugė, ir 
paskui pati pasikorė.

Jos vyras, dvideszimts de
vynių metu amžiaus Jonas ra
do visa savo szeimynele negy
va kai jis parėjo isz darbo. 
Jis sako kad jis negali supras
ti kodėl jo žmona taip padare, 
nes viskas buvo tvarkoj kai 
jis iszejo in darba.

ta dvideszimts metu am
žiaus gražuole sako kad ji 
mislina kad merginai daug 
svarbiau būti gražiai negu 
mokytai.

BUVUSI LOSZIKE
NUŽUDĖ SAVO

VYRA
MIAMI, FLA. — Graži, gel- 

tuonplauke, buvusi loszike yra 
intarta už nužudinima savo 
penkios deszimts trijų metu 
amžiaus vyro. Jiedu buvo žc- 
noti tik du menesiu.

Trisdeszimts metu amžiaus 
Jena Stratton sako kad ji pa
leido viena szuvi isz revolverio 
in savo vyra kai jis puolėsi ant 
juos su durtuvu.

Policijos virszininkas J. P. 
Bordeaux sako kad jo polici
jantai jokio durtuvo nerado ju 
namuose. Vėliau ji prisipažino 
kad jis vyras neturėjo jokio 
ginklo ar durtuvo.

Jos duktė po kitu vyru, sze- 
šiu metu amžiaus April Starr, 
miegojo kitame kambaryje tuo 
laiku.

Ponia Jean Stratton sako 
kad jos vyras labai gere per 
kelias dienas. Ji sako kad jis 
buvo ja palikes prie baro vie
name Hollywood saliune, ir jis 
ja pastūmė in purvyną, kai ji 
norėjo automobiliu vairuoti 
namo, nes jis buvo per girtas. 
Ji paskui pasiszauke takse ir 
taip parvažiavo namo. Namie 
jiedu vėl susipesze “visai už 
dyka“.

Policijantai sako kad jie bu
vo gerokai iszsigere.

ADVOKATAS
NUŽUDYTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai buvo suėmė jauna 
vyruką, kuri jie iszklausinejo 
apie jo buvusi drauga, keturios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus advokata Elmer A. 
Schroeder, kuris buvo baisiai 
žiauriai nužudytas savo kam
bariuose.

Tas jaunas dvideszimts sze
sziu metu amžiaus vyrukas 
yra John Clifford Beardsmore, 
kuris su nužudytu advokatu 
sykiu gyveno iki szio menesio.

Jis užsigynė, kad jis nieko 
nebežino apie savo draugo mir
ti.

Advokatas Schroeder yra 
buvęs garsus sportininkas ir 
Luvo gana bagotas. Jo lavonas 
buvo surastas jo kambariuose 
Utarninke. Daktarai spėja kad 
jis buvo nužudytas Nedelioj.

Czia nebuvo vagiu darbas, 
nes advokato brangus laikro
dėlis ir žiedas buvo ant stalo, j 
Ir, nors advokatas buvo baisiai, 
sudaužytas, viskas kambaryje 
buvo tvarkoj. Isz to policijan
tai spėja, kad tas kuris advo
kata nužudė, buvo jam gerai 
pažystamas, kad jis ji taip ar
ti prisileido prie saves ir visai 
nesigynė.

Pirkie U. S. Bonus

SENYVA MOTERIS
UŽMUSZTA

HARRISBURG, PA. — Sep- 
tynios deszimts penkių metu 
amžiaus Ponia Anna Minsker 
isz Dauphin apygardos buvo 
užmuszta Ketverge, kai ji bu
vo automobiliaus suvažinėta, 
kai ji ėjo skersai vieszkeli ant 
River Road prie savo troko. Ta 
nelaime atsitiko netoli nuo 
Rockville Bridge.

Keturiu suaugusiu vaiku 
naszle Ponia Anna Minsker, 
ūkininke, buvo ka tik parda
vus kelis tuzinus kiausziniu 
nuo savo troko prie kurio ji 
gryžo, kai nelaime atsitiko.

Automobiliaus draiverys yra 
Ida Snyder, isz Harrisburg.

Policijantai sako kad drai
verys yra nekaltas nes ta mo
teriszke rodos neapsižiureda- 
ma ėjo skersai ta vieszkeli, kai 
tas jo automobilius ja suvaži
nėjo.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKI!'!

Atsisveikina Su 
Sūnumi

Generolas Dwight D. Ei- 
senhoweris palydėjo savo 
su nu ir jo jauna žmona ligi 
eroplano in Denver, Colora
do, kai tas jo sūnūs Major 
John Eisenhoweris su savo 
žmona Barbera, iszvažiavo 
po trijų dienu pasisvecziavi- 
mo Balt-namu vasarnamiuo
se.

KOMUNISTAS
ATVEŽE SOVIETU

‘MIG’ EROPLANA

Pirmutinis Toks Ero
planas Amerikiecziu

Rankose

Lakūnas Gaus
SI 00,000

SEOUL, KORĖJA. — Ko- 
munistas lakūnas pabėgo nuo 
Komunistu su Sovietu MIG 
kariszku eroplanu ir atskrido

Renka Juriu Žvaigždes

Janet Haring stoja ki
tiems in ta'ka ir renka szitas 
milžiniszkas juriu žvaigždes 
in Long Beach, California, 
Szitokio didumo juriu 
Žvaigždžiu dar iki sziol nie

in Kimpo aerodroma, kur jis 
ta eroplana pavede Amerikie- 
cziams ir prasze kad jam Ame
rikiecziai duoti sargyba ir 
prieglauda.

Jeigu tas jo eroplanas isz 
tikro yra Sovietu MIG-15 ka- 
riszkas eroplanas, tai jis gaus 
isz Amerikos valdžios net 
szimta tukstaneziu doleriu, nes 
taip buvo prižadėjęs Generolas 
Mark Clark. Szimta tukstan
eziu doleriu pirmajam tokiam 
lakūnui ir po penkios deszimts 
tukstaneziu kitiems, kurie pa
sekmingai atskris su tokiais 
Sovietu eroplanas in musu pu
se.

Karo sztabas nepaskelbe to 
lakūno, nei vardo, nei tautybes, 
bet greitai ir slaptai ji nusive
dė, kad butu galima iszklausi- 
neti ir dažinoti kiek ir ka jis 

( žino apie tokius eroplanus.
Pirm tai, du Lenkai lakūnai 

buvo pabege su tokiu eroplanu, 
ir nusileido in Danijos kraszta, 
bet jųdviejų eroplanas sudužo 
kai jiedu buvo priversti grei
tai nusileisti ant mažo aerodro
mo. Ir musu eroplanu moksliu- ft 
ežiai negalėjo ta eroplana pa
taisyti, kad butu galima daži
noti kaip jis yra vairuojamas! 
ir kaip greitai jis gali skristi.

Szitas MIG-15 eroplanas yra 
geriam padėjime ir ji galima 
kad ir sziandien vairuoti. Už 
tai, tam lakūnui prigulės tie 
prižadėti pinigai.

Nors karas Korėjoje jau 
nors laikinai baigtas, bet tas ! 

1 Generolo Mark Clark pasiuli- 
! nimas ir prižadėjimas nieką- ! 
( dos nebuvo atszauktas.

Ana Balandžio menesi, Gene
rolas Mark Clark buvo paskel- 

kas niekur nebuvo mates.
Jos yra beveik isznaikinu- 
sios visas kitas žuvis szioje 
apylinkėje, ir už tai dabar 
stengiamasi jas iszkasavoti.

