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Isz Amerikos
POLICIJANTAI

NUSZOVE ŽMOGŲ
FREDERICA, DEL. — 

Valstijos policijantai nuszove 
ir uimusze trisdeszimts dvieju 
metu amžiaus Robert Williams 
jo namuose, apie puse po pen
kių po pietų, kai jis nenorėjo 
nusiduoti ir stengiesi pabėgti.

Policijantai buvo pribuvę 
prie jo namu ji suaresztuoti už 
tai kad jis buvo užsipuolu su 
revolveriu ant keturios de- 
sz.imts trijų metu amžiaus Ed
ward McKinley savo namuose 
ana Subata.

Kai vienas valstijos polici
jantas ėjo in jo namus, Wil
liams nubėgo in a įtra augszta. 
Policijantas paleido viena szu- 
vi in lubas, kaipo perspejima. 
Tada Williams iszszoko per 
langa ir stengiesi pabėgti, kur 
antras valstijos policijantas 
Stengiesi ji sustabdyti. Kai jie
du susitiko ir pradėjo imtis du 
szuviai pasigirdo, ir Williams 
sukniubo su kulka savo szirdy- 
je.'

Policijantai nepaskelbe ku
ris policijantas buvo ji nuszo- 
ves.

Saržcntas Keliamas
In Laiva

Saržentas Juliau Collins 
isz Laurens, Iowa, yra ežia 
keliamas isz mažo laivo in 
“Nassau” lai va, kai jis bu
vo isz mariu iszgelbetas, kai 
eroplanas ant kurio jis skri
do, nukrito in mares nuo So. 
Carolina kranto. Jis yra 
vienas isz devynių kurie bu
vo iszgelbeti. Septyni din
go ir jau vilties nebeliko kad 
kur isz j u butu iszlikes gy
vas. Eroplanas skrido isz 
Georgia in Bermuda.

Szitu lakunu darbas buvo 
vis isztirti ora ir praneszti 
kur randasi viesulos ir per
spėti laįvus ir eroplanus.

Iszdykavimas Vaikui Kasztavo Gyvastį

Tik kelios valandos pirm 
negu jis pasimirė, deszimts 
metu amžiaus Rich. Smith 
spiegia isz skausmo, kai jis 
buvo isznesztas isz degan- 
czios mokyklos in Bronx, 
New York. Jis su kitp drau
gu netyczia pradėjo ta gais

19 KORĖJOS 
VETERANU IR

2 LAKŪNAI ŽUVO

21 Sužeista; Eroplanas 
Nukrito Ir Užsidegė
LOUISVILLE, KY. — Ar

mijos didis C-46 eroplanas, ku
ris buvo iszskrides isz Phila- 
delphijos su trisdeszimts devy
niais kareiviais, nukrito, sudu
žo ir sudege, kai jis stengiesi 
nusileisti prie Louisville, Ken
tucky miesto.

Devyniolika Korėjos vetera
nu ir du lakūnai buvo užmusz- 
ti ir dvideszimts vienas buvo 
sužeista.

Tie kareiviai, Korėjos karo 
veteranai važiavo isz Camp 
Kilmer, New Jersey, kur jie 
buvo sugryže po atostogų ir 
isz kur jie buvo skiriami in ki- 

: tas vietas.
Isz viso keturios deszimts du 

žmones buvo ant to eroplano. 
Nelaime atsitiko ant Standi- 
ford Field, prie pat Louisville 

į miesto. Eroplano ratai jau be- 
I veik sieke žeme kai tas eropla
nas staiga pakilo apie penkios 
deszimts pėdu ir paskui davė 
staeziai in žeme ir inžinai tuo- 
jaus užsidegė.

i .
Visi tie kareiviai buvo isz 

! Puerto Rico.
Ugniagesiai greitai pribuvo 

ir ta gaisra užgesino, bet daug 
kareiviu jau buvo sudege.

Tarnaite ant to eroplano, 
trisdeszimts dvieju metu am- 

ra. Jis su trylikos metu Ray
mond Graham insilauže in 
mokykla, “tik del baiku.” 
Bet kaip ten jie netyczia už
degė gurno ir aliejaus indą, 
kuris susprogo ir visa kam
barį uždege.

□ o □

žiaus Dorothy Jean Bush, isz 
Miami, buvo labai sužeista, ir 
in trumpa laika pasimirė. Visi 
sužeistieji buvo greitai nuvesz- 
ti in miesto ir in Szv. Juozapo 
ligonines.

MAŽIAU VALSTY
BINIU DARBININKU

Net 105,000 Mažiau 
Nuo Nauju Metu

WASHINGTON. D. C. — 
Amerikos Valdžios Komisija 
pranesza kad dabar, nuo nauju 
metu valstybiniu darbininku 
skaiczkis yra sumažintas net 
per szimta penkis tukstan- 
czius.

Rugpjuczio menesyje val
džia pranesze kad valstybiniu 
darbininku randasi du milijo
nai keturi szimtai dvideszimts 
devyni tukstaneziai ir devyni 
szimtai. Szeszios kitos valdžios 
komisijos teipgi pranesza kad 
tenai dabar daug mažiau dar
bininku randasi.

Pacziame musu kraszte val
džia dabar samdosi dvide
szimts tris tukstanezius du 
szimtu mažiau darbininku, pri- 
lyginius’prie Rugpjuczio me
nesio.

Daugiausia darbininku buvo 
atstatyta Paczte, vidaus pre
kyboje ir apsaugos sztabe. Vi
sa tai parodo kad esamoji val
džia stengiasi nors vienu budu 
sutaupinti nors kiek pinigu.
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DESZIMTA DALIS 
NULIO DUODA

NULI

Pridek Nieką Prie 
Nieko: Gauna Nieką

NEW YORK. — Mums tai- 
šiai nepatinka visokios rokun- 
dos ir nuoszimcziai, nes mes 
pradinėje mokykloje daug bė
dos turėjome su aritmetika, ro- 
kunda. Nuoszimcziai, rokundos 
ir procentai mus iszgazdina 
nes mes ju nesuprantame ir ge
rai žinome kad musu skaityto-' I
jai tokiomis rokundemis nesi- 
domeja.

Vienok, Sovietai yra paskel- 
; be keletą rokundu ir procentu, 
■ kurie mums yra indomus, nes 
jie parodo kaip paprastas dar
bo žmogelis Sovietu Rusijoje 
dabar gyvena, ar tikriau sa
kant, stena.

Jau trisdeszimts szeszi me- 
• tai kai Komunistai yra invede 

savo rojų Rusijoje.
Ir szios rokundos ar apy

skaitos yra paimtos isz paežiu
I Sovietu paskelbtu rasztu, del 

visu Sovietu Rusijos gyvento
ju. Kremlinas jau seniai yra 
prižadėjęs palengvinti darbo 
žmogaus gyvenimą ir būkle.

Sztai kaip dalykai stovi, su- 
lyg paežiu Sovietu paskelbi
mu:

Malenkovas baisiai ilgame 
ir nuobodžiame pamoksle buvo 
prižadėjęs visiems Ruskiams 
daugiau maisto, daugiau dra
bužiu, daugiau visko. Tai buvo 
per szeszis menesius jo viesz- 
patavimo. Jis visipms prižadė
jo deszimta nuoszimti daugiau 
negu Stalinas buvo prižadejas. 
Jeigu jis ir savo žodi iszlaiky- 
tu, tai jis tiems Ruskiams duo
tu deszimta nuoszimti nieko, 
kuris sudaro gryna nuli.

Maskvos laikraszcziai priža
da trisdeszimts szeszis milijo- s 
nūs czeveryku daugiau negu 
1950 metuose; trisdeszimta 
nuoszimti daugiau vilnoniu, ir 
pusantro sykio daugiau viso
kio maisto negu 1950 metuose. 
Tai labai gražiai ir sziauniai 
skamba. Bet pažiūrėkime ka 
tai tikrumoje reiszkia.

