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Isz Amerikos
RUSIJA GALĖTU 

PULTIS

NAUJAS DARBO
SEKRETORIUS

Armijos Sekretoriaus
Pagclbininkas Mitchell

Turi Gana Atominu 
Bombų, Sako Prezi
dentas Eisenhoweris

WASHINGTON, D. C — 
Prezidentas Eisenhoweris, kal
bėdamas in laikrasztininkus, 
jiems paaiszkino kad Rusija 
dabar turi gana atominiu bcm 
bu ir galėtu ant musu pultis. 
Jis sako kad su laiku Rusija 
dar daugiau tokiu sprogstan- 
cziu bcmbu pasigamina.

Bet jis tuo pac-iu sykiu grei
tai pridėjo kad tai nerziszkia 

kad Sovietu ta nauja ji'ga jau 
prie pat musu duriu.

Frcz. Eisenhoweris teipgi 
pridūrė kad negalime pamirsz- 
ti kad Amerika turi gana daug 
tokiu atominiu bombų ir vis 
daugiau gaminasi. Bet jis ne- 
pareiszke kiek ir kokiu mes 
turime, apart to kad musu ka
ro, sztabas turi visokiu nauju 
ginklu pritaikintu armijos, lai
vyno ir lakunu reikalams.

Eisenhoweris sako kad da
bar daug visokiu gandu ir pas
kalų kaslink Sovietu Rusijos 
kariszkos jiegos, nes labai 
daug musu valdininku, be jo
kio pagrindo skelbia tokius 
gandus. Jis laikrasztininkams 
pasakė kad jis yra valdinin
kams insakes liautis tokiu gan
du ir plepalu ir žmones negaz- 
dinti be reikalo.

Kai kurie tokie valdininkai 
ir atskiru valdžios komisijų 
virszininkai yra net pranasza- 
ve kad Sovietu Rusija jau da
bar gana galinga musu krasz- 
ta visiszkai sunaikinti.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Dwight Eisenho
weris paskyrė Armijos Sękre- 
toriaus pagelbininka, James P. 
Mitchell, kaipo Darbo Sekre
torių in Durkino vieta, kuris ta 
vieta apleido, kai jis negalėjo 
su Prezidentu Eisenhoweriu 
sutikti, ant to “Taft-Hartley 
Instatymo.”

Naujas Dorbo Sekretorius, 
tuojaus prižadėjo “kuo geriau
siai savo darba atlikti ir pa
tarnauti Amerikos žmonėms. ’ ’

Bet jis nei žodžio neprasitarė 
kaslink to “Taft-Hartley In
statymo’’, sakydamas kad jis 
dar nei su Prezidentu Eisenho
weriu neturėjo progos pasitar
ti, ir nežino koks darbas jo go
je naujoje vietoje laukia.

Mitchell yra Republikonas ir 
Katalikas. Jis nėra bagoczius 
ir niekados nėra ejes mokslus 
kolegijoje ar universitete. Jis 
prasimusze pramonėje ir Dar
bininku Unijose per pasiszven- 
tima ir sunku darba.

CIO Unijos Prezidentas, 
Walter P. Reuther sako kad 
naujas Darbo Sekretorius Mit
chell patinka Unijos virszinin- 
kams, bet tai mažai reiszkia, 
jeigu Kongresas ir Adminis
tracija nerems szito naujo Sek
retoriaus, kaip nereme buvusio 
Sekretoriaus Durkino.

Kitu Unijų virszininkai pa- 
nasziai atsiliepe, sakydami kad 
jie tikisi kad bus galima su 
nauju Darbo Sekretoriumi 
žmoniszkai pasitarti ir sugy
venti.

Irano Kraszte Neramu SLAVOKAI APDAU 
ŽE AMERIKOS 

AMBASADA

NAUJA PACZTO 
SZTAMPA

Tioku Penkios Metu

Komunistine Knyga

Knyga, kuria musu Armi
jos Sztabas vartuojo iki sziu 
metu, pasirodo visiszkai Ko
munistine, pilna Komunistu 
propagandos.

Ruskis, buvęs Sovietu 
Užsienio Agentūros narys, 
Igor Bogelepov szitaip pri- 
parode Senatoriui Joseph 
McCarthy ir jo Senato komi
sijai. Ta knyga yra užvar-
dinta: “The USSR — A con- >
cise Handbook ”,

PIETŲ KORĖJA
PRIESZ AMERIKA

Paleis Belaisvius Kurie 
Yra Priesz Komunistus »._ _ •
Amerikiecziai Perspė
ja Koreczius, Bet Jie 

Nepaiso
• ____

UNITED NATIONS, N.Y.— 
Pietų Korėjos Užsienio Minis- 
teris Y. T. Pyun, stacziai atsa
ke Amerikos atstovams kad jo 
krasztas pavartuos bet kokias 
priemones, kad ir smurtą ir 
karabinus, iszlaisvinti visus 
tuos belaisvius, kurie yra 
priesz Komunistus ir nenori 
gryžti pas juos.

Jis szitaip vięszai prasitarė, 
nežiūrint kad tik diena priesz 
tai kada Amerikos valdžia bu
vo pasiuntus labai griežta per
spėjimą Pietų Korecziams ne- 
sikiszti, ir nieko nedaryti be 
Tautu Sanjungos kaslink tu 
22,500 karo belaisviu, kurie da
bar, nenorėdami gryžti namo,

Cria Shiraz miestas, Irano 
kraszte, kur dabar gyvento
jai pasiskirstė in dvi karisz- 
kas armijas. Daugiau kaip 
deszimts tukstancziu yra ap
sikasė už miesto ir grasina 
ta miestą užimti jeigu buvęs 
Premieras Mohammed Mos-

sadagh nebus paleistas isz 
kalėjimo. Rėza Zadeh, ju at
stovas sako kad visi jo seke 
jai pasirenge priesz valdžia 
sukilti. Valdžios atstovai 
jiems pranesze kad valdžios 
armijos pasirengusios visus 
sukilimus numalszinti su ka-

riszkomis tankomis.
Premieras Mossadegh no

rėjo valdžia paimti ir kara
lių nuo sosto numesti ir ji 
nužudyti, bet Armija ji su
ėmė ir in kalėjimą patupdi- 
no, kur jis dabar laukia ka- 
riszko teismo:

Jis parpuolė su tuo karabinu ir 
netyczia paspaude karabino 
gaiduką. Kalėjime Daktaras 
James Hogan turėjo net tris 
“sticzius” indeti virsz Miksit
akies.

Nužudyto žmogaus žmona,

Pietų Korėjos Prezidentas i Chambers jam reže in žanda. ar iszdryso nors puse svaro 
Syngman Rhee, jau keletą kar
tu parode kad jis jokiu grasi
nimu isz Amerikos valdžios ne »•
tik nesibijo, bet stacziai nepai
so. Kai tik paliaubos buvo pa
skelbtos ir kai buvo tik rengia-! 
masi in pasitarimus, Syngman
Rhee paleido daug tukstancziu trisdeszimts dvieju metu am- 
belaisviu, nežiūrint to kad į 
Amerikos valdžiabuvo jam la-i 
h ai griež tai uždraudus.

Dabar rodos ima paaiszketi ! 
kad vien tik Pietų Korėjos 
Prezidentas Syngman Rhee ži
no ka jis daro. Amerika tik 
seka Anglijęs politika, ir sten
giasi kuo žemiausiai nusilenk
ti Komunistams. Mums rupi i 
politika, Korėjos Prezidentui 
rupi jo žmones!

DEVYNIŲ VAIKU 
TĖVAS NUŽUDYTAS

Jo Draugas, Susiedas
Suimtas

žiaus Mare, 
pranta už ka tiedu vyrai taip 
susipyko ir susipesze. Ji sako 
kad ji su savo vyru buvo isze- 
jus in viena saliuna prie Chats
worth vieszkelio, kur jiedu ge
re iki ketvirtos valandos po 
pietų. Czia jos vyras ja persta
tė, supažindino su tuo Miksit. 
Parėjus namo ji pradėjo ga
minti vakariene, o jos vyras 
prigulė.