□ o o

i bes kad Amerikos valdžia duos 
szimta tukstaneziu tam lakū
nui kurie mums pristatys pir
ma Sovietu MIG-15 kariszka 
eroplana.

Amerikiecziai lakūnai tas ži
nias paskelbė po visa Komu
nistu valdoma Korėja, paleis
dami szimtus tukstaneziu pla
katu trimis kalbomis. Ir musu 
radijas tas žinias skelbe.

Tikslas szitokio pasiulinimo, 
ar staeziai papirkimo buvo 
dvejopas. Musu Lakunu Szta
bas tikrai norėjo viena toki 
eroplana sueziupti, kad butu 
galima gerai ji peržiureti ir da
žinoti ar tie Sovietu eroplana! 
ka geresnio turi negu musu 
Sabre jets. Antras tikslas buvo 
kamuoti ir gerai surūpinti Ko
munistu Lakunu Sztaba, kad 
jie negalėtu nei ant vieno savo 
laknu per daug pasitikėti. Nes 
szimtas tukstaneziu doleriu 
yra baisi pagunda kad ir iszti- 
kimiausiam Komunistui lakū
nui.

Tie tikslai dabar, rodos, at
siekti. Amerikiecziai savo pla
katuose ir per savo radija buvo 
paaiszkine, kad jeigu kuris 
Komunistas lakūnas norętu to
ki eroplana mums atveszh ir 
gauti tokia užmokesti, tai jis 
turi atskristi virsz Kimpo ae
rodromo, palenkti savo spar
nus in kaire ir in deszine ir ta
da greitai nusileisti. Szitas la
kūnas taip ir padare.

Isz Komunistu ar Sovietu 
dar nei žodžio. Bet galime bū
ti tikri kad už dienos, kitos; 
kai jus szita straipsneli skaity
site, kad Sovietai baisu lerma 
iszkels ir pareikalaus ne tik 
savo eroplano, bet ir to “iszda- 
viko“ lakūno.
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Kas Girdėt
piginimo niekur nematyti! 
Anaiptol, szi rudeni ir maistas 
ir drabužiai biski pabrangs!”

Daug biznierių ir sztorninku 
teipgi ir daug fabrikantu nusi
skundžia kad sziandieii sunku 
rasti geru ir tinkamu darbi
ninku. Jie sako kad jie yra pri
versti 'pakelti algas ir tiems 
darbininkams kurie apie savo 
clarba nieko nepaiso, kad juos 
palaikius, nes kitu darbininku 
sunku gauti.

Biznieriai kurie samdo uni-• ¥ 
jos darbininkus, sako kad jie 
yra pasirenge beveik visiems 
savo darbininkams pakelti, pa
didinti algas sziais metais. Tas 
algų padidinimas ' bus nuo1 
penktuko ligi septynių centu 
ant valandos daugiau.

_____ • •___ »
Tie fabrikantai ir biznieriai, 

kurie samdo neunijos darbi
ninkus, savanoriai pakels savo 
darbininku algas, kad tie dar
bininkai nepamestu tuos dar
bus ir neeitu ten kur unijos 
darbininkai dirba.

Dauguma fabriku dabar jau 
neduoda darbininkams' “over
time” daugiau negu nustatyto 
laiko darbui ir taip sutaupina 
daug pinigu.

——————— • ' ■
Pernai dauguma mainieriu 

gavo dirbti mažiau negu puse 
dai'bo dienu per visa meta.

Farmeriai ūkininkai, ir mai- 
nieriai, dabar nori parduoti 
namus ar žeme, bet mažai kas 
nori pirkti.

Raudos dabar biski branges
nes, nes žmones nesiskubina 
namus pirktis, bet vis dar lau
kia ir ant raudos gyvena.

Priesz Kalėdas bus mažiau 
darini paezte. Pacztas mažiau 
pagelbininku samdysis ir dau
giau “overtime” darbo laiko 
duos savo paprastiems darbi
ninkams. Sz.ita.ip pacztas susi
taupius daug pinigu, ir visiems 
bus geriau, nes gausime savo 
laiszkus ir Kalėdų dovanas

Nors arklys jau isz mados 
yra iszejes del važiavimo, vie
nok Amerikoje dar randasi 
asztuoniolika tukstaneziu kal
viu.

Pavojingiausias žmogus nė
ra tas kuris klaidingai mano ar 
klaidingai mokina, bet tas ku
ris nieko nepaiso ir nieko ne- 
mislina.

KLAUSIMAI DEL
IMIGRACIJOS IR

NATŪRALIZACIJOS

Dabar jau mažiau nauju na
mu yra statoma. Žmonėms''sun
kiau gauti'paskola, morgieziu 
isz banku.

..• •
Szeimininkes jau ima rugoti 

apie pragyvenimo branguma. 
Ne už tai kad,viskas brangsta, 
bet už tai kad neatpigina, kaip 
Republikonai buvo prižadėję!

“Buvo prižadėta kad drabu
žiai ir maistas atpigs. Bet to at-

Price $2.30su,e p°i”‘ *,yl*

Amish žmones, kurie beveik 
visi yra ūkininkai netiki in ap- 
drauda, “insurance”, nes jei
gu kuris isz ju užsimokėtu už 
apdrauda del savo nariui ar 
triobu, tai jis tuomi parodyti 
kad jis netiki in Dievo Apvaiz
da. Vieno tokio ūkininko, Ben 
Sullenberger triobos ir namai 
sudege, Ohio valstijoje. Jis, 
būdamas isztikimas Amish 
žmogus, nei cento apdraudos 
neturėjo.

Už keliu sanvaieziu po to 
gaisro, susiedai susirinko . pas 
ji, atsievže lentų, stulpu, rams- 
cziu, plytų ir viso kas namu 
statymui reikalanga. Per vie
na diena tie jo susiedai atsta
tė ne tik namus bet ir visas 
tridbas. Isz viso, skaitant mo
teris ir vaikus, kurie prisidėjo 
su parupininio maisto ir pana- 
sziai, pusasztunto szimto 'žmo
nių szita talka sudarė.

Vienas tokis talkininkas Su
siedas užklaustas ar tai nebu
vo per daug darbo visiems, 
trumpai atsake: “ Visai ne, bis
ki ežia, biski ten ir viskas baig-

Klausimas: Ka tik in Ame
rikos Jung. Valstybes1 (Ame
rika) gavės lankytojo viza at
vyko mano 19 metu brolis. Ar 
privalės atlikti karine prievo
le Jung. Amerikos kariuome
nėje jeigu jis1 pasiliks szianie 
kraszte kaip mano sveczias il
giau nei vienu metus?

Atsakymas: Pagal 19o2 me
tu Visuotinio Karinio Parengi
mo Akta, visi vyrai sulaukė 18 
metu iki 26 privalo registruo
tis vietiniuose paszaukimo in- 
staigose, bet tik piliecziai ir 
priimtieji pastoviam apsigyve
nimui gales būti iszkviesti ap
mokymui. Jusu brolis, kaip 
lankytojo teisėmis atvykęs 
svetimszalis bus paskirtas in 
specialia kategorija 4-C, ka 
reiszkia “svetimszaliu regis
tracija”. Vienok jei jis pasi
liks sziame kraszte ilgiau nei 
metus, Jusu brolis bus isz nau
jo perregistruotas ir paskirtas 
in atatinkama paszaukiamuju 
grupe jei jis priesz tai nebus 
padavęs 
vietinei

Szia vasara turiu vykti in už
sieni biznio reikalais ir nore- 
cziau užsitikrinti reikalingus 
dokumentus, kad nebūt u jokiu 
susitrukdvmu gryžtant.