Ruskiai gaus apie tris szim- 
tus milijonu dežiutu (kenu) 
maisto ir apie szimta milijonu 
kenu visokiu sulcziu. Tai isz- 
rodo labai daug. Bet nepa- 
mirszkime kad tenai randasi 
daugiau kaip du szimtai mili
jonu žmonių.

Jeigu Malenkovas savo žodi 
iszlaikytu ir viską iszpildytu, 
tai kas penktas Ruskis gautu 
pora czeveryku. Jeigu jis tiek 
maisto tuose kenuose pristaty
tu, tai butu mažiau negu New 
York miesto žmones suvartuo-' 
ja, suvalgo per viena menesi. 
Tie prižadėti maisto kenai isz- 
tektu Ruskiams apie tris ar ke-: 
turis kenus ant metu. Ameri- j 
kiecziai per viena diena dau
giau suvartuo j a.

Tai tokie yra Malenkovo pa
sižadėjimai savo žmonėms. O

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PAVOGĖ MILIJO
NIERIAUS VAIKA

—----------- į

KANSAS CITY, MO. — 
Bagoto biznieriaus, milijonie
riaus szesziu metu vaikas buvo 
nežinomos mcteriszkes pavog
tas isz Kataliku mokyklos, No
tre Dame de Sion.

Raudonplauke moteriszke 
buvo užėjus in bažnyczia pasi
melsti, paskui ji nuėjo pas me- 
niszkas, seseles, kurios ta mo
kykla veda ir joms paaiszkino 
kad to vaiko motina szirdies 
liga susirgo ir nori kad jos sū
nelis greitai parvažiuotu. Ji 
tada su tuo vaiku pasiėmė taxe 
ir iszvažiavo.
. Už keliu valandų seseles pa- 
szauke policija, bet ta mote
riszke su tuo vaikucziu jau bu
vo dingus.

To vaiko tėvas yra septynios 
deszimts vieno metu amžiaus 
Robert C. Greenlease, vienati
nis “Cadillac” automobiliu 
pardavėjas in Kansas City, 
Oklahoma City ir Tulsa, Okla
homa. Jo žmona isz to rupes- 
czio net susirgo.

Policijantai sako kad jie dar , 
nežino ar ta moteriszke dabar 
reikalaus kiek pinigu už vaiko 
sugrąžinimą ar ne. Bet jie sa
ko ju didžiausias rūpestis da
bar ta vaika surasti ir ji jo tė
vams sugražinti.

Pirkie U. S. Bonus!

Gimė Su 
Puluojanczia Žaizda

Cheryl Lynn Johnson už
gimė menesi priesz laiko, 
Denver ligonbuteje, ir nu
stebino visus tos ligonbutes 
daktarus, nes ji užgimė pu
luojanczia žaižda savo vidu
riuose. Daktarai sako kad 
tik vienas kitas tokis atsiti
kimas randasi ant ju knygų.

Czia armijos slauge, Lor
raine Klasins laiko ta mažy
te ant ranku, kai daktarai 
buvo pasekmingai padare 
tai mažytei operacija.

Ji yra dukrele Ponu John 
B. Johnson, isz Millersburg, 
Kentucky. Tėvas yra vais- 
ke ir dabar randasi in Low
ry Air Base,

Bagota Naszle Ženysis
Su Bagocziu

Ponia Janet Newbold Ry
an Stewart Busch, New 
York, William Rhinelander 
Stewart naszle, apsiženys su 
szeszios deszimts dvieju me
tu amžiaus Vincent Astor, 
kuris yra gal bagoeziausias 
ant viso svieto.

Ponia Busch gavo divorsa 
pernai nuo bankieriaus J. 
Busch in St. Louis. Bago- 
ezius Astor ka tik neseniai 
gavo divorsa nuo savo žmo
nos, buvusios Mary “Min” 
Cushing. Jiedu buvo ženoti 
net trylika metu. e

LENKU KARDINO-
LAS ISZTREMTAS

Komunistu Uždarytas 
Kliostoryje

LONDON, ANGLIJA. — 
Lenku Komunistiszka valdžia 
isztreme Kardinola Stefan 
Wyszynski, ir uždare ji kliosz- 
toryje, kad jis jokios intakos 
ant Lenku neturėtu.

Varszovcs radijas pranesza 
kad Komunistai yra tam Kar
dinolui uždraudė savo pareigas 
eiti, ir yra ji privertė užsidary
ti viename Lenku kliosztoryje.

Komunistu radijas vis vadi
na Kardinola Arkivyskupu, 
nes jie nepripažino jo kardino- 

: lato, kai Szventas Tėvas Arki
vyskupą Wyszynski paskelbė 
Kardinolu, pradžioje sziu me
tu. Arkivyskupas Wyszynski 
nevažiavo in Ryma priimti sa
vo nauja garbe, bijodamas kad 
Komunistai neleistu jam gryž- 
ti pas savo žmones.

Komunistai prirengė szita 
Kardinolo suaresztavima per 
Vyskupo Czeslaw Kaczmarek 
ir keturiu dvasiszkiu iszpažin- 
tis, kur jo vardas buvo invel- 

j tas.
Vatikanas sako kad czia tik 

pradžia Kataliku Bažnyczios 
persekiojimo Lenkijoje.

SKAITYKIT
“SAULE” =?£$ 

PLATINKIT!
Pirkie U. B. Bonus Sziaudien!

bb MEIAS

DARBININKAI 
KUNIGAI

Jiems Dabar Uždrausta 
Dirbti

PARYŽIUS. PRANCŪZIJA. 
— Vienas isz nepapraseziausiu 
mėginimu nuo Antro Pasauli
nio Karo, buvo Prancūzijos 
darbininkai Kunigai. Tai buvo 
jauni Kunigėliai, kurie stoja 
in darbus kaip paprasti darbi
ninkai, gyvena su darbininkais 
laiko Szventas Miszias ir su- 
teikia visus Baznyczios Sakra
mentus savo liuolaikyje.

Szitokiu Kunigėliu tikslas 
buvo geriau susipažinti su dar
bo žmonėmis, ir pasiekti tuos 
kurie yra nusistatė priesz dva- 
siszkija ir linksta prie komu
nizmo.

Bet pasirodė kad tie darbi- 
I ninkai ir tie Komunistai dau
giau tu kunigėliu atverezia in 

Į Komunizmą negu tie kunigė
liai atverezia tu Komunistu 
prie bažnyczios.

Pernai du tokie kunigėliai 
darbininkai buvo valdžios su
aresztuoti, kai jiedu surengė 
sukilimus priesz Amerikos Ge
nerolą Ridgway. Kiti tokie ku
nigėliai, laikas nuo laiko pa
garsėjo laikraszcziuose su 
laiszkais priesz Kataliku uni
jas ir net priesz pat Bažny
czios vyriausybe.

Ana sanvaite tokiu kunige- 
liu-darbininku seminarija in 
Limoges paskelbė, kad ji užsi
daro, ir nebežino kada atsida
rys. Ir tuo paežiu sykiu tos 
Chartres diecezijos laikrasztis 
paskelbė laiszka visiems arki
vyskupams ir vyskupams 
Prancūzijoje isz Kardinolo 
Pizzardo Szventos Kongrega
cijos virszininko, Romoje. Ku- 
nigeliu-darbininku tikslas ne
atsiektas ir tas mėginimas ne- 
pasiseke nes daugiau tokiu ku
nigėliu nuklydo negu Komu
nistu sugryžo in Bažnyczia. Už 
tai dabar Kataliku Bažnyczios 
Szventoji Kongregacija už
draudžia Prancūzijos klierikus 
imti darbus, kad ir per atosto
gas. I

Nors tas insakymas palieczia 
tik seminaristus, klierikus, bet 
apie devynios deszimts tokiu 
kunigeliu-darbininku jau ma
to raszta ant sienos. Ir ju die
nos suskaitytos.