Už dvieju valandų Miksit 
atėjo in kito Susiedo namus su 
tuo szautuvu, atprovino ta ka
rabiną in Ponia Beulah Dilks, 
kuri yra žuvusio Chambers se
suo, ir piktai pasakė; “Tu da
bar eisi su manimi. ’ ’ Jos duk
tė, trylikos metu Louise paszo- 
ko tarp jųdviejų ir suriko; 
“Tu neszausi mano motina!“ 
Penia Dilks su savo dukrele 
isztego per užpakalines duris 
ir nubėgo pas Chambers szei- 
myna. Miksit jas paseke ir su
rikdamas; “Tu turi mano pini
gus!“ Paleido szųvi stacziai in 
Chambers.

sako kad ji nesu

sviesto nusipirkti.
Komunistai prakeikia kapi

talistus ir sako kad jie darbo 
žmogų isznaudoja. Czia, Ame
rikoje, sviestas, tiesa, nepigus 
bet visgi jo net ir kelis svarus 
bet kuris paprastas darbo žmo
gelis gali nusipirkti ir perkasi.

EROPLANUS VAGIA

Neturi Nei Lakunu 
Laisniu

CHATSWORTH, N. J. — 
Dovyniu vaiku tėvas buvo su 
medžiokles karabinu nuszau- 
tas ant smert, prie pat savo na
mu, kur jo žmona ir keli gimi- | 
nes žiurėjo, mate, bet nieko ne
galėjo padaryti, 'jo žmona yra j 
neszczia ir laukia dar kito szei- i 
mynos nario.

Nuszautas žmogus buvo tris- ‘sviesto svaras 
deszimts 4§zesziu metu amžiaus i 
Louis Henry Chambers. Jam į 
tas isz medžiokles karabino 
sruvis pataikė stacziai in szir- 
di. 
res-ztavo jo drauga ir susieda, 
penkios deszimts devynių me
tu amžiaus Phillip J. Miksit.

SZESZI DOLERIAI
NEW YORK, N. Y. — Lais-

Policijantai tuojaus sua- vos Europos radijas ana diena
pranesze kad Czekoslovakijo- Į 
je, kur Komunistai valdo, vie-! 
nas svaras sviesto kasztuoja

Jis policijantams aiszkinasi daugiau kaip szeszis dolerius.
kad jis visai nekaltas. Jis sa-' 
ko kad jis atėjo pas savo drau-' jus. 
ga ir susieda, Louis Henry 
Chambers, jam paskolinti ta 
medžiokles karabina del me-

Tai isz tikro Komunistu Ro- ' 
. Komunistai vis giriasi 

kad jie darbininkui padeda ir 
jam szio svieto rojų rengia. 
Sritokis rojus gana brangus ir

BALTIMORE, MD. — Dvi- 
deszimts metu amžiaus vyru
kas, kuris “raidų“ praszo kai 
jis nori kur važiuoti, prisipaži
no kad jis buvo pasivogęs sena 
sulužusi eroplana, kuris buvo 
tik biski sulaužąs, ir su juo 
skrido skersai valstijos rube- 
žiu.

Teiesjas W. Calvin Chesnut, 
sulaikė ta jaunikaiti, bet kol 
kas dar jam nepaskyrė baus
mes. Jis ta jaunikaiti, Gene 
Allen Swofford, isz Greensbo
ro, N. C., pasiuntė in kalėjimą 
del keliu dienu.

Jaunikaitis neturi nei lakū
no laisniu, bet jau yra apsivo
gęs net keturis eroplanus. Jis 
“važiavo“ in Detroit, Mich ., 
kai jis užtiko ta lauža eroplana 
in South Hill, Virginia. Jis in- 
sipyle gazolino ir sau iszskri- 
do. Jis nusileido ant Congress 
ional aerodromo, netoli nuo 
Rockville, Maryland.

Swofford buvo suaresztuo- 
tas kai jis kita eroplana pasi
vogė ant to Congressional aero 
dromo, netoli nuo Dawsonville, 
Md. Lakūnai sako kad tas ero- 
plarias kuri jis buvo pasivogęs 
Virginia valstijoje yra tokis 
laužas, kad nei vienas sveiko 
proto lakūnas ji nei nuo žemes 
nepakeltu.

Jaunuolis Swofford prisipa
žino kad jeigu jis butu dienos

Trieste Miesto Klausi
mas Jiems Nepatinka

BELGRADE, YUGOSLA- 
VIJA. — Supykę Yugoslavi- 
jos gyventojai apdaužė akme- 

| nimis Amerikos ir Anglijos 
i Ambasados kambarus, kai Pre-
■ 2 identas Tito pasmerkė Ameri- 
kos-Anglijos nusistatymą pa
likti Trieste miestą Italijai.

Žulikai iszdauže langus, ir 
sztorus iszvarte in ulyczias, 
kai jie dazmojo apie toki nusi
statymą.

Keli langai buvo iszdaužyti
■ Amerikos ir Anglijos Ambasa
dos kambaruose, bet gauja bu
vo sustabdyta pirm negu jie 
suspėjo pasiekti tuos kamba
rus.

Sargas prie tu kambariu su
žeistas kai akmuo jam pataikė, 
bet ligoninėje buvo surasta , 
kad jis ne buvo labai sužeistas. ; 
Apie trys tukstaneziai sukilę- I 
liu stengiesi prisiartinti prie 
Ambasados kambariu.

Slavokai nesziojo didelius 
plakatus, ant kuriu buvo pa- 
raszyta: ‘Mes Neiszsižadesime 
Trieste miesto, jis mums pri
guli.“ •

Visi dabar ten intaria Ame- 
rikieczius, sakydami kad Ame- 
rikįecziai pasidavė Italijo- 
nams.

j Tukstaneziai tokiu sukilėliu 
dabar reikalauja kad Trieste 
miestas butu Yukoslavams su
gražintas.

Yugoslavijos Vice-Premie- 
ras Edvard Kardelj *sako kad 
jo kraszto žmones jokiu budu 
nesutiks pavesti Trieste mies
tą Italijonams.

Isz kitos puses, Italijonai 
yra dabar lakai patenkinti kad 
Amerika yra nutarus pavesti 
jiems ta Trieste miestą.

Iszrcdo kad czia tik pradžia 
susikirtimu kaslink Triesto 
ir Amerikos Dipliomatai ir 
valdininkai nebežino ka dabar 
daryti.

Italija, isz savo puses dabar 
siulina kad szitame Trieste 
mieste butu laikomi laisvi rin-
kimai, kad žmones galėtu nu
tarti kuria valdžia ir kuria 
visezpatyste jie nori sau pasi
savinti.

Italijos Premieras Giuseppi 
Pella drąsiai szitaip paskelbė 
kai jis dažinojo kad Amerika 
su Anglija yra taip nusista- 
czius. /

Czia, Trieste mieste ir visoje 
Italijoje ir Yugoslavijoje ran
dasi sekios kito pasaulinio 
karo.

AARONSBURGO
SUVAŽIAVIMAS

Sukaktis
LOS ANGELES, CALIF. — 

Vyriausias Pacztorius Arthur 
E. Summerfield paskelbė kad 
jau yra gaminama nauja paėž- 
to trijų centu sztampa, paminė
ti Treku Biznio penkios de
szimts metu sukaktuves.

Szita nauja sztampa bus 
pirmiausiai iszleista Los An
geles mieste, Californijoje, szio 
menesio dvideszimts septinta 
diena. Szitu sztampu bus salin
tas deszimts milijonu pagamin
tą.