Atsakymas: Jus (privaliot© 
gauti sugryžimo leidimą. Szis 
leidimas ingalins Jus sugryžti 
be naujos vizos. Szis leidimas 
gaunamas artimiausioje Imi-

staigoje. Ten privalote užpil
dyti speciale aplikacija, su 
nuotraukomis' ir $10.00 money 
orderiu. Visa tai turi būti at
likta nevėliau kaip 30 dienu 
priesz Jusu iszvykimo diena. 
Paprastai leidimas lazduoda
mas'be jokiu kliueziu insitiki- 
nus kad svetimszalis.buvo tei
sėtai in szi kraszta atvykęs, 
kad jo praszymas yra tikslai 
užpildytas ir kad joiszvažiavi- 
mas nebus kenksmingas Jung
tinėms Amerikos Valstybėms. 
Leidimas galioja neilgiau kaip 
vieniems metams, ’bet gali bū
ti pratęstas.

Nors leidimas ir atstoja vi
za, visi kiti formalumai sve- 
timszalio laukia, kaip jam at
vykstant pirmu kartu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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In Clarksburg, West Virgi
nia, R epubl ikonas ir Demokra
tas per rinkinius, stengiesi lai
mėti Mayoro vieta. Kai Repub- 
likonasi laimėjo rjnkimus, jis 
t no jaus savo priėsfca Demokra
tą paskyrė savo pagelbininkir.

Pypkes Dūmai
Ko Liudyt

specialu praszyma 
szaukimo instaigai 

taip vadinama “Application 
by Alien for Relief from Train
ing and Service in the Armed 
Forces”. PraiSzyma patenki
nus, jis nebus kvieeziamas ka
rinei tarnybai, bet taip pat jis 
niekad negales gauti Amerikos 
pilietybes ir niekad negales 
iszvažiuoti isz szio kraszto bū
damas tikras kad jis bus vėl 
in ji inleistas.

Klausimas: Ąsz pamecziau 
savo “Alien Registration 
Card”. Neseniai patyriau kad 
szia kortele reike visa laika 
nesziotis su savimi. Ar tai tiesa 
ir jei taip, kur ąsz galeeziau 
gauti nauja kortele?

Atsakymas; Pagal naująjį 
Imigracijos ir Tautybių Akta 
visi svetimtaueziai sulaukė 
daugiau kai]) 18 metu privalo 
visa laika prie saves turėti sa
vo tapatybes dokumentus* 
Nauja kortele jis gali gauti ar
timiausioje Imigracijos ir Na
tūralizacijos instaigoje, kur 
privaloma iszpildyti forma 
“Application for an Alien Re
gistration Card”, patvirtinant,- 
kad senoji kortele buvo pames
ta. Iszpildes aplikacija ir gra
žines ja instaigai kartu su $5.00 
pabauda Jus gausite nauja 
kortele. Pageidautina, kad kur 
nors pasižymėtumėte savo re
gistracijos numeri, kas pakar
totinio pametimo atveju pa
skubintu naujos korteles gavi
ma.

Klausimas: Asz esu svetim
tautis, priimtas in szi kraszta 
pastoviam apsigyvenimui ir ti
kiuosi netrukus tapti piliecziu.

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

Ko liudyt, sesytes, ko 
nedainuojat?

Ar manes jieszkot 
nerūpestingos?

O kur asz dainuosiu, kur 
linksma busiu?

Ne pas motyte namuo pareisiu.
Ak, kas man suszildis kojas, 

rankeles?
O kas man kalbės meiles 

žodelius?
Anyta suszildis kojas, 

rankeles,
Bernytis kalbės meiles 

žodelius.
Anytai beszidant graudžiai 

paverksiu,
Bernužiui kalbant szirdi 

ramdysiu.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5y2 <x>l. Paežio 
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.

privertė mane prie tosios žu- 
dinstos.

Vakar a'pie treczia valanda 
inejau kai]) visada in antgrabi, 
idant perskaityt laiszktls, pa- 
raszytas, kaipo afsakyma per 
Juliusza Lermitt.

Valandoje kada szepuke ati
dariau, is'zgirdau girgždanti 
raukta duryse ir duris atsida
rė.

— Atszokau atgal, norė
damas pasislėpt už altorėlio. 
Nespėjau! Justi mote 1’6 illCJO' 
įpareigojus mane persigando ir 
suriko. Mane apėmė baime, jog 
mano darbas bus atidengtas. 
Puolimas ant moteres, jog at
ėjo in ne laika ir nuduriau su 
sztilietu.

Boba buvo gaivi ir gynėsi su 
nagais kaip padubus kate. No
rėjo man inkanst ir turėjau 
daug ergelo ir tąsiuos. Baisus 
galėjimas atsibuvo antgrabije. 
Ant galo asz ėmiau virszu. Mo
tore pažeista mirtinai pargriu
vo ir atliko.

Paėmiau popieras, kūrės at- 
ncsze ir pakeli popieriniu pini
gu, ka ponams atidaviau, pas
kui iszejau, užrakinau duris 
pridėjau in skiluke nuo rakto 
akmeniuku, kad niekas kitas 
negalėtu atidarytie ir nusida- 
viau namon, kur ko greieziau- 
se perskaieziau gromata pas
kutine.

Toja laisz’koje buvo paraszy-' 
ta jog ant pirmos nakti, pribus 
in Paryžiu'siuntinis isz Londo
no ir turės su savim 'svarbu 
laiszku iszaiszkinima, kurio 
troszkau labai.

Proga buvo puiki.
Pastanavijau isz josios nau

dot.
TUOMLAIKINIS STOVIS

ku ketinau sueitie su siuntiniu 
isz Londono. Pažinau ji ant su- < 
ri.-ztos rankos, tariau in ji ži
nomais žodžiais jis ne nužiūrė
damas manes, insedo drauge in 
karieta ir bevažiuojent ant 
ui vežios Montorquei užmu- 
sziau ji, idant atimt pepieras. 
Pabaiga dabar, žinote dabar 
reike pabaigt. Nuo pirmo Kar
to radau ka norėjau, puiku 
daigia, to mane turtingu pada
rys. Ar randai mane ponai ant 
tikusio gerai tojo dalyko prie 
pagelbos jusu pamokinimu.^ 
Ar mi.-liiiatc jbg- esmių tikias 
užvaduot taji, kur užniusziau 
ir ar turesu jumiąe tikėjimą 
jiegu teip kaip aname? Klau
siu ponu antru kartu.

Apsvarstikite.
Lartogue isztrauke ranka in 

Maurica ir tarė:
— Užsitarnauji visame ant 

mano meiles! Man patinka ta
vo pastanavijimai, o narsa ta
vo ne1 iszpasakyta! Kokiu po
nas esi dabar, tokiu asz buvau 
tavo metuose.

Rodos esi mano senumo, teip 
in mane su savo bodu nusida- 
vei.

— Dokui už pagyrimu, po
nas Lermitt, tiksiu kanuoge- 
riause, atsake Mauricas, spaus
damas paduota ranka.

— Ir asz Uu'gsztai statau 
poną tarė Verdier, esi ponas už 
tai narsus vvras ir gabus. Bu- 
damas puikus, kuris pagal ma
ne būtie mano draugu.

— Na tai esmių jusu? Tarė 
Mauricas 11 u d ži u g e s'.

— Po kvarabu, per 
. skubiniesi.

— Kaip tai?
— Žinokie ponas, jog Lcr- 

niittas ir asz, tai da ne visi.
— Pasiliko jus tiktai ketu

ri.