Gal ne tik už tai kad daug 
tu kunigėliu nuklysta tokiame 
paszaukime, bet ir už tai kad 
dabar Prancūzijoje baisiai 
trumpa ir trūksta Kunigu ii' 
klieriku, kad Szventoji Kon
gregacija szitaip nustatė. La
bai mažai Prancūzu jaunuoliu 
stoja in Seminarijas mokytis 
ant kunigu. Priežastis to sunku 
iszaiszkinti: ar tai kad Kunigu 

i luomas taip žemai stovi tame 
kraszte, ar tai kad Prancūzi
jos jaunimas yra dabar taip su
pasaulėjęs ir isztvirkes kad

I dvasiniai reikalai jam visai 
! neberupi.

Bet dvasiszkijos virszune, 
arkivyskupai ir vyskupai yra

(Tasa Ant 4 Puslapio) , -
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Kas Girdėt
Sovietu Rusijos vyriausias 

atstovas Tautu Saujungoje, 
kalbėdamas apie t ariama j a 
taika Korėjoje, yra Amerikie- 
cziams stacziai pasakęs: “Jus 
ežia nestramužyjate vergus ar 
belaisvius; jus ežia nesumduo- 
te nugalėta, tauta. Czia nebuvo 
jokio pasidavimo. Jus Sziaures 
Koriecziu neesate nugalėję. 
Sziaures Koriecziai stovi ten, 
kur jie stovėjo1 trys metai at
gal ! ’ ’

“

Ponia Perle Mesta, milijo- 
nierka, buvusi Amerikos Am- 
basadorka in Luxembourga, 
parvažiavus isz Sovietu Rusi
jos, sako: “Asz tiiems Sovie
tams stacziai pasakiau kad 
man nepatinka ju tvarka. Ir jie 
man teip ipat stacziai pasakė 
kad jiems musu‘tvarka nepa
tinka.“

Naujas Irano valdytojas, 
Mohammed RezA Pahlevi la
bai aiszkiai yra pasakęs: “Mes 
sutiksime priimti pagelba ir 
paszelpa isz bet kurio kraszto, 
kuris mums tokia, pagelba su
teiks. Mes nepraszome 'pasko
los, bet stacziai iszmaldos.“

Niekas taip neapkenezia na
mu sanvininka, kaip tas ran- 
dauninkas, kuris jau keli me
nesiai kaip nėra užsimokejes 
savo randa.

Tokis nedėkingas1' randau- 
ninkas yra Prancūzijos, Itali
jos ir Anglijos krasztas. Visi 
jie tiek daug yra gave isz mu
su ir tiek mąžai mumis, davė 
kad dabar jie mus prakeikia.

CIO Darbininku Unija yra 
dabar insteigus kasdienine ži
nių programa per radija, kur 
szimtas szeszios deszimts dvi 
radijo stoties ta programa 
kasdien iszleidžia. AFL darbi
ninku unija tokia programa 
jau keli metai kaip veda. Fab-

Price $2.30 s,‘"' “’l-
COLORS: Red, Black, Green,

Blue^Gray, Copper.
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rikantai ir kompanijos dar nie
ko panaęzaus neturi. Ir tas 
darbo žmogelis, kuris prie nei 
jokios unijos nepriguli neturi 
jokio atstovu, kuris ji atsto
vautu.

Vis mes girdime pamoksli- 
nfhkus sakant kad jie gali mus 
pažinti isz musu draugu: jeigu 

■mes su blogais draugais drau
gaujame, tai ir mes esame ar 
tapsime blogais. Ka. tie musu 
pamokslininkai pasakytu apie 
bloga žmogų kuris draugauja 
su gerais žmonėmis ? Ar ranka 
ranka mazgoja ar ne ?

Vienas Kongresmenas mums 
pranesza kad szimta.-1 tuxstan- 
cziu žmonių yra pareikalavę 
kad Kongresas ir Kongreso 
Komisija isztirtu visus dva- 
siszkius kurie linksta prie Ko
munizmo. Mes apie tai daug 
nežinome, bet mes1 dėsimo savo 
paskutinius marszkinius kad 
devynios deszimts devyni tiiks- 
taneziai devyni szimtai ir de
vynios deszimts devyni isz tu 
žmonių tiek jieszko priežasties 
kad jiems nereikėtų eiti in 
bažnyczia ir Dievo Insakymus 
užlaikyti.

Kartus patyrimas mus daug 
daugiau iszmokina negu ge
riausi mokytojai ar raoky- 
c z i a u si m o k slinezia i.

Alums dabar reikia septy
nios deszimts tukstaneziu mo
kytoju daugiau. Bet mes.dabar 
vis mažiau mokytoju gauname 
ir daugiau prarandame, nes 
daug tu mokytoju meta savo 
mokytojavimo darbus ir eina 
dirbti in fabrikus.

Vienas mokytojas, Arthur 
Kull, in Summit, Now Jersey, 
panflete savo mokytojavimo 
darba kur jis gaudavo asztuo- 
nios deszimts penkis dolerius 
ant sanvaites1 ir stojo in darba 
draivinti alaus troba, kur jis 
gauna szimta trisdeszimts 
septynis dolerius ir penkios 
deszimts centu ant sanvaites.

Nuo Antro Pasaulinio Karo 
daugiau kaip asztuoni milijo
nai nau ju namu buvo pabuda- 
vota. Ir dauguma tu namu bu
vo buvusiu kareiviu nusipirk
ta, ant iszmokesczio.

In San Francisco gazolino 
pardavėjai dabar duoda aip- 
draudos policy tiems, kurie 
perkasi pusantro szimto gor- 
cziu gazolino. Su tiek gazolino 
mums iszrodo, kad žmogui ir 
reikia ap d ra ūdos.

Senis Butkus nori žinoti ko
dėl musu vadai, kaip politikie
riai, taip ir dvasiszkiai vis pa- 
sikvieczia svetimtauezius ii’ 
vietinius politikierius su pra
kalbomis per 'bet kokias iszkil- 
mes. Jis nori žinoti kiek tokiu 
svetimtaueziu ir politikierių 
yra pąsikviete mąsu Lietuvius 
vadus in savo iszkilmes su pra
kalbomis.

Buvo graži menesena. Me
nuo labai meiliai szypsojosi. 
Naktis szilta, Maloni ir meili. 
Jis ja in savo drebanezias ran
kas pasitraukė prie savo also- 
janezios krutinės ir jai pa- 
kukždomis kukždeno: “Myli- 

) moji, asz tave taip myliu, kąip 
niekas kitas niekados, nemylė
jo-”

Ji, su savo rudomis akelė
mis in ji pažiurėjo ir jam pa- 
kukždomis atsake: “Balandėli,

asz jokio skirtumo nematau ir 
nejaueziu.“

Pagunda, labiausiai kamuo
ja tuos, kurie jau per seni 
toms pagundoms'pasiduoti.

Dipliomatas yra žmogus ku-- 
ris moka kai]) gražiai sakyti 
“geras szmielis’ gražus szune- 
lis“, kol jis susiranda akmeni 
ar lazda tam szuneliui.

Pypkes Durnai

Verpk Dukryte
Verpk dukryte, ne tingėk, 
In kuodeli vis žiūrėk, 
Ne leisk siūlą per storai, 
Ne lipyk, ne suk sukrai. -

Verpk mergyte, ne miegok, 
Ant szpuleles padabok;
Ta priverpus kupina, 
Greitai vėl užmauk kita.

Verpk baltoji, verpk plonai, 
Bus tėvužiui marszkiniai, 
Vei mamuže jau pasėst, 
Reiks tau veik eit in stakles.

I

Verpėja ir audėja,
Kožnas viens pagarbina, 
Jei nestoksta apdaro, 
Kraicziu skryne vis pilna.
Jauns kas dirbti mokosi, 
Tam gerai vis sekasi, 
Dievas senystėj jam padės, 
Vis jam pasisekt turės.

Verpk jaunoji, netingėk, 
Dievas tai liepe, to minėk, 
Kad per veido prakalta, 
Tur but duona pelnoma.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

1 Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

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

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

Per paczta, 35 Centai.
I

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Butkus pataria jauniems 
kurie eina ’in mokslus: ge
riau mokintis ant dantisto, 
negu ant akiu ir ausu Dak
taro: mat, žmogus turi tik 
dvi akis ir dvi ausis, bet net 
trisdeszimts du dantis.

^Pirkie U. S. Bonus!