Pacztorius Summerfield pa
taria tiems, kurie renka senas 
ir naujas sztampas, neatidelio- 
ti, bet tuojaus pasiunsti laiszka 
su pinigais in Los Angelės 
paczta su konvertais, jeigu jie 
nori būti pirmutiniai szitas 
naujas sztampas gauti.

Ant iszorinio konverto rei
kia szitaip adresuoti: “Post
master”, Los Angeles P. O., 
California, ir pridėti szituos 
žodžius “First Day Covers”.

M. Saudemont, nauju ma- 
srinu iszradejas, czia parodo 
maža paveikslams traukti 
maszinele, su kuria jis sako, 
akli žmones gali nors biski 
matyti. Jis szita savo iszra-
dima parode Paryžiuje per 
nauju iszradimu paroda.

i turi klausyti Sovietu, Komu- džiokles, kuri už keliu dienu 
, nistu pamokslu ir grasinimu, i prasidės. Kai jis atėjo pas ji,

kažin ar nors vienas darbo 
žmogus tenai kada nors galėjo

laiku mates ta lauža, tai nei jis 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

| NEW YORK. — Pennsylva- 
nijoje, Center County savo kil
me invairi žmonių grupe kuria 
pastovia organizacija, kuri sa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tas Sutkus tai isz tikro 
laimingas žmogus; prie ko 
tik jis prikisza savo ranką 
viskas auksu tampa. Sztąi 
apdraudė savo narna, ir 
keliu sanvaieziu namas 1■ sth 
dege. Apsidraudė save nuo 
ligos ir susižeidimo, ir žiū
rėk tuojaus sprandą nusilau
žė; Tik ana sanvaite apsi
draudė savo gyvybe ant de
szimts tukstancziu doleriu, 
ir žiūrėk, sziandien pasimi
rė. Tai paszieliszkai gera gi
linki turėjo senis!

-----------o—
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Kas Girdėt
Maišas, nekaltas ir jaunas, 

szesziu metu vaikutis, Bobby 
Greenlease isz Kansas City, 
Mo., buvo žuliko ir paleistu
ves, kekszes nužudytas.

Tie žulikai, pasigavę to mi
lijonieriaus valka, pareikala
vo daugiau kaip puses milijono 
doleriu.

Vaiko tėvas, milijonierius, 
kelis sykius, Ponas Greenlease 
sutiko tiems Židikams užmokė
ti szeszis szimtus tukstancziu 
doleriu kad tik jo sūnelis butu 
jam sugražintas, \ 

• • 1
Jam buvo tikra beda tiek pi

nigu surinkti tokiu trumpu lai
ku. Nors jis daug daugiau ne
gu tiek turėjo. 

■ • • ' "
Razbaininkai, žulikai buvo 

pareikalavę kad visi tie pini
ngai butu sumokėti deszimtine- 
mis ir dvideszimtinemis bu- 
maszkomis.

Nabagui milijonieriui buvo 
tikra beda, nes nei viena‘ban
ka tiek tokiu smulkiu pinigu 
neturėjo. Jo draugas, Prezi
dento Eisenhowerio brolis vi
sa diena ir nakti dirbo kol jis 
tiek tokiu smulkiu bumaszku 
■surinko isz dvylikos valdžios 
banku.

buvo pasivogęs. Bet jis užsigi
na kad jis ji nužudė. Jis sako 
kad treczias nevidonas ta ma
žuti nužudė, Thomas John 
Marsh, kitas dykaduonis, nie
kam nevertas žulikas.

Szi tokia nelemta ir mela- 
giszka pasaka dar nebūtu to
kia neapkeneziama, jeigu mes 
nežinotume apie visus tuos tu
likus ir ta keksze, paleistuve. I

Carl Hali yra visiems polici- 
jantams gerai pažystamas kai
po niekam nevertas, pasileidęs 
žulikas, kuris buvo apie dvide
szimts sykiu suareszt uotas. 
Vienas tekis suaresztavimas 
buvo už iszniekinima jauno 
berniuko. Penki tokie prasi
kaltimai buvo už apvogimą 
taksiu draiveriu. Nors polici- 
jantai, advokatai ir teisėjai ži
nojo kokis niekszas jis1 yra, jis 
buvo paleistas isz kalėjimo ir 
jam viskas buvo dovanota.

——————— , , —
Czia labai smarviszkai atsi

rūgsta valstijos Gubernatoriui. 
Tegu jis dabar pasiaiszkina to 
žuvusio berniuko tėvams. ,

nas niekszas, kita paleistuve, 
nėra ant teismo, bet pats tos 
valstijos teismas ant teismo. 
Ka teisėjai, advokatai dabar 
darys šu tais nieks'zais? Marsh 
buvo suarcsztuotas net trisde- 
szimts penkis sykius už gir
tuokliavimą, nuo asztuonioli- 
kos metu. Jis yra. isztupejes 
kalėjimuose net in penkiolika 
miestu. Visi susiedai sako kad 
jis yra gyvas “bomas”, niek
szas niekam nevertas. Kur bu
vo teisėjai, advokatai, valdžios 
atstovai ir policijantai? Ar vi
si jie spangį?

Ponia Bonnie Heady dabar 
per savo advokatus, lajerius 
laikrasztininkams - teisinasi 
kad ji yra buvusi padori mote- 
riszke kai jos vyras pasimirė, 
kad ji tik sulaukus keturios de- 
szimts 'vieno meto pradėjo la
bai gerti ir su svetimais vyrais 
užsidėti.

i’ajieszkojimai
Mazurka, Casper, mire 1951 

m., New Yorke būdamas 62 
metu amžiaus. Gimė Vieksz- 
niuose. Į11 Amerika atvyko 
1907 m., isz Anglijos.

Rauktis, Frances-Anne, duk
tė Juozo Gadwell (Gedvilos) ir 
Frances Puznickaites1, mine 
1952 m., 'Rugpiuezio 2 diena, 
Easton, Pa. Gimė 1893 m., 
Gargžduose. Atvyko isz Lietu
vos 1912 metais. Kadangi vy
ras (Rauktis’), mirė ankseziau 
tai inpediniai jicszkomi tik isz 
jos, Gedvilaitės puses: broliai- 
ar seserys.

Ripskis, Louis J. ' (Liudvi
kas?) dabar turėtu būti apie 
67 metu amžiaus. Paskutine jo 
gyvenamoji vieta buvo' 
Bowery, New York City, 
pažieszko liaukas.

• .Z V ...Gimines ar žinantieji
tuos asmenis praszo-mi kreiptis 
iii: Consulate’Gencral of Lith
uania,-41 West 82nd St., New

t a vija tiktai apie ^psakyma 
mažo barono Pasclialaiis ir 
apie straipsni laikrasztyje ku
ris ant jo didele iiitekme*isz- 
veri. Užmigo ant galo su nuo
riu nusidavimo ant kapiniu Pe
re Lachaise ir dasižinojimo 
apie artymesnes žinias kas ki- 
szasi tokios žudiiisbos,' nes jo 
miegas buvo neramingas, sa})- 
niniai paveikslai vargino ji 
nuolatos. Mauricas sugryžo su

300
Jo

apie

M>l policija yra priparo- 
džius kad ji jau per dvide
szimts metu yra paleistuvavi
mo darba 'vedus.

Viskas, rodos, buvo tvarkoj. 
Milijonierius Greenlease suti
ko tiek pinigu sumokėti už sa
vo sūneli. Tie žulikai jo pini
gus paėmė, nors jie jau buvo jo 
sūneli- nužudine.

■ • • 1
Tam milijonieriui tie pinigai 

visai nerūpėjo, kad ir puse mi
lijono doleriu, nes jis tiek bu
tu galejes numuszti nuo savo 
taksu, ar du sykiu tiek butu ga
lėjęs užsidirbti per viena mene
si. Jani labiausiai rūpėjo jo sū
nelis, kuris ir tada jau buvo 
nukankintas, nužudytas 1

1 • •
FBI slapta valdžios policija 

stovėjo nuoszaliai, ir lauke kol 
tėvas gales šu tais Židikais su- 
fiineszti ir savo sūneli gyva at
gauti. Bet FBI policijos virszi- 
ninkai jau tada žinojo kad nie
ko gero isz to nebus.