Mauricas kalbėjo toliaus:
— Ne vienas atsargystos 

ne.perdaug, jeigu reike paslėpt 
savo pedsaki priesz policija. 
Vietoje nusiduot ant artymiau- 
sios stoties, nuėjau pasamdyt 
karieta, in užmieste priesz res
tauracija, liepiau mane nu- 
veszt ant .stoties vakaru szalyje

daug

da dvieju nepaižinsti, o jiedu 
turi baisa patarimoje ir mudu.

Be ju nieko negalima nu-
SpreilSt,

— Tai kas bus su manim, 
paklauso nekantrai Mauricas.

— Klausykie.
—Bus Daugiau—

8
1 ‘‘NOVENA’’
ai Stebuklingo Medaliko 
į 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.

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-

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 1 
tai pinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c,

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

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

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 Pustymu; Peleniute; 
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, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.145—A p i e Velnįszkas 
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, Tamąs, 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 6 Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.
, No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Airna- 
navym^i; 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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Atcites su pagclba Kazyrom. 
25c.

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

I8OV2—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaua 
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 Vicsz. Jezuso 
15 c.

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

No.198—JJromata 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. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

Į?W 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.

iTW 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., - U. S. £<
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Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Ver di er pab ilgias klausė pa
sakos jaunikaiczio, kuris apie 
ta viską ir apie žudinsta szaltai 
kalbėjo, rodos kad tai paprašy
ta dauba atliko.

Lartogue žiurėjo aut Mari- 
co su godiim akyvumu jiems 
iszsidave puikia apįysaka ir 
puikus veidas tojo Parižinio 
razbaininko ir nieko tokio ja
me neatradę idant Mauricui ka 
pikta užmest.

— Maurica palaike už di
deli narsuna, ba pareina visus 
latrus su savo vikrumu, o kuris 
galėjo stebuklingus daigtus 
darytie.

— Kas poną užvede ant pė
du musu slaptybes? Paklausė 
persimainias kunigas.

Tuojaus ponams pasakysiu, 
jeigu norite atsake Mauricas, 
nes pirmiause turiu ponams 
iszduotie raportą apie surastas 
popieras antgrabije, isz kuriu 
dasižinojau apie adresa Juliu- 
'szo Lermitto, o atnesfctu per 
motore nuo judvieiju ir isz tų
jų, da svarbesniu, kiirais pa
ėmiau nuo siuntinio isz Londo
no. Apart to, turiu ponui ati- 
duotie szimta tukstaincziu fran
ku pinigoms, kurie buvo pri- 
siunsti del pono Lermitt. Szi- 
tai pinigai. Mauricas iszeme isz 
paltono kiszeniaus pakeli po- 
pierukiu, sztai laiszkas kur 
ponas Lermitt nusiuntė “An
tram isz Penkių” o juo,m ar 
gal ne 'bus kunigas Meriss.

Jaunas 'žmogus iszeme isz 
pulgilareso da kokias popie
ras ir kalbėjo toliaus:

— O dabar svarbus rasztas, 
ant kurio ponai laukėte ir ku
ris parodo judviem bute Pary
žiuje. Perskaitykite ji.

— Padavė jisai abiem ko
pija testamento Armando Dar- 
vi liaus.

Lartogue paėmė ir perskaito 
teimingai. Verdier paisilenkes 
teipos-gi skaitė.

— Dvylika milijonu septy
ni szimtai penkesdeszimts tuk- 
staneziu franku! Tarė, o akyse 
jo užžibejo godumas.

— O! Mikas Bremoni ap
sukrus žmogus, tarė Mauricas.

— O rodykles apie kuriais 
priminai testamentas?

— Sztai pirmutine isz ju, 
atsake Mauricas. Toji kizasi 
Simeonos, ne tikros dukterys 
Valento Darville.

Pažiurekie ponai.
— O ežia antra rodykle ta

re Mauricas,1 iszimdaimas an
tra popiera; toji kiszasi Valen
tinai Darville. Dabar svarbi 
■žinia, da ne teip toji paskutine 
isz kurios duodasi greitai su
prast užmanymą Mykolo Brc- 
manto, kuris daug pasakojas. 
Asz duodu rodą ponams, te- 
mingai perskaityt.

Tada Vordier paėmė treczia 
ir garsiai perslkaite žinoma jau 
del mus.

“Armand Darville numirė 
30 Gruodžio 1876 metuose. 
Beik žinotie ir gerai suprastie, 
jog jeigu abi seserys numirs, 
priesz. tai meta ligi laikui pasi
dalinimo turto, paliks turtas 
rankose V---  kuri padalis ta
turtą lygai tarp ---- -. Tegul
daro lengvai sanižine nes reike 
privaktuot.
“ Mauričas iszsieine isz 

kiszeniaus cigara, uždege ir at
siliepė:

“Penkine privalo prie to 

priguletie, nes reike surast 
vikra žmogų be sainžines kuris, 
už suderėtus pinigus apsiimtu 
tąsias abidvi merginas nudet.

X.

Daug žmonių gyvenanti
* ant svieto,

Žino kad gyvena ir 
mokinasi.

Kiti vėla gyvena ir žino 
kad gy vena.

Da randasi ir tokiu 
.kur žino,

Kad yra gyvi ir gyvena,
Bet daug yra tokiu, 

Kurie nežino kad gyvena 
(.) ir nežino ar jie žmones 

ar gyvuliai!
* * *

Laikrasztis kožnani žmogui 
Yra neatbūtinai reikalingas.

Žmones skaito laikraszti 
Ne isz loskos del 

iszdavystes, 
Ne isz mandagumo, 
Bet del savo naudos

Idant dažinoti kas ant 
svieto dedasi.

Už tai Amerikonai greitai 
. Žino apie viską kas tik 

an{ svieto atsitinka.
Skaitykite Lietuviszkus 

laikraszczius,
Nes jeigu ju neskaitysite, 
Tai už keliolika metu ju 

visai nebus, 
Nes turės mirti!

L i e t u v i sz k as 1 a i k r asz t i s
Duoda jums daugiausia 

praneszimu,
Jie jus pamokysi apie 

Lietuviszkus veikalus ir 
veikimus,

Lavinsites ne tik patys 
kalboje, 

Bet ir vaikai mokysis 
Lietuviszkos kalbos, 

Per skaitymą Lietuviszku
Jaikraszcziu, 

Ir greitai neisztautes.
Tikrai sakant, czion Amerike 

daug Lietuviu,
O bet ne ketvirta dalis ju 

neskaito laikraszcziu, 
Todėl musu laikraszcziai 
Turi sunku gyvenimą ir 

negali užsilaikyti 
Arba turėsi mirti už 

keliolika metu!
Lai ko'žnas skaitytojas buna 

laikraszczio apasztalu,
Ir kalbina savo draugus1 prie 

Užsiraszymo ir skaitymo
Lie t u viszk u 1 a i kr aszcziu, 

O tokiu bud u pastosime 
Ženklyvesnais tarp Amerikonu 
Turėsimo paguodone didesne

Politikoje ir biznije, 
Ir iszkovosime ta ka 

pareikalausime, 
Prieszingai busime užmirszti, 

Nes tik laikraszcziai kelia 
tauta,

Ir neduoda jai prapulti!
O jeigu to nedarysime, 

Tai greitai iszsitautysime, 
Ir dingsime kaip Airisziai 

Su savo kalba ir tauta!

— Ne blogas užmanymas, 
n'es tai pavojus.

— Kokis pavojus? Paklau
sė Lartogue.