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Martel syki su tarnu nuo gele
žinkelio.

— Kas ten, o Jodelet? Pa
klausė virszininkas policijos.

—- Atvodeme 'ponui szita 
narsuna, ha kaip man nuduoda 
dažinojau nuo jo besikalbant

— Teip.
Gal ponas klysti? Tarė Sli

džia.
— Ne!
Esmių tuo tvirtas, La kada 

priesz tai valandai uždarinejau 
duris praleidimui trūkio, pri
buvusius priesz pirma, jau ta
da jaunas žmogus prisiartinęs 
prie manes su klausimu: Ar 
neatėjo traukis isz Calais? At
sakiau jam, jog ant pirmos, o 
jis tada in mane, jog tiktai pri- 
bunauezio prieteliaus bijojo ar 
nepasivelinau.

Gibray susiraukė, ha buvo 
neužganadintas.

— Navatnas daigias, atsi
liepė, valanda netinka paduota 
per važnycziu Cadeta, ir savi
ninką restauracijos Saint Mau
de.

—■ Tame turi būtie kokia 
.paine, kalbėjo virszininkas po
licijos, tai reikes dasižinot. '

Slidžia klausė toliausi:
— Ar matai ponas tąja 

žmogaus veidą ?
— Ne labai, atsake perde- 

tinis stacijos. Dali veido už- 
den ginėjo jam sizali kas. Pame
nu tiktai, jog turėjo plaukus 
geltonus, o ir tokius pabaritus, 
o turėjo ant nosies akulorius 
szilkreitinius.

— Tai jojo ženklai, atsake 
virszininkas 'policijos. Nieko 
neiszmauau!

— Koki turėjo szalika ant 
kaklo ? Paklausė sudžia.

— Rodos buvo tamsus, o ir 
drabužis jo buvo tamsus.

— Ar ponas tikrai žinai, 
jog nuo laiko, kaip pono pa
klausė ar tas žmogus nciszejo 
isz svetaines?

Macziau ji vis szvaistantesi 
keturis ar penkis kartus.

Paszaukie važnycziu Cadeta, 
paliepė sudžia.

Agentas Mornel atvedė važ
nycziu.

— Cadctai, tarė sudžia, 
kaip tas inejo, turi sau gerai 
atsimint. Asz noriu žinotie 
kaip ilgai cziou laukele ant 
trūkio, kuris atėjo ant pirmos 
n akt i?

— Jau asz 'ponui sodžiui 
sakiau.

— Da karta pasakykie.
— Pribuvau in cziou apie 

valanda laiko ir da laukiau 
apie dvideszimts minueziu.

— Ponas sūdžiau, tarė vir
szininkas palicijos, neklausai 
da ponas perdetiniaus stacijos, 
ar tasai jaunikaitis su kuriuom 
kalbėjai gerai Francuziszkai 
kalbėjo.

— Tai teisybe, pasakyk po
nas.

— Jaunas' žmogus gerai 
Francuziszkai kalbėjo, tiktai 
užneszinejo ant svetimtauezio.

— Ant kokio?
— Ant to nesuprantu, tik

tai užnesze ant pietines szalies 
gyventoju.

— Tai miisu žadintojas! 
Pasizauke sudžia, tai yra tame 
szviesus daigtas. Ar ne pasi
vėlino paklausė perdetinis sto
ties!

— Tai ir viskas jau aiszku.
Jaunikaitis pribuvo in czion 

ka greieziause, nuvažiavo in 
Saint Maude, paliko tenai s sa- 
vokarietele, o paėmė kito Ca- 
deto karieta, ir kada sugryžo, 
ir lauke vaikszcziodamas.

— Sztai ineina Jedelet ir

gana svarbu daigia, apie ta 
szviesplauki vyra.

— Ar matai ta ji jauna vy

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi 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 s'zposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luošais; 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 Piistyniii; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
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 Dūkto Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moterps Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35o.

ra ? Paklausė greitai sudžia 
tarno nuo stoties, kuris atsake:

— Jauna įvyra su szaliku, 
su akulorais ir geltonais pava
rytais ?

— Teip!
— Iszsėdd isz karietos ir 

paklausė manės ar atėjo trūkis 
isz Calais. Atsakiau, jog gal ne. 
Tada atsisukęs insisedo velei 
in karieta.

— .Ar gerai Francuziszkai o
kalbėjo?

— Ne, rodos isz Vokiszko, 
o ant galo asz apie tai g’erai 
nežinau.

— O ar pameni katra va
landa galėjo būtie?

— Gal buvo penkiolika mi
liutu lig pirmai valandai.

— Ar da kada matai ji ?
— Macziau, kaip trūkis at

ėjo isz Calais, lauke prie du
riu ant ateinanezio pasažiero, 
ir macziau, kaip su juom nuėjo.

— Ar neu'žžvelgai, ar turė
jo jis ranka pasiriszta?

— Ne.
Praeitine jau greitai, tai ne 

buvo man galvoje.
Del visu jau buvo matoma, 

jog laiko atmaina užėjo del to, 
jog trūkis pasivėlino isz Ca
lais.

Nariai sūdo atsisveikino su 
dažiuretojum stoties ir nuva
žiavo.

— TOLIAUS BUS —
STATEMENT of the ownership, ma
nagement, circulation, etc., required 
by the Act of Congress of August 24, 
1912 and March 3, 1933 and July 2, 
1946, of the Saule (The Sun), pub
lished semi-weekly at Mahanoy City, 
Pa., as of October 1, 1953.

Editor, V.L.Boczkowski, 336 W. Ma
hanoy Ave., Mahanoy City, Pa., Busi
ness Manager, V. L. Boczkowski, 33G 
W. Mahanoy Ave., Mahanoy City, Pa. 
Publisher, Saule Publishing Co., That 
the owners are: V.L.Boczkowski, 336 
W.Mahanoy Ave.,Mahanoy City, Pa., 
and S.Boczkowski, 338 W. Mahanoy 
Ave.,Mahanoy City, Pa. Known mort
gages, holding 1 per cent or more of 
total amount of bonds, mortgages, or 
other securities: None. Average num
bers of copies of each issue of this 
publication, sold or distributed, thru 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
preceding the date of this statement: 
six thousand, four hundred, forty- 
five. V. L. Boczkowski, Editor-Bu

siness Mgr. Sworn to and subscribed 
before me this 1-st day of October, 
1953. Grace Hendricks, N. P., My 
Commission expires Mar. 2, 1957.

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 apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

No.160—Apie Po. Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

N0.172—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 Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna , Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.lVd—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.

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

,No.l94—Trumpas KataIL 
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—.Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jcruzolima. 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:

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 bpti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JI. S. <



"SAULE” MAHANOY CITY, FA.

Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

PALEI ŽALIA SZTANGA
Tai kalbėdamas, daktaras į 

prisižiurinejo žaidului po kai
ria krutia.

— Antru kartu kada aukai, 
buvo nuilsus tai žadintojas ipa-' 
baigejas ja.

— Gal ponas daktaras ap
žiūrėsite deszinia ranka negy
vėles, atsiliepė sudžia, da turi 
sugniaužtoja rankoje gelsvių 
plauku. Ar mistini ponas, jog 
tiejie plaukai priguli prie žu- 
dintojaus? Isztikro gali būtie, 
ba, tie plaukai yra trumpi isiz- 
rauti, o ne nukirpti.

Gibray paėmė pluoszteli 
plauku, suvyniojo in popierele 
ir indejo in popieras protoko
lines.

Daktaras dirstelejas pasku
tini karta ant mot eres, prisiar
tino prie negyvėlio vyro ir net 
kruptelejo pamatęs žaiduli ant 
kairo szono.

— Ar abudu lavonai likosi 
rasti vienoje vietoje, paklausė 
sudžiaus.

Ne, viena rado ant kapiniu 
Pere Lachaise, antra, karietoje 
pasamdyta prie ulyczios Er
nest in os.

— Na kad’tosios. ypatos už- 
musztos likosi vienu ir tuo pa
ežiu sztilietu.