———. * ■ ■
FBI policija lauke. Ir kai tie 

pinigai buvo sumokėti, ir sūne
lis nebuvo sugražintas, tada 
FBI policiija jau pradėjo savo 
darba. Už keliu trumpu valan
dų jie suėmė paleistuve, dau
giau kaip dvideszimts sykiu 
prasikaltusia ir-daug kartu ka
lėjime iszsedusia boba ir jos 
meiluži, kursi teipgi buvo 
daug sykiu teismo pasmerktas 
in kalėjimą.

Papirkimai ir politika valdo 
musu “Parole” sztabus beveik 
visose valstijose. Ar tas Gu
bernatorius, kuris priesz laika 
paleido toki nieksza,. žulika, 
sziandien ramiai gali miegoti?

O ta boba, Ponia Bonnie 
Brown Heady", keletą kartu 
isztekejus ir su nežinomu skai- 
cziu vyru paleistu vingai gyve
nus, teipgi daug laiko isztapė
jo invairiuose kalėjimuose, bet 

• galutinai buvo paleista priesz 
savo laika. Ar musu teisėjai 
turi būti tokie palankus pa
leistuvėms ir kekszems ? Ka tas 
teisėjas, kuris ta keksze palei
do isz kalėjimo ir jai viską do
vanojo, dabar pasakys, kaip 
jis savo sanžinei pasiaiiszkins ?

Ponia Bonnie Brown Heady 
buvo daug sykiu intarta ir in 
kalėjimą patupdinta. Ji pagel
bėjo savo vyrui, žmogžudžiui 
pabėgti isz kalėjimo. Kai jos 
vyras buvo polici jautu nusiau
tas ji ne lozoriu giedojo, bet 
tuojaus sau kita meiluži susi
rado. i

Tie du niekszai dabar teisi
nasi ir pasakoja, kad jiedu su
darė suokalbi ta mažuti pasi
vogti, bet treczias,, Thomas 
John Marsh ta vaikuti nužudė. 
Musu silpnas protas tokio pa- 
siaiszkino neisznesza. Mums 
rodos, kad jie, kaip papirkti 
meluoja. Bet kad jiedu ir teisy
be sakytu, jiedu yra taip pat 
kalti, kaip tas, kuris ta vaikuti 
nuszove. Munis rodos, kad 
jiemdviem mirties bausme tai 
mielaszirdystes reikszme. Jie
du taip pat kalti! i

———— , •
Gaila kad musu FBI polici- 

jantai yra tokie džentelmenai, 
kad jie tokius niekszus tik su- 
aresztuoja ir paskui politikos 
prisiedusiems teisėjams palie
ka tokiu žuliku likimą. Kad tai 
niurnu butą tena, mums iszro- 
do kad mes tuodu iiebutume 
paėmė gyvu, bet butu davė 
jiems paragauti ka tas naba
gas szesziu metu vaikutis 'nuo 
j u buvo paragavęs. Juodu nu
dėti ant vietos, ar nukankinti 
kaip jiedu nukankino ta mažu
ti.

Susiedai jau daug kartu bu
vo policijai nusiskundė kad ta 
paleistuve kelia triuksziningas 
vakaruszkas savo namuose 
kad daug svetimu vyru su 
per visa nakti svccziuojasi.

ja,

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

Jau laikas imti nagan musu 
valdžios dovanojimo “Parole” 
sztaba. Tegu jie dabar pasi
aiszkina kodėl tokie niekszai 
buvo paleisti isz kalėjimo. Jei
gu czia kas tikrai kaltas; tai 
tas musu kalėjimu sztabas, mu
su politikieriai, musu teisėjai, 
musu advokatai kurie tokius 
Židikus užtaria ir jiems taip 
greitai dovanoja. Jeigu tas 
niekszas butu turejes pasilikti 
kalėjimo kol visa* jo bausme 
Imtu atlikta, jeigu ta paleistu
ve butu buvus kalėjime sulai-

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

kutis dar ir sziandieli butu gy
vas ir jo tėvams nereikėtų eiti 
in savo sūnelio pagraba!

Pypkes Durnai
Aplankymas

Nusileido saulele in vakarus 
Iszleidus dukrele labai toli;
Kelkie, sunyteli jauniausiasis, 
Jok savo sesyte aplankyti!
O dar ne nujojus puse kelio 
Iszgirdo bitužes atužianezias, 
Patyrė naujiena nuo bitužiu, 
Jog yra sesyte numirusi! 
Pargryszkie sunyteli atgal 
Klaust savo tėvelio, kur 

laidosim;
Atsake tėvelis dūsaudamas, 
Baltases rankeles gražindamas 
Ant aukszto kalnelio negriu- 

vanezio,
Po žalia liepele linkstanezia! 
Užgrius kalnelis negriuvasis, 
Nulinks liepužėle ne linkstanti.

Ji prisipažinsta kad ji buvo 
ir yra žuliko Carl Hall sugulo
ve. Szitas 'Carl Hali, dykaduo
nis, kuris praszvilpe daugiau 
kaip du szimtu tukstancziu do
leriu, kuriuos jam jo dede buvo 
palikes, prisipažino kad jis ta 
mažuti, szesziu metu vaikuti

Tas žulikas Hali prisipažino 
kad viena paleistuve jam nu- 
nesze puse tu kraujo pinigu. 
Jis net su pasididžiavimu pa
pasakojo kaip jis buvo sau pa
sisamdęs kelias paleistuves, 
naktis praleistą kai jis tuos pi
nigus gavo.

Tokiam niekszai mirties 
bausme tai- mielaszirdystė. 

r • • '
Dabar ne tiedu žulikai, vie-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company,

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

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,.., SLOT
Saule Publishing Co., 

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

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

les ir grafas Juan likosi tilsz- 
cziose pakajuose.

, — Rodosi tu kaip apraga- 
nuotas patogumu Oktąvijos,

iszgrajintais piningais karie- 
taiteje ant Navarin. Važiuoda- 1 
mas jP'Crmislinejo policija yra ] 
ant pėdu žudintojaus, o žmonis 
tam tiki, kas yra iszspaudinta. 
Tiejei kvailei! Duosis ve misi- ( 
t vert kaip kokis kvailys! Jiesz- 
kokyt sau kaip norite. Tasai 
Žvėrelis yra protingesnis nuo r 
jus visu.

Mauricas pribuvęs namon 
meteli ant lovos ir užmigo teip 
kietai, jog retai atsitinka žmo- 
nim, apsunkintiem baisiais nu- 
side j linais.

Ulyczia Vavin padėta yra 
ant ilgiausio galo priemiesezio • 
St. Germain, netoli nuo sodo 
Luxenburg ir veda per ulyczia 
d’Alisos ant bulvaru Montpar
nasse. Ant ulycpios Vavin užė
jo taje diena, kada tos dvi žu- 
dinstos likos atidengtos, atsitL 
ko kitokis dalykas, urintis su- 
siriszima su musu apysaka. 
Prie 'vidurio tosios ulyczios 
stovėjo mažas namelis del 
dvieju gyvenimu, aut kurio 
virszaus turėjo vienas malo
nius sau pasisamdęs pora kam
bariu, viena del gyvenimo, o 
kitam dirbo. Malonius vadino
si Gabrielius Sprvel puikus ma- 
loris, ai’tymas dideles Szloves. 
Sienos buvo apkabintos viso- 

• kais, abrųzais. ir pulkais pa
veikslais gailingu ypatų, o 
.-zeip stuboje jokiu gramozdu 
nebuvo, apari lovos, stalelis ir 
pora kėdžių. Ant tosios lovos 
gulėjo pasibaigus ir iszdžiuvus. 
mergina, kone mirsztanti, ant 
kurios buvo pažiniu jog jau 
nuo labai.senei vargina liga. 
Drebante ranka isztrauke kad 
paimtie molini puodeli-, o kuri 
del josios1 padavė zokoninke, 
kuri ligonius dažiurinejo. 
Priesz viena pradėta abroza, 
kuris buvo paskirtas ant paro
dos, sėdėjo Gabrielius Severt, 
laikydamas kairėje -rankoje 

•palet, o deszineje teptuką in 
malavojo tolinus.