— Žmogus pasamdytas, 
imtųsi prie dąrbo, kuris neži
nos vieno, tai gal ant tiek da- 
siprast, o tada reikalautu da
lybų isz palieto turto. () ar ta
da ponai reiktumete ant to 
kad su juom pasidalytie? O 
kada ant ne teiktumėte, tada 
duotu žinia giminėms Arman
do Darvillfi ir tada puiki viltis 
ponu iszsprus isz ranku kaip 
vijūnas.

Asz toki inneszima paduo
du.

Nužudžiau dvejetą ypatų, 
idant dažinotie jųdviejų slap
tybes, kas gali 'būtie paranke 
del ponu, jog juju neiszduosu. 
Atsidaviau jomdviem in rau
kais: juk asz žinomas apie jųd
viejų suktybe, galėjau daneszt 
Valentinos Darvile, tai vis ant 
to gerai iszeitau, nes man vė
tyt su judviem susidraugaut 
nes turite mane ant vietos nu- 
žudinta Mykolo Bremont ir 
taje pravarde galu nesziot, o 
tada busu viienas isz penkių, o 
del jus a.teitei labai tiksiu.

Pabaigiau. Laukiu ant atsa
kymo.

Lorgnette laibai tojo palai
kio kalba patiko ir palaike 
Maurica už laibai narsu vyra.

— Nusijuokė.
— Esi laibai drąsus! Tarė 

Verdier.
— Žinoma! Atsake Mauri

cas.
Drąsus ingali milžinus.
— Da ponas esi labai jau

nas.
— Ar ponas mistiną, jog 

jaunyste mane kaime sulaiki- 
neje?

Alane niekas nesujudina, 
niekas negazdina. Turiu du- 
szia geležine, visados esmių 
ponu mano noru.

. — Tai duodi mudviem nori 
jieszkot dvieju dukteriu Vale- 
jinos Darville?

— Teip.
— Ir pats gal apsiimte jas 

dvi nudet.
-— Ant visko esmių pasi

rengęs.
Lartogue ir Verdier dirste

lėjo ant vienas antro.
Buda's nialszius, balsas czys- 

tas, dvideszimtu metu amžiaus 
jaunikaitis kalbantis apie už- 
muiszima dvieju merginu, ro
dos kad tai del jojo geriausia 
zobova, net drebulys'paėmė pa- 
sireclusi kunigą Marissa..

— Ar turi ponas sau mer
gina ?

— Dabar tiktai viena.
— Ar labai ja myli?
— Turiu patoga ir labai 

prie manes prilaukus, nes ja 
pamesiu, jeigu parais reikalas.

SUPLESZYTAS LAISZKAS

Prasimanęs kunigas nusijuo
kė ir tarė:

— Nereikalausime nuo po
no aukų. Tegul pono mergina 
buna prie pono, tiktai neuž- 
niirszkie panos, jog motere-yra. 
akmeniu ant keto vyrui, ir ku
ri tankei užkliūtai ir parpuoli, 
o jeigu tasai, katras giresi, ne- 
ingaletu per nieką, tai buna 
per motere ingaletu.

— Neturiu ko bijotis, at
sake Mauricas. Dienoja kadai 
man mergina stoves ant kelio 
ir bus pavojuj, tada atsikraty
siu josios neviliodamas, papras
tu budu del manes. Dabar pa
žinote, ponai užduoti ir pui
kumą. Už tai nieko - dauginus 
nereikalaukite.

Beike jums žmogus geleži

nio ir tikro, o asz esmių tokiu 
žmogum, kokio reikalaujete ir 
davesu tai, kada mane priimsi
te in savo draugija, na ka, ar 
sutinkate ponai ?

— Da valandėlė, paskuti
nis klausimas. Užtikrinai mus 
ponas, jog apmislinai atsakan- 
czius budu idant nieka's neat
mintu, jog ponas esi žudinto- 
jum'dvieju ypatų, papildintu 
pereita nakti.

— Esmių to tvirtas.
— Sztai noretau žinotie, 

kokiu budu pąemai miera to
sios žudinstos?

Kas poną užvede ant ipedsa- 
kio tosios musu slaptybes?

— Ar tikrai ponas nori ži
notie?

— Teip.
— Pasakysiu tokiam kar

te, nes pranesziu ponui, jog 
atidengimas slaptybes nekasz- 
tavo daug galvos sukimo.

Ponui tai ponas, kunige Me
ris® padėka vo j u už dasižinoji- 
ma slaptybes.

— Ar man? Paszauke Ver
dier nusistebėjas.

— Teip.
— Nes tai negalimas daig

ias.
— Palauk ponas, palauk!
Buvo tai priesz devynias die

nas.
— Priesz devynies dienas? 

Paantrino prasimines kunigas.
— Giraitėje Vincenueis., ne

pameni ponas?
— Ne.
— Tai prigelbėsiu ponui 

priminto. Skaitai laiszka?
Veideliui puolė tuojaus in 

galva.
— Laiszka nuo Mykolo 

Bremont, tarė.
— Teip!
— Nes as-z ja po perskaity

mui suples'ziau in szmotelius ir 
palaidai! ant vėjo.

— Teisybe.
— Ir bvau pats.vienas.
— Ba ne labai'toli nuo po

no, norint ponas nežinojai apie 
tai, radosi žmogus, kuris lauke 
ant ko, o stovėjo tiktai už keliu 
medžiu nuo pono, kuris galėjo 
suprast ant pono akiu per s'za- 
kas. Tuom žmogum buvau asz. 
Prisi'žiminėdamas ant užma
nymo buvau be jokio budo, tie- 
sok pasakius, neturėjau ka 
veikt. Macziau, kaip ponas 
perskaitei laiszka supleszai 
ir nuėjai sau. Tuojaus mane 
paėmė akyvumas, ka ponas 
skaitai, kad veidais buvo persi
mainęs. Pažiniu buvo ant veido 
nusistebėjimą ir džiaugsma 
ant permainos. Tai stojasi la
bai akyvu dasižinot. Vienas 
žmogus iszmintingas ir dasek- 
tas, pasakė vienu kartu prie 
manės, jog laiszkas, katros bu
na po perskaitymui sudrasky
tos, ant deszimts laiszku, devy- 
nuose randasi slaptingos žinos.

Atsiminiau apie tai ir pasta- 
navijau dasižinot, ar tas žmo
gus teislybe kalbėjo, ir kada 
ponas nuėjai sau, susirinkau 
iszmetytus szmotelius laiszko 
ir paslėpiau in pugilaresa, 
idant sugryžes namon ^sudėtie 
kaip reike ir perskaitau laisz-
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ka, kuri poną teip sujudino.
Parejas-tuojaus ta. pati va- 

kara prilipdes szmotelius ant 
kitos popierO'S.

— Juk laiszkas nebuvo 
svarbi. Tare Verdier.

— Na teip, atsake Mauri
cas. Laiszkas buvo niekam ne
tikus pripažinstu. Buvo be ver- 
tees del kožno, nes del manes, 
tai-gi toji maža verte davė 
man suprast tikra laiszko ver
te. Asz pažinau būda pažinimo 
ir jau daug panasziu laiszku 
macziau ir suprantu tokiu 
slaptingu rasztu verte. Viską 
perskaieziau.

— Isztikro isz tavęs geniu- 
szas! Suniurnėjo Lartogue, ir 
nuo dyvu negali susilaikyt.

Verdier tylėjo užsidunksiio- 
jas.

Mauricas iszeme isz maksztu 
dvi popieras ir parode viena 
tarydamas:

— Sztai surinkti szmotelei 
laiszko pono, kuri perskai
eziau.

Padėjo ant stalo popiera su 
užlipintais szmotelais.