Ar ponais esi tame tvirtas?
— Ne esmių tvirtas, tiktai 

esmių persitikrinęs kaip ir 
ponai tokiais galitie būtie. 
Dirstelekite ponai ant tuju žai- 
duliu kurie užduoti del mote- 
res likosi keletą valandų pir
miau, nes žaiduliai vyro yra 
didesni, tai del to, jog sztilie- 
tas buvo giliau i n st unit as ligi 
paežiai rankenai nes vis tri
kampes skyles, juk matote po
nai gerai, kaip asz, ar gal ne 
teisybe.

— Na, ka,...
— Ir asz jau teip mislinau, 

atsake Gibray asz ta pati pa
tvirtinu. Teip, vienokis gink
las, ta pati ranka nudėjo tu 
ypatas. Ar ponas gal daugiau 
pasakytie, apie kokia valanda 
tas galėjo stotis.

Daktaras prisižiurinejo ant 
lavonu ir tarė kad motere jau 
bus dvideszimts keturiais va
landas kaip nužudinta, o vyras 
priesz dvylika, o gal priesz ke
turiolika valandų.

— Dabar jau negali blast! 
Tare Gibray, apie treczia va
landa jaunas kokis siz.viespla.u- 
kis vyras, kaip pripažino vie
nas isz Judintoju ineitinejo in 
antgrabi Curadosu. Tai jis už- 
musze motere! Apie pirma va
landa isz ryto kita žudinsta li
kosi papiktinta karietoje važ- 
nycziaus Cadet, gal per ta 
szviesplauki: Laikas tinka 
kaip nereike geriau. Da vienas 
klausimas praszau pono dak
taro.

— Gerai.

BFA - B - CELA'VES 
arba pradžia 

SKAITYMO 
...ir...

RASZYMO 
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co., 

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

Del ko tasai žmogus, ka 
likosi užmusztas, turėjo ranka 
pasiriszias?

— Ar tikrai ?
— Tikrai, pasakė važny- 

czia.
Daktaras ilgai apžvelgi nėjo 

rankas ir visaip miklino.
— Ne matau, tarė dakta

ras, jokio suikinimo, jokio su- 
muszimo, jokio žaidulio, ne. « , ,nuo seniau ne nuo dabar, ir ne
žinau del ko ir kam turėjo ran
ka pasiriszes.

— Viską tame dalyke yra 
slaptybe tarė pamaželi Gibray,

Teisybe, kad vyrai myli 
Visokius paiproezius ir 

budus.
Mat, vieni norėtu matyti 

savo paeziules,
Szvariai pasiredžiuses ir 

prast ia suszukotas,
Kiti džiaugėsi isz savo 

paeziules,
Kada toji pasirodo ir 

Sziauczesi kaip beždžione.
Nekurie vyrai negali žiūrėti 

Ant savo motorėliu 
pasirodžiusiu pusnogai, 

Kiti negali nukensti nukirptu 
plauku.

Prie tokiu prigulėjo vienas 
vyras,

Isz vieno didelio miesto
K a 1 i f o r n i j o j v a l's t i j o j e, 

Tasai vyras norėjo sutikti 
Ant paeziules maldavimo,

Kuri būtinai spyrėsi 
Duoti sau nukirpti, 

Savo puikius plaukus.
Nepagelbejo žlumbejimai ir 

p as'iut im as moterėles, 
Vyras buvo užsikietojas kaip 

akmuo, 
Ir nebijojo paeziules kerszto,

Kad su juom persiskirs.
Bet moterele būtinai norėjo 

pasiekti savo tikslo, 
Nors plysziu bet 

nepasiduosiu'!
Kada vyras iszkeliavd ant 

vieno seimo.
Ant keliu dienu, 

Bobele nusidavė nusikirpt 
sau plaukus.

Jos vyras sugryžes namo 
ir peregejas,

Kad paeziules puikus plaukai, 
Dingo nuo jos galveles, 

Staigai pasiuto isz piktumo
Ir ant galo reže bobelai 

■smarku ypa,
Per josios puiku veideli. 
Insiutusi vyras policija 

turėjo apmalszyti,
Per uždarydami ji in 

kalėjimu,
Bet jo bobele jausdamasi 

kad tai jos kalte, 
Atleido jam kalte ir iszmelde 

/ policija,
Kad jos vyreli paleistu 

namo.
Mat, abudu pasibueziavo, 

apsikabino,
Ir apleido linksmai 

policijos stoti.

Ponas daktare, ar ponas jau 
p ab a i go a pž v el g im a!

— Teip, tiktai turiu sura- 
szytie protokula.

—- Tai gerai.
— Dabar galime lavonus 

pastatytie del ap'žvelgimo vi
suomenei, ir noretau idant ka 
greiezianse tas butu.

Tarnai nunesze negyvėlius 
in visuomenine sale, o dakta
ras su draugais nusidavė in 
kancelerija del suraszimo pro- 
tokulo.

— Dabar duokie man po
nas popierele surasta kiszeniu- 
kyje brusloto, tare Gibra/ in 
dažiuretoju.

— Tuojaus.
Atidarė sze,pa stovinti kam

pe, dažiuretojas paėmė sudėta 
popiera ir padavė del sudžiaus.

Buvo tai puse arkuszelio su- 
linevotos laiszkams popiera 
suvis panaszus in ta, koki nau
dojo Mauricas prilipindamas 
szmotelius laiszko Mikolo Bre- 
manto, ka rado giraitėje Vin
cennes.

— Visi ka radosi kancela- 
lijo prisižiurinejo akyvai in 
taje popierele.

— Kas tai gali būtie? Tarė 
Gibray. Pripažinau, jog nesu-, 
pratau to, ar butu verta Užsi
minei ie apie tais niekais.

— Vienok, atsiliepė Jode- 
let, del ko tasai 'žmogus neszio- 
jo taje popierijke kiszeniukyje 
ir teip rūpestingai suviniota, 
rodos kad tai didelis daigtas.

— Gal ponas turi teisybe, 
užtemino sudžia, nes priežastis 
likti del manes nežinoma. Tiek 
t o, pad e s i m e ta da i g t a n ori n t ’ 
iszrodo be jokios vertes.

Gal kam prireiks!
Insidejo rusva popierele 

tarp savo ipopieru, szale žiops- 
nelo szviesiu plauku.

Toja valandoja danesze su- 
džiui jog pribuvo važnyczia ir 
trokszta su juom matytis.

— Tai važnyczia nuo uly
czios Ernestines, tarė sudžia 
Gibray. Tyrinėjimą vėsime to
liams prie jo, kas kiszasi tuju 
aplinkenybiu, kokiais mums 
iszrode ir t ik uosiu jog rasime 
iszaiszkinima nes del mus rei
kalinga.

Nariai sūdo ir agentai iszejo 
isz kancelarijos pas važnycziu 
Cadeta kuris lauke ju, sėdėda
mas ant ožio karietos del kete- 
riu ypatų pavestos del sudo na
riu per gas,padori.

— Pribuvau praszau ponu, 
tarė, pasikloniojas, o turiu ka
rieta pirmos kliases ir geriau
sius arklius, tai galėsiu ponus 
vežt in kur bus reikalas.

— Tai vaikine esi szaunus 
žmogus, o isz karietos pasinau
dosime, tarė Gibray, o jus po
nai tare in Jodeleta ir Morte- 
lu, paimkite karietaite ir va
žiuokite paskui mus.

Nusiduokime pirmiaus in 
Saint Maude ir dirstelekime in 
restauracija ‘Žalios sztangos. ’

Mortelis gavo ne didele da- 
ruszka, kuri ritosi paskui ka
rieta, in kuria sėdo sudžia vir
szininkas policijos tyrinėjantis 
ir kamisoris sudiniu reikaliu.

Ant puse ketvirtos atvažia
vo in restauracija "Žalios 
sztangos. Trumpai apsakė gas
padori ui restauracijos, apie ka 
eina o tas prižadėjo viską ap
sakyt ir atsakyt apie ka tik bus 
klaustas.

— Ar ponas kiek atsimeni 
apie taje aplinkinybę? Paklau
sė -Gibray.