J- BUS DAUGIAU —

Platinkit “Saule”

atsake
jaunas Ispanas.

. ■■— Norėjai 'ponas su. ja in- 
pažinte sueitie ir per visa nak
tį būviai su jaje užimtas.

— Na kodėl ne? Oktavijų 
yra patoga mergina patinka 
man kaip žiedas kamelijos, liet 
jame nešini) rime. Ta pati pa
darysiu ir su Oktavijų. Apie 
meile kulbos negali būtie.

— Ar žinai ponas, jog jije 
tau kasztavo?

Juan liiigtelejo su galva ir 
tarė:

— Nereikalauju bijotie, 
idant mane pragaiszintu, turiu 
pinigu in vales.

Abudu jauni žnionys atsi
skyrė ant ulycziosį, Vicegrafas;, 
kuris gyveno prie ulyczios de 
Provence, nusidavė pekszczias 
namon, grafas Juan sėdo in 
karieta, kuri ant jo per visa 
nakti lauke ir nuvažiavo in 
Grand koteli, kur tuolaik gylve- 
110. Nusirengdamas' aitt atilsio 
ne karta nepamislino apie Ok-

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

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.

■į 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 sžimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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 apc Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.128—Dvi isztorijos: V ai
dimiems; 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.

Nd.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, ft
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 c Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolci Matcuszo 
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 Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta- 
Vergija; Pusįaugavenis; 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 Aima- 
navymai; Eiles; Kpkis 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 
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.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas,, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮJSF Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siu.skite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino 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-ūrderiaiI . ✓
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vienS 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JT, S. £

ir Pini-

tik ant
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(Tasa)

Oktavija dairėsi aplinkui, o 
’•matydama tiktai pažiustamus 
sau veidus, paklausė rodos ne
norėdami:

— O kur -tasai Ispanas? 
Juk ponas d’Arfeuilles primi
nei apie koki tai Isipana, kur ji 
palikai.

— Stebinusiu jog teip ilgai 
nepri'buna atsakte vicegrafas, 
nes jis labai nori pažintie po
nia. Jeigu už penkių miliutu 
nepribus nusiunsiu pas ji.

Kada tuosius žodžius baigė 
atsidarė durys ir jai pasirodė 
smagus, jaunas ir labai puikiai 
pasidabinės jaunikaitis. Vice
grafas szoko greitai pasitikt.

— Labas vakaras ponas 
grafai sveikinu tave nuoszir- 
džei, tarė ir pavedejas pas Ok- 
tovija Juana Smoles mano 
priedeli, o dideli szlovintoju ta
vęs.

JUAN SMOLES
Jua.il Smoles turėjo apie 24 

metu amžiaus, buvo pa toga s ir 
iszrode augszto gimimo. Okta
vija su saldumu padavė jam 
ranka, kuris su puikumu pabu- 
cziavo. Guy d’ Arfeuilles per
statė paskui kitiem svecziam; 
kada jau pagal papratimai vi
sus pasveikino jaunas Ispanas 
sugryžo vėl pas Oktavija ir ta
rė:

— Ar pone intikesi man 
jog pasakysiu tau, jog tai y va 
laimingiause valanda mano 
gyvenime?

— Ar laimingiause valan
da pono gyvenime? Paantrino 
Oktavija. su nuduotu pasiste
bėjimu.

— O teip 1
— Ir del ko tai teip"?
— Ba esmių szale ponios.
Oktavija nusijuokė links

mai.
— Asz to ponui netikiu.
—t Ar poni netiki mano žo

džiam? Tarė grafas.
Ne biskio, o jeigu tiketau tu

rėtumei ponais pilnas tiesas iš
juoki mano kvailumą. Negali 
ponas būtie laimingu szale ma
nės, ba pažinai tiktai nuo keliu 
miliutu.

— Asz tiktai nuo keliu die
nu esmių Paryžiuje, o macziau 
ponia tris kartus.

— Ar isztikro?
— Žodi mano duodu ponai. 

Pirmu’ kartu stebėjausi pama
tęs ponia, antru kartu pamylė
jau ponia!

— Teip greitai, pertrauke 
jam Oktavija.

— ‘Tikiekie man pone, jog 
tankiause mažiause kibirkszte- 
le didele ugnį padaro, o vienas 
dirstelėjimas uždega, szirdi, 
pyie musu treczio suėjimo szlo-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

a

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5Vž col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

viliau ponia.
— O prie ketvirto szian- 

dien? Paklausė patogu iszdy- 
kele da vis su szaipu, kas bus?

— Kas bus! Pasiusiu sto- 
siesiu nevalninku ponios.

— Tai! Juk pono tėvynėje 
jau dingo nevalninkyste.

— Teip, nes noriu būtie po
nios nevalninku.

Nevalninku meiles! Tai yra 
labai svarbus daigtas, iszga-

Kas turi dvasia tegul nubunda!’ 
Kas turi dusziaprivalo 

gyventi!
Kožnas žmogus, kaipo 

Svarbiauses’ daigtas 
Sutvertojaus,

Privalo savyje jaust 
pageidima, 

Girdėti baisa szauksmo
Arba raginimą prie to, 

Kad pabudint dvasia isz
miego,

Tamsybes ir savmylistos, 
O gyventi ir parodyti kitiems, 
Kad’ne miegi, o kruti ir dirbi. 
Žmogus, kuris gyvena vien tik 

del saves, 
Neatneszdamas nei mažiausios 

naudos kitiems, 
Ne§ yi:a mirusiu.

Tokis žmogus del visuomenes 
Yra nereikalingas ir geriau 

butu, 
Kad jo visai nesirastu taip 

žmonijos, 
O kad ir gyvena, tai 
skriaudžia visuomene.

Kur turi ant jo dirbti ir ji 
užlaikinet.

* * *
Pennsylvanijoj vienam mieste, 

\ Bobele s in tenais mane 
užprasze, 

Daug nieku darbu paregėjau, 
Kur nekuriu ne vedė jauni 

vyreliai, 
Anglais save vadina,, 

O užsilaikyti gerai nežino 
Kada pede gauna, 

Per dienas ulavoje, 
Iszdaro biaurus niekus.

Paskui' moterėles bėgioja ir 
nuolat sekioja, 

O katras sziraele turi 
minksztesne, 

Tai ji patinka beda didesne, 
Josios vyras pare jas namo 

atranda, 
. Da nuo paeziukes gauna in 

sprandą, 
Ir per diena, velniu gauna, 

Matyt tie vyreliai proto 
neturi.

Kad ant tokiu darbeliu
'žiuri, 

Palikes save bobele po kito 
apgloba,

Bet asz apie tai ilgai nieko’
nekalbėjau,

Ant galo kantrybes netekau 
Dabar apie viską iszpasakojau. 

Platinkit “Saule”* .

linti pamislijimo. Apie tai pa
kalbėsiu paskui.

Patoga iszpaikintoje pažiu
rėjo su ženki iv umii ant savo 
garbintojaus, jog tasai pasuko 
ūseli ir pamisimo sau, jog jau 
perkalbėjo motore. Mauricas 
akys nenuleido nuo Oktavijos 
ir jauno Ispano. Perbėgi szpo- 
sininke, pamisimo, sau sztai 
jau nutveriai aukso žuvele in 
•savo tinklą ir gales ‘su juom 
padarytie ka uores. Tiktai-vy

nu nebus.
Kitos inoteres sznabždejo 

tarp saves, jog grafas Juanas 
yra milijonierių ir priekiam 
ugnia spjaudi ant Oktavijos 
isz pavydumo jog užverti sme
genis svetimžemiui.