Puikus dalykas, kaip visada 
detie laiszkus ant kapiniu.

Pere Lachaise antgrabije 
Curadosu, szepukeje ant alto
rėlio.

V— atvaduos juju ir padės 
atsakima. Sauguokis sueitie su 
juom del pavojaus. Tasai vei
kimą snsineszimo apsaugos 
nuo visokiu nesitikyisitu.

Siuntinis isz Londono V.... 
ne trukus bus Paryžiuje!

— Suprantate ponai, jog 
tai prie pajudino mano akyvu- 
mo. Sunkiau buvo atrast ant- 
grabi, idant visa justi veikimą, 
arba tuju, del kuriu bus paves
ta nesziojimo laiszku. Sunku 
buvo, nes negalima. Badau ant 
to būda : Mokėdamas norint ne 
taip moksiiszkai, Angelskai, 
Islpaniszkai ir Valokisizkai, pa- 
siredižiau ant Angliszko kelau- 
ninko ir nusidavau ant kapiniu 
Pere Lachaise, kur pasakiau 
sargui maiszytu liežuviu isz 
Angelsko, jog noretau apžiu- 
retie akyviausius graibius ant 
kapiniu. Sargas matomai nusi- 
dyvijo isz to atsilankymo, žie
mos laike, nes davei man pra- 
vadninka, kuris mane, per dvi 
valandas nuo vieno pas kita 
antgrabi, pasakodamas be ga
lo.

Kada man jau jo kalbėjimas 
nubodo klausyt, daviau su
prast pravadninku, jog noriu 
pamatytie antgrabi Curadosu. 
Nuvede mane ir pradėjo eida
mas man pasakot navatna isto
rija apie nužudinima grafienes 
Curado'sa per koki tai garsinga 
žadintojų.

Teip isizsitare.
Iszgirdes ta paskutini apsa

kymą Maurico, Lartogue ne
norėdamas sudrėbėjo. Dirste
lėjo isz nežinių ant pasiredu- 

sio kunigo kurie klausė Su gile 
atida.

Mauricas kalbėjo toliaus:
— Paskui pasakė man, jog 

k ima grafienes iszeme isz ant
grabio ir nuvežė in Ispanija 
net in meta po josios mirti.

Dasižinojau, kur stovi ant- 
grabis.

Tai buvo svarbiausis daig
ias. Paskui man niekas neap- 
ejo. Daviau deszimts franku 
pravadninkui ir iszejau isz ka
piniu.

— Puikiai viskas daryta! 
Tarė Lartogue, ir mes būdami 
tavo metuose, taip dareme.

— Ant rytojaus su vaszku 
atspaudžiau rakto skyle nuo 
slpynos, kalbėjo Alauricas, o 
po tam jau turėjau rakta, su 
kuriuom atrakinau duris ant
grabio. Atsinesziau su savim 
pundą mažu rakteliu visokiu, 
isz kuriu su vienu atrakinau 
szepuke ir kas diena nueitine- 
jau perskaityt justi laiszkus, 
bet nepaimdamas ju, buvo 
aky vos laibai.

— Paklausė Verdier del ko 
užmuszai motere, kuri atneszi- 
nejo laiszkus?

Jokio mierio neturėjau už- 
miisziiiet nelaimingos moterės, 
mirtis josios jokios naudos1 del 
manes neatnesze, atsake Mhii- 
ricas. Nelaimingas atsitikimas

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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“SAULS” MAHANOY CITY,

Žinios Vietines
— Ruduo jau ežia.

— Musu skaitytojas ponas 
Petras Garmus isz Gilbertoiio, 
lankėsi mieste su reikalais, 
teiiposgi atlankė “Saules” Re
dakcija. — Acziu už atsilanky
mą.

-r- Pottsville miesto laik- 
rasztis ‘Pottsville.Republican ’ 
.iszpirko “PotsviRe Journal” 
įaikraszti. Dabar pirmas laik- 
rasztis tarnaus visiems buvusio 
“Pottsville Journal” laikrasz- 
czio skaitytojams. Kiek pinigu 
pere jo per rankas nėra pa
skelbta. “Pottsville Journal” 
ėjo net szimta dvideszimts asz- 
tuonis metus, ir pirmiau buvo 
žinomas kaipo Mainieriu Laik
rasztis. Isz tikro gaila kad to
kiame nemažame mieste, dabar 
randasi tik vienas laikrasztis. 
Kai būva du ar trys laikrsz- 
cziai kuriame mieste, tai visi 
jie stengiasi kuo geriausiai pa
tarnauti, r rūpinasi kad visos 
žinios butu patikrintos, nes 
vienas kita seka. O kai tik vie
nas lieka, tai jis jau bosas ir 
neturi kas ji sektu ar kas jo ži
nias patikrintu. Daug tokiu 

' laikraszcziu, per keletą metu 
isZejo isz 'biznio, nes negalėjo 
iszsilaikyti del kasztu. “Re
cord” buvo tokis laikrasztis 
Philadelphijoje. Kai darbinin
kai keletą kartu sustraikavo ir 
vis daugiau reikalavo, redak
torius ir savininkas, inpykes, 
nusispjovė visa savo redakcija 
ir spaustuve pardavė ir Sau 
iszvažiavo in Florida.

— Subatoj pripuola Szv. 
Kiprijono ir Szv. Izako Joguo, 
o Tautiszka Vardine: Gražina. 
Taipgi Indijon u Diena. 1914 
m., Prusu Lietuvoje, Generolas 
v on Hindenburgas pasitraukė 
ligi Augustavui ir užsipuolė 
ant Ossoveco tvirtoves; 1945 
m., Antras Pasaulinis Karas 
baigtas; 1951 m., didžiausias 
Amerikieziu lakunu užsipuoli
mas ant Komunistu, Korėjoje, 
BŽ-imtas ir vienas Amerikos ka
riukas eroplanas ir bombne- 
szis susikirto su szimtu pen
kios deszimts1 penkiais prieszo 
eroplanais, per szita susikirti
ma prieszas neteko keturioli
kos savo geriausiu eroplanu; 
1945 m., Japonijos Imperato
rius Hirohito atsilankė pas1 Ge
nerolą Douglas MacArthuri, 
tai buvo pirmutinis sykis, kad 
Japonijos Imperatorius' kuris 
yra Japonu dievinamas ir gar
binamas, taip nusižemino. Iki 
tol jis niekur neeidavo pas nie
ką nesisvecziuodavo, bet visi 
turėjo pas ii kaip pas koki die
vaiti atsilankyti ir jam lenk
tis.

— Nedelioj szviesos tauipi- 
nimo laikas užsibaigia.