— Labai gerai.
Pradėjau langiny'czes užda

rinėt ie, kada pamaeziau ant 
ulyczios, prieszais mano res

tauracijos, koki tai ponai prisi
žiūra, n-ti in tris karietas, sto
vintos priesz mane. Tasai po
nas priėjo prie manės ir pa
klausė ar katra isz tuju karie
tų neužimta?

Inejau in svetaine ir paklau
siau važnycziu, kurie gere ir 
kaziravo.

Vienas isz juju stojo, užmo
kėjo ir sutiko važuot su paisa- 
žieru. Pažinau ji gana gerai, 
tarė restaurantoris', rodinda- 
mas ant Cadeto, sztai tas.

— Ar ponas gerai matei, 
veidą tojo žmogaus? Paklausė 
tolinus sudžia. *

— Ne suvis.
Turėjo szalika auksztai ap

sisukęs. Ne galų tikrai pasaky
tie, tiktai žinau tiek jog gelto
nius plaukus, tokius jau pava- 
ritus ir ant nosies akulorius.

— Ar gerai kalbėjo Pran- 
cuziszkai?

— Teip kaip ponas ir asz, 
tiktai ligi svetiintautiszkai.

— Kaip ?
— Rodos kad isz Isipanisz- 

ko.
— Apie kokia valanda?
— Apie 15 minueziu ligi 

dvyliktai. Apie ta laika užda
rinėja langinyczias.

— Ponas mums nieko ne
gali pasakyti aiszkiai apie ta ji 
žmogų?

— Daugiau nieko.
— Ar nebuvo jisai iszbai- 

dytas ?
— Ne, tiktai skubino ba 

važnycziui liepe greit važuotie.
— Ar girdėjai ponas, kur 

liepos i vežt?
— Ne.
— Ar prieszais nebuvai jo 

ponas mates ?
— Niekados.
Gaspadorius matomai nieko 

daugiams negalėjo ka pasakyt. 
Kvotimas per tai likosi pa
baigtas.

Nariai sūdo ir agentai sėdo 
in karieta ir nusidavė ant sta
cijos vakaru szalyje.

Pribuvę in ten Gibray pasa
kė savo pravarde ir kuom jis 
yra, idant ji nuvestu pas da
žiuretoju stacijos, ka tuojaus 
padare.

Czia volei persistatė.
— Tarnausiu ponui, tarė 

dažiuretojas stacijos. Kokiu 
žinių ponas reikalauji ir kame 
galu būtie ponui naudingu?

— Noretau žinot, kas veda 
truki, pribuvusi in Paryžių, 
apie pirma valanda isz ryto ir 
kas atminėjo bilietus ant tojo 
trulcio ?

— Ta greitai gali dažinot, 
tuojaus ponui pasakysiu, tik
tai dirstelesu in knygas dažiu- 
retoja.

Už kėlu minueziu tarė:
— Buvo vadovu trūkio- 

Baissfer, o atminėjo bilietus 
Peniais.

— Ar galu tuojaus tuju^po- 
nu iszklaust?

— Gerai, kodėl ne, asz mis- 
linu sziezion jiedu randasi, ba 
važuoje in Calais trukiu apie 
ketvirta valanda.

— Gal ponas in czion juos 
papra.szys ?

ANT GELEŽINKELIO
Prižiūrėtojas stoties nusiun

tė paszaukt Boissiera ir Ber
nais. Už keliu minueziu inejo 
abudu perskyra dažiuretojaus, 
kuris rodydamas ant Povilo 
De Gibray, tare in juos:

— Tai ponas sudžia su ty
rinėjimu., Ponai duokite su- 
džiui atsakyma ant kožno už
klausimo, n t ko tiktai reika
laus.

Labai nusiminia, ba sūdąs 

visados žmogų perima baimia 
norint ir prie nieko nesijau- 
czia.

Bossier ir Peniais žemai pa- 
sikloniojo, ir su akyvumu pa
žiurėjo in poną sudžim

— Katras isz ponu szia 
nakti vede truki pribuvusi szi 
ryta ant pirmos valandos? nak
ti in Paryžių, paklauso sudžia.

— Asz, Jurgis Boissier, at
siliepė vienas isz tu dvieju pri
siartindamas.

— Ar važiavo kokis ponas i 
ir isz kur?

— Isz Calais.
— Kelionėje isz Calais in 

Paryžių, asz mistinu, jog ponas 
ne viena karta uižeitinejei in 
vagonus, del peržiūrėjimo bi- 
letu?

— Tai prie manes nepri
guli, tai Peniais prie to prigu
li.

Sudžia atsigryžo in Peniais.
— Ar tarp pasažiuru ponas 

nepateminai vyro su pariszta 
ranka?

— Pateminau, ponas sū
džiau ir tuom laibiaus pamenu, 
jog mane nustebėjo toje aplin- 
kenybe.

— Kokia?
Tasai pakelevingas važiavo 

pirmoj klasoj, kada sztai atė
jau paimtie bilietą, tai neturė
jo parisztos rankos ir galėjo 
ja judint, kaip su sveikiause, 
tuom kart kada buvome netoli 
Paryžiaus, velei dirstelejua in

ower
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vago-na, ar kas ne pribuvo in 
vagoną, tai ranka turėjo pasi
riszes ant juosteles. Paklausiau, 
jo, kas jam blogo rankai atsi
tiko, o jis man atsake jog turi 
riimatizma.

R e ik e tai tikrai žinoti, atsi
liepė sudžia. Asz netikiu tai 
pasakei pakelevingo. Ranka 
pariszta turėjo būtie nutartu 
ženklu, ant kurio buvo galimai 
pažint ji, kada pribus in Pary
žių .Taip mislina.

Tas, ka dabar iszgirdan per
tikrino mano dasipratima. 
Kur tasai pakelevingas nulipo?

— Calaise.'
— Ar turėjo kokius punde- 

] ius ?
— Ne, ant bileto ne buvo 

paminėta apie pundelius nes 
atsimenu gana gerai.

— Ar gali man ponas apra- 
szyt, kaip tas pakelevingas isz
rode?

Peniais pamisilines, atsake:
— Buvo tai penkesdeszimts 

nietu senumo, be barzdos su 
maža apskriezia skrybėlaitė, 
tamsai rudu paltu, ir su baltu 
szaliku.

— Yra tai tas pats užmusz- 
tasis; ženklai visi tinka, tarė 
virszininkas.

— Ar nežinai ponas, ar tas 
vyras gyveno Calaise ? Ar tan
kiai važinėjo geležinkeliu?

— To nežinau, nesi vakar 
maeziau ji pirmu kartu.

— Ar Francuziszkai gerai

for the
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sznekejo?
— Labai gerai.
— Dokui ponams, užtenka, 

tai daugiaus ponu neklausiu.
Bossie ir Pernaisi atsitraukė 

toliu.
Po atėjimui kožno trūkio, 

klausė sudžia dažiuretojaus, ar 
pameni ponas, jog po atėjimui 
-szianakt trūkio ant pirmos va
landos, ar praėjo pro poną ko
kis tai vyras su pasiriszusia 
ranka?

— Maeziau labai gerai. Ta
sai pakelevingas susilaikė prie 
manės ir jieszkojo kiszenyję 
bileto, kuri su nebegale vos ra
do. Padavė man perpraszyda- 
ma.s.

— Ar ponas nepateminai 
ant jo kalbos ir ar neužnesza 
ant svetimtauezio?

— Ne.
Virszininkas policijos pama

želi susznabžde jo:
— Tai ne svetimlžemis.
Surinksime daugiau žinių 

apie ji Calaise.
Sudžia da nuolatos klausinė

jo dažiuretojaus;
— Ar ponas nepateminai 

kokio žmoghus laukenczia tojo 
pakelevingo?

— Pateminau.
Vos nuo manės atsitraukė, 

prisiartino prie jo saloje kokis 
tai jaunas žmogus, kuris ant jo 
lauke beveik valanda.

— B e v e ik v a i and a.!
(Tasa Ant 2 puslapio)
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ir važiavo tris mylias in valan
da.