Tame laike inejo pirmutinis 
kelneris su žinia, jog’jau pie
tus ant stalo.

— Ai- jau visi pasirengia, 
paklausė vice-grafas.

— Da nėra Paisclialaus, at
siliepė viena isz poniu.

— Pasclialaus Laudilly yra 
geras vaikinas, tiktai nedalai- 
ko žodi, tarė vice-grafas, sėsi
me prie stalo be’jo, jis pats 
pyktų ant manės, jeigu isz jo 
priežastes liepiau ilgai poniom 
laukt. Eikime ponai ir ponios.

Kožnas isz ponu nuvede vie
na ponia in sale kur susėdo po
romis prie stalo. Grafas Juan 
Smoles, sėdo ant pirmutines 
vietos su Oktavija. Paprasti
nai ant tokiu praszytu pietų 
ant pradžios visi tyli, ba kož
nas iszalkes yra užimtas valgi-. 
mu. Ne ilgai tasai tylėjimas 
traukėsi. Szampanas dpi visu 
atidarė lupas, prasidėjo kalbos 
tarp'savinems poromi. Devin
ta valanda iszmusze, o baronas 
Paschalus de Landilly nepri
buvo. Ant galo atidaro duris ir 
ilgai laukiamas paskutinis sve- 
ežias inejo in sale matomai su- 
szales. Turėjo ant galvos skry
bėlė ir apsisiaubes didele filt
rai. Kakla turėjo apsukta dide- 
lll szaliku, o akuloriai rodos 
jam buvo prie nosies priszale. 
Pasikėlė juokas ant jo pasi
sveikinimo.

Atsiradai ant galo tu tingi
ni, paszauke vice-grafas. Jau 
pražudeme vilti pamatine ta
vęs yziandien. Del ko teėp pasi
vėlinai? Na tai sėskis, atnesziu 
tuojaus tau oisteriu.

Paschalus nusirėdė, sunkiai, 
atsikosejas tardamas:

— Perpraszau jus tūkstan
ti kartu mano brangiausi my
limiausi. Pasivplinau teisybe, 
nes turėjau svarbos priežastes. 
Kada iszgirsite, kas mane teip 
ilgai užlaikė, tai stebėsite, isz 
tikros teisybes!

Paschalus buvo baisiai sau
sas, aut jo veido buvo rausvi 
plotinai, kaip paprastinai pas 
ligonius džiova apimtus, akys 
indubia aplinkui pamelinavu- 
sios. Kas valanda kosėjo sun
kiai kaip isz perdžiūvusios 
triubos. Žiūrint ant jo rodos

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

Per paczta, 35 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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kad dienos gyvenimo paskaity
tos, o jis prilaikė, jog yra svei
kiausiu ir drueziausiu vyru.

— Ne kas tokio atsitiko? 
A ts i 1 iep e M au rie a s.

— Ar galesis? Paklausė 
akyvai vakmistras.

Paschalus nukosėjo ir atsa
ke: Ne, ežia ne yra kalbos apie 
galejimasi.

— Tai kas tokio?
— Užėjo didele žudinsta; 

dvi žudinstos.
— Dvi žudinstos, paantri

no kelios ypatos prie stalo.
— Taip mano mylime’ji: 

yra tai negirdėtų daigtu, dido
ki' daigtu, 'baisum daigtu!

Mauricas pajuto sziurpuli 
ant kimo, o, veidas jo pabalo 
kaip drobe; dasiprato tuojaus 
kokia naujiena Paschalus nori 
pasakytie.

— Po kvarabu, prietelau 
pradekie pasakot, paszauke 
vice-grafas. Matai, jog musu 
ponios sėdi ir lauke kaip ant 
augliu isz akyvumo.

— Nes jau pradedu jau 
malto mylime ji, pradėjo tolinus 
baronas. Szitai sėdžiu sau 
trakterneje ‘Cafe de Varijete? 
ir iszgeres stikleli arielkos, pa- 
mislinau eiti in czion, kad sztai 
dagirdu du ponus sznekanezius 
prie stalo, patempiau ausi ir 
užinirszau eitie.

— Ir ka akyvo jiedu kal
bėjo ?

— Kalbėjo apie dviguba 
žudinsta.

— Kur ir kada tas buvo ?
\ *

— Paryžiuje praeita nakti. 
Rado La Chapčlle, rue Ernes
tine pasamdytoje karietoje nu
žudyta vyra, ir vienlaike rado 
nužudinta motere antgrabyję 
kokias tai Ispanines gimines 
ant kapiniu Pere Lachaise.

Grafas Juanas užimtas lig 
szolei pasikalbėjimu su patoga 
Oktavija, ant tujų žodžiu pa
kele galva ir matomai sudrėbė
jo.

— Ant kapiniu Pere La
chaise! Tarė persigandu's po
nios.

— Antgrabyję? Ar tai gali 
būtie? Tarė patoga Oktavija 
su persiemimu.

-— Teip mano ponios, pa
antrino Paschalus, na ar tai ne 
baisybe?

Mauricas nudavė nepaisan- 
cziu to visko.

— Sakai ponas jog antgra- 
byje Ispanines gimines? Pa
klausė grafas Juanas.

— Teip pone. O ar ponas 
pažinsiti taje gimine?'

— Ne, to neminavojo, atsa
ke Paschalus.

KA RASZE ŽINIOS
Ar žinai mano brangus 

Paschalau, jog toji tavo nau
jiena iszfodo ant laikrasžtino 
užmislo, tarė vicegrafas, yra 
labai navatna ir negali but tei
sybe.

— Ne yra nei biskio melo, 
paszauke Paschalus, užpykęs. 
Tiedu ponai žinojo apie viską 
kanuogeriause.

— Na tai pamatysime laik- 
raszcziuose.

— Žinoma!
— Tai galime tuojaus apie 

tai persitikrini. Ir nusiuntė in 
spaustuve viena kelneriu idant 
atnesztu laikraszti “France”.

Vice-grafas peržiurėjo visus 
straipsnius.

— Sztai yra isztikro, tarė 
ir pradėjo garsiai skaityt po 
antgalviu: “Žudinsta ant ka
piniu Pere Lachaise”. Dvi ža
dinsiąs. Sziryt darbininkai ak
menų ant kapiniu- Pere La
chaise paregėjo kraujo. iszei- 
naneziu po apaezia' duriu isz 

antgrabio Ispanines gimines, o 
kada atidarė duris, rado negy
va lavona moteres, nužudintos 
priesz kėlės Valandas stiiietu. 
Tame laike surado tarnas,nuo 
arkliu karietoje prie ulyczios 
Ernestinos, apskritoje La Cha- 
pelle ta nakti nužudinta vyra. 
Policija ir sūdąs kriminalinis 
likosi tuojaus paszaukti ir už
siėmė iszjieszkojimu razbai- 
ninko, per kuri likosi motore ir 
vyras nužucliniti. Agentai poli
cijos jau yra ant susekimo gar 
Įima tikėtis, jog tasai baisus 
piktadaris bus suimtas.

Laike tojo skaitinio, szaltas 
prakaitas iszsipile ant Maurieo 
kaktos. Kvėpavimas susilaiki- 
nejo krutinėjo, o szirdis dru- 
czia.i plake bet turėjo tiek pa- 
jiegu, jog galėjo susilaikyt. O 
ant galo pamislino sau: ko 
man bijotis, juk jokio ženklo 
nepalikau.

— Na ka, ar da ne tikite? 
Tarė baronas. Matote jog turė
jau teisybe, ir jog del jus tikra 
žinia atnesziau.