— Ana diena svecziavosi 
musu mieste, ponas Hugh C. 
Fidlay, Jr., su savo žmona, isz 
Peoria, Illinois, lankėsi pas sa
vo: gimine, ponia Mare Grine- 
vieziene ir szeimyna, nuo 517 
TV. Pine uly., ir prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija. 
Ponios Fidlay motina, ponia 
Ona Jonkievicziene isz Spring
field, Ill., (po tėvais Ona Ja- 
nuszkiute) daugelis metu at
gal gyveno Mahanojuje, ir dir
bo “Saules” Redakcijoje. Po
nas Fidley yra presmonas del 
Peoria Newspaper, Inc., Peo
ria, Ill. — Acziu už atsilanky
mą.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola asztuoniolikta Nede- 
lia po Sekminių, Szv. Kosimo, 
Darni., o Tautiszka Vardine: 
Danyla. Taipgi ta diena Czedi- 
nimo Laikas pasibaigs,' todėl 
laikrodžiai turi būti atsukti 
viena valanda atgal ant East
ern Standard Time. Ir ta die
na: 1269 m., Lietuviai ipainu- 
sze Rusus ties Borisovu; 1939 
m., Varszava pasidavė Na
ciams; 1940 m., Vokietija, Ita
lija ir Japonija Berlyno mies
te pasirasze ant deszimts metu 
sutarties: viena kitai padėti, 
politiszkai,pramoniszkai ir ka- 
riszkai, jeigu kita kuri valsti
ja ant kurios isz ju drystu už
sipulti; 1939 m., Lenkija ‘buvo 
Vokieeziu, Naciu užkariauta. 
Pasirodė kad randasi daug 
Lenku iszdaviku savo krasz- 
tui; 1920 m., Anglijoje visu ge
ležinkeliu darbininku straikos, 
visa to kraszto pramone supa- 
ralyižuota, tjpejama kad ežia 
yra Komunistu darbas žmones 
subuntavoti ii- pramone pakirs
ti; 1949 m.,. Rusija po dvieju 
metu derybų sutiko Amerikai 
sugražinti trisdeszimts laivu, 
kuriuos mes buvome Sovie
tams paskolinę per Antra Pa
saulini Kara; 1540 m., Popie
žius Povilas Trecziasis pripa
žino Jezavitu draugyste ir vie
nuolyną.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Vadavo Karai io, o Tautiszka 
Vardine: Visgirde. Taipgi ta 
diena: 1924 m., Amerikiecziu 
lakūnai apskrido, aplėkė ap
link visa pasauli ir kelione bai
gė Seattle mieste; 1939 m., Na- 
ciu-Sovietu sutartis sudaryta, 
jie pasidalino visa Lenkija; 
1946 m., Graikijos Karalius 
Jurgis Antrasis sugryžo in sa- 

'vo kraszta ir užėmė sostą; 1379 
m., Lietuviai susitaikė su Vo- 
kiecziais ties Narva; 1914 m., 
Vidurinėje Lenkijoje, Rusai 
perejo per Vokietijos rubežiu, 
linkiu Poseno, bet Vokiecziai 
juos ežia sulaikė in Vengrija.

— Utarninke pripuola Szv. 
Mykolo Arkangelo, o Tautisz
ka Vardine: Vilkaitis. Menulio 
atmaina: Delczia. Ir ta diena: 
1536 m., Lietuvoje apskelbta 
instatymai; 1911 m., Italu-Tur- 
ku karas prasidėjo; 1513 m., 
Drąsuolis Balboa atrado Paci- 
fiko mares.

— Ketverge pripuola pir
ma diena Spalio (Oct.), mene- 
sis paszvenstas ant garbes Szv. 
Rozancziaus.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
mas per koki tai laika, gerai 
žinomas veteranas, Stanislovas 
Kantauskas (Yosh), 51 metu 
amžiaus nuo 11 Ve TV. Centre 
uly., pasimirė L’tarninkos ryta 
in Veterans ligonbuteje, TVil- 
kes-Barre, Pa. Gimęs Cumbola, 
Pa. Buvo angliakasis ir pasku
tini karta dirbo Maple Hill ka
syklose. Velionis per Antroji 
Pasaulini Kara tarnavo del 
Dede Šamo ir prigulėjo prie 
Samuel H. Kelil Amerikos Le
giono Posto 370, taipgi Colum
bia ugniagesiu draugijos ir 
prie Lietuviszkos parapijos. 
Paliko savo paezia Paulina 
(Horan); dukrele Patricija, 
namie. Laidotuves invyks Su- 
batos ryta, isz Graboriaus Ora- 
vitz koplyczios 635-37 E. Cen
tre uly., su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa i r palaidos in Szv. Myko
lo kapinėse. American Legio
nas Posit 370 dalyvaus laidotu
vėse.

Frackville, Pa. — Sylvester 
Yoder, 81 metu amžiaus senu
kas, nuo 201 So. Nice uly., ku
ris staiga dingo Rugsėjo ket
virta diena, jo kūnas likos su
rastas Panedelyje, per John 
Bronick, kuris ta ryta grybavo 
gireiteje prie Malone fanuos', 
arti Fountain Springs.* Tyri
nėjimas parodo kad gal senu
kas turėjo szirdies atakų ir kri
to ant los vietos- kur Bronick 
užtiko lavona.

KUNIGAS
PAGAVO VAGI

BAŽNYCZIOJE
NEW YORK, N. Y. — Vėlai 

Petnyczios nakti, Kunigas 
John Shelly, būdamas kleboni
joje iszgirdo kad kas ten baž
nyczioje vaiksztineja. Jis ty
liai inejo in bažnyczia ir su- 
cziupo dvideszimts devynių 
metu amžiaus Charles J. Fran
cis. Kunigas viena ranka lai
kydamas kiszeniuje, kaip kad 
jis tenai turėtu revolveri palai
ke ta vagi bažnyczioje, kol po- 
licijantai pribuvo, kuriuos jis 
paszauke per telefoną.

Policijantai rado to vagies 
ki zeniuose dvideszimts tris 
dolerius ir dvideszimts penkis 
centus, penktukais ir deszim- 
tukais. Jie teipgi dažinojo kad 
jis buvo szeszis sykius suaresz- 
tuotas penkiose valstijose, nuo 
Floridos ligi New York.

BEISBOLININKAS 
SUŽEISTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

riu tarpe yra buvęs beisboli- 
ninkas, Clarence Marshall, kai 
ju automobilius sudužo in elek
tros stulpą, anksti Nedėlios ry
ta.

Beisbolininkas Marshall, 
Daktarai ligoninėje sako yra 
labai sužeistas ir yra pavojin
goje padėtyje. Szitas dvide- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
beisbolininkas losze beisbole 
su New York Yankees, 1949 
metuose.

To automobiliaus draiverys, 
Robert E. Chisholm buvo ant 
smert užmusztas.

MOTERYS UŽĖMĖ
MIESTO TVARKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasirinkti: ar jas suaresztuoti 
ar imti ta kampanija nagan. 
Mes sakėme “Valio” toms 
drąsuolėms, kurios kitoms szei- 
mininkems parodo gera pavyz
di.

ALUS PABRANG
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ta skuneri už penktuką, dabar 
su liūdesiu palydės ir ta stiklą 
už deszimtuka.

Vienas žmogelis, iszgirdes 
tas liūdnas žinias, stovėdamas 
prie baro, iszsieme isz savo ki- 
szeniaus sauja penktuku ir de- 
szimtuku, visus pabėrė ant ba
ro, peržegnojo ir liūdnai sau 
murmėdamas, “sudie, sidabri
niai, jau nei jums ežia vietos 
nėra.”

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

PAVOGTAS AUTO
MOBILIUS SUDUŽO

IN STULPĄ
PHILADELPHIA, PA. — 

Automobilius su penkiais jau
nais vyrukais labai greitai va
žiuodamas pralenkė policijos 
automobiliu, apie puse po 
dvieju isz ryto.

Policijantai Rocco Marcello 
ir Stanley Szelagowski pradė
jo ta automobiliu vytis. Jiedu 
tuo paežiu sykiu per radiją 
szaukiesi pagelbos isz kitu po- 
licijantu.

Kitas policijos automobilius 
greitai pribuvo ir tam tu jau
nuoliu automobiliui kelia pa
stojo. Kai tie jaunuoliai norė
jo pasisukti isz to antro poli
cijos automobiliaus kelio, ju 
automobilius davė staeziai in 
plieno stulpą.