Žinios Vietines
— Spalis — October.

— Subatoj (pripuola Szv. 
Tereses Vaikelio Jėzaus*, Szv. 
Kandido Kentėtojo ir Szv. 
Evaldo ir Gerardo, o Tautiszka 
Vardine: Glandis. Ir ta diena: 
1421 m., .Szventas Tėvas Popie
žius užtvirtina pirma ji Vysku
pą Lietuvoje; 1863 m., Prez. A. 
Lincolnas paskelbė Pirmąją, 
Dckavones Diena, kaipo viso 
kraszto szvente; 1948 m., pasi
mirė Thomas Augustine Daily, 
septynios deszimtisi septynių 
metu amžiaus poetas, daininin
kas, juokdaris, raižytojas, pra- 
kalbininkas ir laikrasztinin- 
kas.

— Kita, sanvaite: Nedelioj 
pripuola devyniolika Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Pran- 
ciszkaus Asyžieczio, o Tautisz
ka Vardine: Prytev Ir ta diena: 
1893 metuose buvo pirma ji sy
ki pavartuota Niagra. Falls 
krioklio jiegos del pramones ir 
del biznio jiegos; 1818 m., gele
žinkeliu kompanijos1 sutiko sa
vo darbininkams duoti de- 
szimtuka ant valandos daugiau 
algos; 1795 m., Lietuvos vals
tybes padalinimas.

’ — Panedelyje pripuola Szv. 
Palemono ir Szv. Placido Ken
tėtojo su draugais kankiniais, 
o Tautiszka Vardine: Upine. Ir 
ta diena 1848 m., Daktaras Ed
vard L. Trudeau iszrado kaip 
gydyti džiovos liga, jis pirma 
maža kūdiki in Saranac Lake, 
New York pradėjo gydyti savo 
naujais iszradimais; 1853 m., 
Antioch kolegija in Yellow 
Springs, Ohio, invede nauja ir 
revoliucine tvarka, szita kole
gija buvo pirmutine priimti 
kolegis'tes ir pasamdyti mote
rį kaipo profesorka, ji buvo 
Rebecca Mann Pennell; 1947 
m., Maskva pranesza sutvėri
mą naujo Kominterio, kurio 
dailias yra priesz Amerika; 
1942 m., Amerikos valdžia nu
statė ir sutvarkė visu randau- 
ninku randas, nes nevalia pa
kelti randa be pavelinimo isz 
valdžios.

Shenandoah, Pa. — Laido
tuves a.a. Vinco J. Navitskio, 
Sr., nuo 233 S. Chestnut nly., 
km- jis pasimirė pareita Petny- 
czia invyko Utarninko ryta, su 
aipiegomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje, devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse. 
Graborius Snyderis laidojo. 
Velionis gimė Shenadoryje. 
Buvo angliakasis ir paskutini 
karta dirbo Maple Hill kasyk
lose. Paliko savo paezia Viole
ta (Andrukoniute); dusimu: 
Eugenia ir Vinca, isz Harris
burg; duktere Dorota, Wash
ington, D. C., taipgi du anūko.

— Vincas Palkonis nuo 40 
S. Emerick nly., likos sužeistas 
in koja laike darbo Maple Hill 
kasyklose. Gydosi in Locust 
Mt. ligonbute.

Girardville, Pa. — Buvęs 
miesto gyventojas Juozas San
tera, isz Newark, N. J., numirė 
Panedelyje popiet, savo na
muose. Jisai dirbo del Phono
graph Recording Co. Gimęs 
Girardvilleje. Tarnavo vaiske 
del Dede Sarno 1942 metuose. 
Paliko savo motina Prane San- 
teriene isz Rappahannock. Jo 
tėvas Antanas mirė 1918 m. 
Taipgi paliko trys seserys: 
Teresa Slavin, Pasadena, Calif. 
Margareta Klei'benstein, Tole
do, O., ir Mare Budnevicziene 
miesto; du brolius: Antanu, na
mie ir Petra, Atlantic City. 
Laidos Subalos ryta su apie- 
gomis in Szv. Vincento bazny- 
czioje 9 valanda ir palaidos in 
parapijos kapinėse.

Gilberton, Pa. — Ana diena 
Kunigas Vincas J. Vcžis, vika
ras isz Szv. Liudviko parapijos 
likos perkeltas in Szvento Ka
zimiero parapija Philadeliphi- 

joje.

New York, N. Y.— Pirmas 
rungtynes beisboles loszimas 
(del Amerikos Cziampijonai 
del szitu metu) tarp Now York 
Yankees ir Brooklyn Dodgers 
rateliu invyko Seredoj,popietu 
in Yankee Stadium. Apie 
55,074 žmonių mate pirma 
rungtyne. Laimėjo: Yankees 
9, o Dodgers 5.

DARBININKAI 
KUNIGAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

— Ųtarninke pripuola Szv. 
Bruno Vyskupo, o Tautiszka 
Vardine: Kybele. Taipgi ta 
diena: 1375 m., Didžiosios Lie
tuvos Kunigaiksztis Keistutis 
s u naikino Kr y že i v i u p ii i Vai e - 
va; 1683 m., Pirmutiniai Vo- 
kiecziai apsigyveno Amerikoje 
netoli Philaidelphijos, in Ger
mantown. William Penn jiems 
buvo pasiulines žemes ir laisve 
nuo ' tikybinio persekojimo 
naujame Amerikos kraszte; 
1939 m., Hitleris duoda visiems 
pasirinkti: Taika sulyg jo nn- 
&įstatytnd ar karas ligi pažu- 
ties; 1940 m., Kataliku Bažny- 
■ezios Popiežius Szventas Tė
vas Pijus Dvyliktasis kreipiasi 
in visas moteris, praszydamas 
kad jos dorai ir tinkamai reng- 
t u si; 1769 m., P r a nc u z as Nich
olas Cugnot iszrado ir pasista
tė automobiliu, jis buvo in ka
lėjimą paiiipdintas kai jo tas 
automobilius siena sugriovė, jo 
tas automobilius buvo varomas 
kaip musu traukiniai su garais

labai susirupine.
Kai dvasiszkija buvo susi

rinkusi in Toulouse miestą, 
asztuonios deszimts trijų metu 
amžiaus Kardinolas Saliege, 
pirsztu rodydamas in grupele 
jaunu kunigėliu, pasakė: “Mes 
dabar jus sekame ir prižiūrime 
tai gerai apsižiūrėkite.“

GEN. PATTON 
ŽMONA UŽSIMUSZE

HAMILTON, MASS. — Ge
nerolo George Patton žmona 
užsimusze kai pasibaidęs ark
lys ja numėtė.

Ji buvo su dvideszimts pen
kiais kitais raiteliais iszjojus 
in medžiokle, kai jos arklys 
pasibaidė, ir ja iszmete isz bal
no. Ji buvo szeszios deszimts 
septynių metu amžiaus.

Jos vyras, garsus Generolas 
George Patton buvo užmusztas 
per Antra Pasaulini kara kai 
jo automobilius apsivertė.

DESZIMTA DALIS 
NULIO DUODA 

NULI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tos vilnos, kurias Malenkovas 
prižada, jeigu jis ir savo žodi 
iszlaikytu, paliktu dauguma 
Ruskiu. nuogu.

Tai Malenkovas su visais sa
vo garsiais pasižadėjimais, 
kad jis juos ir iszlaikytu, badu 
numarintu apnuogintus Rus- 
kius.

Ruskis per metus gauna ma
žiau maisto, mažiau drabužiu 
negu papraseziausias žmogelis 
Amerikoje.

NAUJAS TEISĖJAS

Calif orui jos 
Gubernatorius

pa-
WASHINGTON, D. C. 

Prezidentas Eisenhoweris 
skyrė Californijos Gubernato
rių Warren, kaipo Augszcziau- 
siojo Teismo nariu.

Warren užima mirusio teisė
jo Fred Vinson vieta, kuris ne
seniai pasimirė,

Tokis paskyrimas yra nepa
prastas nes visi Kongresmonai 
ir Senatoriai yra iszvažiave 
isz Vaszingtono del atostogų ir 
dabar negali patvirtinti to pa
skyrimo.