— Teisybe, teisybe, ponas 
barone, atsake gaspadorius isz- 
keltos besiedos ponas vicegra
fas d ’ AN'euilles, nes butu da 
geriau buvę, idant apie tai bū
tum. nesakęs. Matai kaip musu 
ponios pabūgo ir nulindo. O ka 
mus ant galo apeina! o šio s žu
dinstos, kuriu atiku suvis hepa- 
žinome. Tegul nutvėrė žadinto
ju ir galva nukerta po gal- 
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gems, mes nesirūpinkime apie 
ji. Aleskime nuludima mano 
mylimiausi! Isizgerkime už 
sveikata Grafo Juano! Te gy
vuoja linksmlmias!

Ta ja trumpa prakalba links
mai priėmė plodami rankomis 
o jaunas Ispanas kuris buvo 
nusiminęs, padeikavojo už tai 
ir velei buvo linksmas.

Oktavija stengėsi atgaivint 
ugni szirdyje grafo ir da pad- 
vejimo savo meilumo del jo. 
Ne trukus pasidaro pasiutęs 
linksmumas, prie stalo. Kada 
apie antra valanda po pusiau- 
naktes nusidavė in sale, visi 
vyrai buvo gerai užsitraukė. 
Sėdo prie kazyru, grajino isz 
dideliu pinigu net ligi szesztai 
valandai ryte. Mauricas turėjo 
pasiutiszka giluka. Jog iszlo- 
sze suvirsz dvylika tukstan- 
cziu franku. Del grafaus Juano 
kazyros sziandien neturėjo jo
kios vertes. Vėlino sau sėdėt su 
Oktavija kamputyje ant safkos 
ir bo vi utis linksniu pasikalbė
jimu.

— Ar pavėlinsi man pone 
nuvest tave namo ? Paklausė 
kada jau visi svecziai pradėjo 
iszeitinet.

— Ne, ponas grafai, atsake 
perbėgi motere.

— Del ko ?
— Ba tai da per greitai.
— O kada?
— Paskui kitu kartu.
— Tai kada turesu taje lai

me pasimatyt su ponia?
— To nežinau.
— Nes asz žinau. Sziandien 

vakare loja paezioje vietoją.
Oktavija norėjo ka toki at- 

sakytie, nes jaunas Ispanas ne- 
daleido kalbėt.

— Mano ponai ir ponios, 
tarė svetimžemiszka kalba, 
mano prietelisponas d’ Arfeui
lles padare man smagumą su- 
pažinimo manes su jumis, už 
ka. jam esmių nepabaigtinai 
dėkingu. Praleidome czionai 
drauge labai linksmai laika. 
Nes būdamas sziandien sveeziu 
velintau sau būtie gaspado- 
rium ateinanti vakara. Tai 
teiksiesi ponai ir 'ponios pri'bu- 
tie be jokio atsisakimo tame 
paeziame laike kaip sziandien.

Žinoma jog su džiaugsimu ta? 
sai užpraszimas likosi priimtas 
nuo grafo Juano, kada jau po
nios pradėjo apsirenginet, Ok
tavija prisiartino prie Maurieo 
ir pasznabždejo jam iii ausi:

Ryto ant penktos pribu
siu pas tave. ”

— (Gerai, atsake jis. Ar ta
sai Ispanas palydės tave in na
mus ?

— Kur-gi! Ne busiu tokia 
kvaila pavelyt ant to, ir nori 
su manim apsipaeziuoti.

—' Tai kas tave nusives?
— Lamauroux, tasai man 

pikto nieko nepadarys.
Ne trukus ponas d’ Arfeuil-

(Tasa Ant 2 puslapio)



4

SAULE” MAHANOY CITY, PJL

Žinios V ietines
-— Subatoje, 10:35 valanda 

vakare, automobilius užsidegė 
ant vieszkelio arti Buck Moun
tain peezes. Ugniagesiai pribu
vo su mas'ziiia ir užgesino 
liepsna.

— -Nedelioj apie pirma va
landa ryte, namai prigulinti 
prie Lawson ir J. Noonan szei- 
myniu, Saint Nicholas peczio- 
je, sudege ligi pamato. Tyri
nėjimas parodo kad kukninis 
peczius pas Lawson namuose 
ekspliodavojo nuo briket gazo 
nuo ko sudege namai.

— Seredoj, Spalio Oct. 14- 
ta diena, 1953 rn., 6:30 valanda 
ryte iszvažuos in Wilkes-Barre 
P., 33 vyrukai kurie likos pa- 
szaukti del kariszkos tarnys
tes. Žemiau paduodame vardus 
t uju kurie apleis isz:

Mahanoy City? Charles Ta- 
celosky, Edward Silliman, ir 
Wm. Smigo.

Morea: Joseph Taršau.
' Boston Run: Vincent Mc- 
Geehan.

New Boston: Stanley Wal- 
czyk-

Park Crest: John Hobbs'.
Frackville: Donald Bricker.
Girardville: Dennis Dough- 

ertyi.Qyril Kilker, Neil Disa- 
bella.

Ashland: Rudolph Rauco, 
Thomas DiZio.

Ashland R. D.: Wm. Berger.
New Philadelphia: Vincent. 

Lucas.
Kaska: Steven Orlosky, Jr. 
Delano: Clifton Liddicoat.
Mahanoy Plane: John Ku- 

beyka.
Gilberton: Joseph Dudash.
Frackville: Michael Huuieii- 

ny.
Shenandoah: Charles Link, 

Albert Zuber, Wm. Bu'bnis, 
Andrew Fedetz, Jr., Gerald 
Upcavage, Eugene St raka, 
Thomas Nader Jr., Donald Su
preme, Alfred Cicioni.

Ringtown: Guy Lindenmuth.
McAdoo: Peter Walukiewicz 

ir Jerome Nicholas.
Kelayres: Frank Vendura.

— Seredoj pripuola Szv. 
Kalisto popiežio ir Szv. Earis- 
to, o Tautiszka Vardine: -Gen- 
dre. Ir ta diena: 1933 metuose 
Vokietija padare pirma žings
ni in Antras Pasaulini kara kai 
Hitleris pasitraukė isz nusi
ginklavimo konferencijos ir 
isz Tautu San jungos; 1773m., 
Laivas “Perry Steward” at
plaukė in Annapolis, Md. vais
yti ja su arbata isz East Indijos 
o .laivo savininkas buvo Angli
jai u'žsiinokejes taksas del tos 
parsitrauktos arbatos, tos tak
sos buvo visu Amerikiecziu 
baisiai neapkeneziamos nes jie 
f.ake kad Anglija neturi teisas 
juos takšnoti, be tinkamu at
stovu sutikimo. Kai visi šuke
le baisu lemia ir triukszma del 
tu taksu, to laivo savininkas 
sudegino savo ta laivu ir visa

|l traskauskasj 
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t GRABORIUS J
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ta arbata; 1896m., Mintaujos 
gimnazijos mokiniai Lietuviai 
atsisakė kalbėti Rusiszkas 
maldas;' 1936m., Belgija pasi
traukė nuo Prancūzijos taikos 
sutarimo ir nutarė pati savo 
apsaugos reikalais rūpintis'; 
1939m., Anglijos Laivyno gar
siausias ir didžiausias karisz- 
kas laivas “Royal Oak'” ’buvo 
Naciu nuskandintas, 800 Ang
lu jurininku žuvo; 1949m., Ju
les Modi iszrinktas Prancūzi
jos Premieru; 1949m., Vienuo
lika Amerikos Komunistu par
tijos vadu/buvo nuteisti New 
York mieste; 1949m., Czeku 
Komunistiszka valdžia invede 
du instatymu kurie nustatė 
kad vįsos bažnyczios yra val
džia i atsakom ingos..