Visi penki buvo gerokai su- 
kriesti. Keturi isz ju iszsirito 
isz to sudužusio automobiliaus 
ir stengiesi pabėgti, bet penk
tas negalėjo isz automobiliaus 
iszlipti. Jis yra dvideszimts 
keturiu metu amžiaus Charles 
Yurek.

Du kiti buvo surasti po sto- 
vineziais automobiliais apylin
kėje. Jiedu padavė savo var
dus kaipo szesziolikos metu 
amžiaus Fred D’Achino ir 
teipgi szesziolikos metu am
žiaus Louis Horton. Du kiti 
buvo už keliu valandų sueziup- 
ti: dvideszimts vieno meto am
žiaus Samuel Udelson ir sze
sziolikos metu amžiaus Nicho
las Di Matteo.

Jie buvo pasivogė ta auto
mobiliu nuo George Resnick, 
apie pirma valanda ta ryta.

KLAUSIMAI DEL 
IMIGRACIJOS IR 

NATŪRALIZACIJOS
(Tasa Nuo 2 Puslapio) 

*4

Jei esate užsiregistravęs Se
lective Service Instaigose Jus 
privalote priesz iszvykdamas 
gauti leidimą isz ju.

Klausimas: Priesz keturius 
metus1 ’priesz imigruojant in 
szi kraszta asz ir mano vyras 
Amerikos konsulate turėjome 
patiekti savo pirsztu nuospau
das vienok musu 10 metu sū
nui tada nereikejo. Dabar kas 
pastebėjo, jog ir sūnūs turi 
būti atlikęs szia ceremonija. 
Ar tai teisybeT > '

Atsakymas: Naujasis Imi
gracijos ir Tautybių Instaty
mas reikalauja kad visi sve- 
timszaliai nepilnamecziai, su
laukė 14 metu privalo būti už
registruoti ir nuospauduoti. 
Todėl Jusu sunui sukakus 14 
metu nedaugiau kaip 30 dienu 
po jo gimtadienio Jus 'privalo
te su juo nuvykti in artimiau
sia Imigracijos ir Natūralizaci
jos instaiga ii- ju registruoti ir 
duoti jo pirszto nuospauda. 
Jei Imigracijos' ir Natūraliza
cijos instaiga yra pertoli, szie 
formalumai gali būti atlikti ar
timiausioje ipasztcĮ instaigoje. 
Jei Jusu sūnūs yra vyresnis 
kaip 14 metu, szi reikalavima 
turi invykdyti tuoj pat.

Klausimas: Esu jurininkas 
ilgus metus isztarnaves Ameri
kos Prekybos Laivyne. Visada 
troszkau būti JAV piliecziu, 
bet kai 1951 metais padaviau 
praiszyma paaiszkejo, kad 1950 
metu priimtuoju instatymu, jo
kios pirmenybes tuo atveju ne
turiu. Girdėjau, kad naujasis 
Imigracijos Instatymas szi

nuostata pakeitė. Ar tai tiesa?
Atsakymas Y (Tiesa. 'Nau jasis 

iiistatj mas nurodo, kad jei ju
rininkas yra isztarnaves Ame
rikos laivyne penkis ir dau
giau metu, ir jei tiži tarnyba 
buvo baigta dar priesz 1953 
Rugsėjo 23 diena, jis gali gau
ti pilietybe pasinaudodamas 
lengvatomis, jei jo pras'zymas 
bus paduotas dar priesz 1953 v • " • • ■ vGruodžio 31 diena.

Jei jus priklausote s'ziai ka- 
t ago rija i, Jus turite neat įdėlio
damas prisistatyti artimiausio
je Imigracijos ir Natūralizaci
jos inątaignję ir papraszyti 
praszymo Formos N-400 (App
lication to File Petition for Na
turalization) ir F o r m o s 
N-400B speciali forma priede
lis kajididatuo’jantieins juri
ninkams. Kai szips formos bus 
priimtos, Jus tada galite pa
duoti formalu praszyinapetici- 
ja. Peticijai inteikti Jums pa
skiriamas specialus priėmimo 
laikas. Tuo atveju, jei priėmi
mo paskirtu laiku Jus būnate 
jurose, privalote instaigoje' 
prisistatyti, kaip tik sugrylžite. 
Atsiminkite, jog Jus turite lai

ko tik iki szirnet Gruodžio pa'- 
baigęs. ' - i 'l ’

Klausimas: Mano dede ir te
ta Europoje praszo pagelbėti 
jiems atvykti in Jungtines 
Valstybes. Teko patirti, kad 

i pagal nauja ji . Imigracijos ir 
Natūralizacijos instatyma jie 

j turi kvotos pirmenybe. Ar tai 
tiesa, ir jei taiip kokius doku
mentus turiu jiems parūpinti?

. A t saky mas: Nelaimei, J us 
buvote klaidingai prane^zta. 
Instatymas leidžia keturias ru- 

i szis pirmenybių. Pirma: Profe- 
sonalams svetimszaliams, ku
riu darbas Valstybes Prokuro
ro nuomone, butu naudingas 
JAV. Antra: Amerikos pilie- 
cziu tėvams ir freežia: in JAV 

i priimtu svetimszaliu vyrams 
arba žmonoms, ir vaikams. 
Sanlygine pirmenybe duoda
ma ir Amerikos piliecžiu bro
liams ir seserims ir vaikams, 
kurie yra vyresni kaip* 21 me
tai amžiaus. Dėdes ir tetos, ar 
tai JAV pilieęziu ar teisėtai in- 
\ ažiavusi‘u, nėra intrapkti in 
jokia pirmenybes grupe ir to
dėl turi imigruoti normalią 
tvarka. — C.

LIGHTING ĄDD LIPS, 
TO LIVING ROOM

Key your living room lighting to modem 
living. M ith simple light-conditioning re
cipes you can bring out the color and 
beauty of your living room as well as provide 
safe-seeing light. In fact, you can give 
your entire home that cheery, hospitable, 
look. It’s easy! Ask for the free booklet, 
“See Your Home in a New Light.”

ffa/ year copy 
riįlrf Aw&Y- • -/H Lree
Available at any 

office of PP&L and 
from many local elec
trical appliance re
tailers. Ask for yours 
today and enjoy a 
better-lighted home. 
Includes recipes 
adaptable to every 
room in the home.

Yevf Electne

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

' MUSU . 
SKAITYTOJAMS

Viskas taip pasžiūliszkai 
btADgsta, tavoras, popįera, ma- 
sžirios, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkiha kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti. • ' Į

‘ ‘ Suulės ” fedakčij a nėitbri 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti ‘' Saule ” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saulesr ’ rėdak 
cija labai gražiai praszo visu 
‘‘Šaules’’ skaitytoju iii 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 įr per 
kelis menešįuš, ir laukdavome 
kol jus užsimokesitė; “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 laikrasžcziams pbpie- 
rbs nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraSžczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
Nusipirkti popintos “Saulei;”'

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

• . ■
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"Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 1 

t: PRISAKYMUS :: 3 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

^Pirkie U. S, Bonus!

^Pirkie U. S, Bonus!
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U. TRASIUUSKAS | 
t LIETU vis Z K AS J 
t G R AB O RI U S 
|Laidoja Kunus Numirėliu.*
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu |
J Vestuvių Ir Kitokiams j 
J :: Reikalams :: »
* ' ----------- ; *
* S38 WEST CENTRE STREET J
J Telefonas Nr. 76 U
* MAHANOY CITY, PENNA. ’
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“Saule” gražiausia ir tiu- 
° » 3

kalniausia dovana nūb Lietu
vio, Lietuviui.