Tik viena kita syki taip at
sitiko. Ir tada, kai Kongresmo
nai ir Senatoriai sugryžo isz 
savo atostogų, jie neprieme ta 
Prezidento paskyrima.

31 POLICIJANTAI 
SUARESZTUOTI 
RYTU BERLYNE
BERLYNAS, VOK. —

Ateina žinios kad Komunistai 
yra suaresztave trisdeszimts 
keturis savo policijantus ant 
Ruegen Salos, už sukilimą 
priesz valdžia.

Priesz-komunistine spauda 
pranesza kad visi tie suaresz- 
tavimai buvo isz Rytu Vokieti
jos kariszkos policijos.

Kelios dienos atgal daug to
kiu policijantu pabėgo in Va
karu Vokietija. Isz tu pabėgi
mu, isz tu sukilimu ir dabar isz 
tu suaresztavimu paaiszkejo 
kad net ir kariszka tvarka ne 
kokia pas Komunistus.

Sovietai Vokietijoje dabar 
negali nei ant savo Komunistu 
per daug pasitikėti. Czia gali 
būti pabaigos pradžia visiems 
Komunistams Vokietijoje.

TĖVAS PASIVOGĖ 
SAVO DUKRELE

PORT NORRIS, N. J. — 
Dvideszimts metu amžiaus Ja- Į 
mes Hann isz Dividing Creek,' 
netoli nuo Port Norris, New 
Jersey, užsimusze kai jo na
mie pasidarytas automobilius 
apsivertė ir ji sutrynė, netoli 
jo namu.

Valstijos policijantai sako 
kad nelaime atsitiko prie jo 
namu kai jo žmona ir du jo gi- 
minaieziai žiurėjo kai jis norė
jo iszmeginti savo namie pada
ryta automobiliu.

Jis važiavo tik apie penkio
lika minueziu kai jo automobi
lius pataikė in maža kupstą 
ant kelio ir apsivertė. Jam bu
vo sprandas nulaužtas.

Septynios deszimts asztuo
niu metu amžiaus Robert Hook 
buvo sužeistas kai jis buvo su
važinėtas automobiliaus, kai 
jis ėjo skersai Frankford Ave
nue apie vidurnakti.

Ta automobiliu vairavo dvi
deszimts vieno meto amžiaus 
Antohny lanelli, jurininkas. 
Hook buvo nuvesztas in Frank
ford ligonine. Jam galva buvo 
sudaužyta ir koja nulaužta.

Du žmones buvo sužeisti kai 
ju automobilius susikūlė su 
Quaker City autobusiu apie 
ketvirta valanda po pietų ant 
Cuthbert bulvaro in Delaware 
Township, New Jersey. Jiedu 
yra penkios deszimts septynių 
metu amžiaus Charles Marge- 
rum ir jo žmona penkios de
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Gertruda. Jiedu buvo nuveszti 
in Cooper ligonine, Camden, 
New Jersey.

Jųdviejų automobiliu vaira
vo jųdviejų sūnūs, trisdeszimts 
dvieju metu amžiaus Andrius.

Du vyrai ir dvi moterys bu-; 
vo sužeisti kai ju automobilius 
atsimusze in medine tvora in 
Pennypack Parka ir paskui at
simusze in medi.

Policijantai sako kad ta au
tomobiliu vairavo trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus Stan-

PHILADELPHIA, PA. — 
Szesziu metu mergaite, szoki- 
kes Bert St. Clair, buvo jos tė
vo pavogta isz teismo kamba
riu.

Szokike Bert St. Clair, ku
rios tikras vardas yra Norber- 
tine McGlinn Llewellyn sako 
kad jos vyras Woodrow G. Lle
wellyn nusivežė jųdviejų duk
rele pas savo motina in Holly
wood, California.

Sulyg teismo nustatymu, di- 
vorsuotas jos vyras galėjo per 
dvi valandas kas sanvaite pa
simatyti su ta jųdviejų dukre
le. Ji buvo nuvedus savo duk
rele Linda in teismo ofisus ir 
pavedus ja jos tėvui nuo de-

Your bonds can

lead a double life!

szimts iki pietų. Kai ji sugryžo 
pasiimti dukrele, ji nerado nei 
dukreles nei jos tėvo.

Už keliu dienu ji sužinojo 
kad jos dukrele randasi pas jos 
vyro motina in Hollywood, Ca
lifornia. Ji greitai kreipėsi in 
FBI policija ir kaltino savo 
vyra už vaikvagyste. Bet FBI 
policija jai paaiszkino kad tė
vo pasivogimas savo dukreles 
nesudaro vaikvagystes prasi
kaltimą.

J AN UN UOLI S ‘f 
UŽSIMUSZE! 10years 3%

Namie- Padarytas Au-; 
tomobilius Apsivertė

Now, those series E bonds whięh have been quietly earn
ing money for you for ten years can continue to earn interest 
... at 3% compounded semiannually . . . for ten more year?. 
Your investment can return you as much as 80% over the 
original purchase price.

And there is nothing whatever for you to do. Just keep holęh 
ing your Bonds as you have been. The continued earning 
period is absolutely automatic. The Bond you got for $18.7n 
can now pay you $33.67 ... a $37.50 Bond will be worth 
$67.34 . . . and so on..
This is true of all Series E Bonds—the ones you own now and 
any you may invest in in the future. Every Bond you invęst 
in now starts earning interest sooner and matures earlier, t^o.

Of course, any Series E Bond may still be redeemed at any 
time after you have held it for two months. But you’ll be 
smart to hold on to it if you possibly can, just aš you hold 
on to savings in any form.

8 million Americans now save regularly with Defense 
Bonds through the Payroll Savings Plan. Arė you one of 
them? If you're no|, why not start now? Join the Payroll 
Savings Plan where you work. It’s one sure way to savę 
because it saves something out of every check before you 
have a chance to spend it.
No matter how small your income, you know you can’t 
afford not to put something aside for yourself. So strengthen 
your own future and that of your country by saving your 
money in U. S. Defense Bonds through the Payroll Savings 
Plan. Or if you're self-employed, start a Bond-A-Month Plan 
at your bank. It's safe, it's sure, it’s automatic! z •

3 new money-making opport unities for you I 
New Series H, J, and K

Defense Bonds pay 2.76% to 3%l

Ask at your bank for descriptive folders about 
these new Bonds: ./
Series H. A new current Income Bond, available in 
denominations of $500 to $10,000. Sold at par. Mature* 
in 9 years 8 months and pays an average 3% interest per 
annum if held to maturity. Interest paid semiannually 
by Treasury check. Annual limit, $20,000.
Series J. A new 12-year appreciation Bond, available In 
denominations trt $25 to $100,000. Sold at 72% of par 
value. Pays 2.76% compounded semiannually if held 
to maturity. Annual limit, $200,000 issue price jointly 
with Series K Bonds.

Series K. A new 12-year current-income Bond in 
denominations of $500 to $100,000. Pays interest aeml* .. 
annually by Treasury check at the rate of 2.76% par 
annum. Sold at par. Annual limit, $200,000 issue price 
jointly with Series J Bonds.

How wen better! f , 
Street more in Defense Me! i

TA« 17. S. Gstrrnmint don not pay for tkit adttriiting Til I’r»a*ur» , 
JJipartmrr.t ikar.it, for tkrir patriotic donation, tkt Aditrfiiing Crunal and
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ley Zarnowsky. Jo žmona tris- 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus ir Edward Reeves, ketu
rios deszimts dvieju metu am
žiaus buvo nuveszti in Naza
reth ligonine. Ponia Zarnow-

MUSU 
SKAITYTOJAMS

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

“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 
keljis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!“

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

1 Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie- 
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

:: PRISAKYMUS ,:f
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai ,

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

fe Pirkie U. S. Bonus!

Platinkit “Saule

sky buvo sužeista m koja, o 
Reeves buvo apdaužytas apie 
galva.

Meke to das

to/ United States

W Pirkie U. S. Bonus!
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“Saule“ gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.
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