— Ketverge pripuola Szv. 
Tereses, o Tautiszka Vardine: 
Kirbaidas. Menulio atmaina: 
Prieszpilnis. Taipgi ta diena: 
1928 metuose orlaivis “Graf 
Zeppelin” atlėkė in Lakehurst 
New Jersey, isz Friedrichsha
fen, Vokietijos, orlaivis atliko 
szesziu tukstaneziu szesziu 
szirntu trisdeszimts myliu ke
liones. in puopenktos dienos; 
Holland)jos gražuole ii- szoki- 
ke, Mata Hari, buvo kariszko 
teismo nuteista ir suszaudyta. 
Ji buvo szpiegas, sznipas ke
liems krasztams, vienus ki
tiems iszdavinedama, iki sziai 
dienai nežinoma kuriam krasz- 
tui ji tikrai tarnavo ir buvo isz 
tikima, ji dirbo del Vokiecziu, 
Prancūzo, Anglu ir net ir del 
Amerikiečiu, visi kurie jai ge
ras1 algas mokėjo už slaptas ‘ži
nias; 1946m., Naciu partijos 
augszcziausias vadas iszimant 
pati Hitleri, Goeringas, nusi
žudė nurydamas trucyznos, jis 
butu buvęs su kitais karo pra
sikaltėliais už dvieju valandų 
ta diena pakartas.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jadvygos, o Tautiszka Vardi
ne: Geliuonis. Ir ta diena: 
Amerikos pirmutinis žodyno, 
nustatytojas Noah Webster už
gimė 1758 metuose, jo žodynas 
net ir sziaudien yra paskutinis 
žodis Anglu kalboje; 1793111., 
Prancūzijos karaliene Marie 
Antoinette buvo nužudyta, jai 
galva buvo nukirsta; 1863m,, 
Generolui LT. Grant buvo pa
vesta Amerikos visa armija 
‘per Civilini kara; 1393m., Že- 
maieziai sudegino Klaipėdos 
miestą; 1940m., Amerika pai
ma in vaisku 17,000,000 vyru
ku; 1786m., Amerika pirma-iu 
pinigu darymo fabrikas in- 
steigtas.

Shenandoah, Pa. — Antanas 
J. Czerniauskas, nuo Lower 
William Penn, kur jis sirgo per 
koki tai laika ir gydosi Ash
land ligonbute, numirė Petny- 
ežios ryta. . Gimęs Amerikoje. 
Jo pati Johanna (Ryan) mire 
apie septyniolika metu atgal. 
Velionis buvo gerai žinomas 
per publika kaipo veikėjas 
daugybe.sportu. Paskutini kar
ta turėjo užsiėmimą kaipo bar- 
tendorum del Thompson Cafe 
ir Brandonville Country Club. 
Paliko suiiu Mykolą, isz Ban
gor, Maine, kuris tarnauja Ko
rėjoje, bet gryžta namo; broli 
Jurgi isz Lower Wm. Penn ir 
keletu anuku. Laidotuves in- 
vyks Seredos ryta pu apiego- 
mis in Szv. Jurgio bažnyežioje 
devinta valanda ir palaidos in 
Szv. Marijos kapinėse, Shena- 
doryje.

— Edvardas Af tiekas', nuo 
FJ'NrLeliigh ulyi, kuris'dirba

del Purolator Products Inc., in 
Pattersonville, likos sužeistas 
in ranka ir gydosi namie.

EROPLANUS VAGIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nebutu su juo skridęs.
Tas jaunuolis buvo pasius

tas in pataisų namus pirmiau 
už pasivogima dvieju eroplanu 
North Carolina va’stijoje.

Teisėjas W. Cal. Chestnut 
sako kad jeigu ne del ko kito, 
tai tik kad neleidus jam užsi- 
muszti, Jis turės ta jaunikaiti 
kaip nors nubausti kad jis dau
giau eroplanu nevogtu.

AARONSBURGO
SUVAŽIAVIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vomis svarstinimomis ir pa
vyzdžiu gerintu Jungtiniu 
Valstybių gyventoju santy
kius. Mintis iszkilo szios vasa
ros pradžioje Aaronsburgo 
miestelyje jubiliejinio suvažia
vimo metu. Virsz 200 delegatu 
uoliai lanke visus suvažiavimo 
parengimus kurie vyko paezia- 
me miestelyje ir Pennsylvani- 
jos Valstybinėje Kolegijoje. ..

Puse delegatu buvo žymesni 
vietos žmones; kita puse gar
senybes isz visos szalies. Susė
dę poromis, vietinis ir isz to
liau, delegatai atstovavę visas 
religijas ir rases, buvo pasida
linę in szeszias svarstinimu 
grupes. Jie svarstė prie tarus, 
kaip jie veikia in religija, vy
riausybe, žvietima, pramone ir 
darbininkija, poilsi, namu ži
dinį ir budus, kaip juos su- 
szvelninti.

Paežiam suvažiavimui minti 
davė 1949 metais ežia invykes 
jubiliejinis “Aaronsburgo Le
gendos” gyvasis paveikslas. 
Mat, priesz 150 metu Aaron 
Levy, turtingas Holandijos Žy
das padovanojo Pennsylvani- 
joje žemes Rolandu Protestan
tu mokykloms, bažnyczioms ir 
kapinėms. Jis taip pat prisidė
jo prie pirmosios Protestantu 
ir bendrai dievnamio inrengi- 
mo jo inkurtam ir jo vardu va
dinamam miestelyje. Kai Sa
lem Liuteronu bažnyczia minė
jo priesz keturius metus 150 
metu jubilieju jo padovanota 
klaupka buvo ypatingam dė
mesyje. Prie jos JAV didvy
riai sake kalbas ir buvo atlik
tas vaidinimas, kuriame buvo 
iszkeltos Amerikos laisves, ku
riu vienas reikszmingas pavyz
dys buvusi s;i Žyflo Levy 
klaupka Protestantams.

f
Ir neseniai invykes suvažia

vimas paminėjo Aaron Levy 
dovana; szalia kalbu delegatai 
mate kita gyvaji paveiksią 
vaizduojąs dovanas inetikimo 
valandėlė, o taip pat jie daly-

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiuhstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!
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vavo iszkilmingame akte, ku
rio metu Salem Protestantu 
bažnyczia New Yorko seniau
siai sinagogai Shearith Israel 
inteike 150 metu senumo Ko
munijos taure perdirbta in 
Kiddish indą, su kuriuo Žydai 
szvenezia savo szaba. Szi Žydu 
kongregacija inkurta 1654 me
tais skaitoma seniausia Ameri
kos kraszte.

Suvažiavimas didesne savo 
programos dali praleido Penn- 
sylvanijos Kolegijos patalpas, 
kurias sziam tikslui paskyrė 
Kolegijos Prezidentas Milton 
S. Eisenhower. Pats Dr. Eisen
hower del szio suvažiavimo ne 
tik atidėjo savo kelione in Pie
tų Amerika, bet ir pats suva
žiavime aktyviai dalyvavo. 
Suvažiavvimo pirmininku bu
vo Generolas Majoras William 
J. Donovan, POSS praėjusio 
karo metu virszininkas. Tarp 
kitu pažymetiniu szio suvažia
vimo svecziu matėsi: Pennsyl- 
vanijos gubernatorius Fine, 
Kataliku Misijų vedėjas Fran
cis Doyle, General Cable Kor
poracijos prezidentas Dwight 
R. G. Palmer isz New York, Se- . 
natorius James H. Duff isz Pa?., į 
Fleur Cowles isz “Look” ma
gazino, Ronald Reagen, filmu 
artistas, Kun. John LaFrage, 
svaitraszczio “America” re
daktorius, Walter White, 
Spalvuotu Žmonių Padėties 
pagerinimo Draugijos vykdo
masis direktorius. Programai 
vadovavo B’nai B’rith, seniau
sios Žydu Organizacijos szia- 
me kraszte tarnautojas Lester 
J. Waldman.

Suvažiavimo pasisekimas 
buvęs tiek didelis, jog rengė
jai ji szaukti dabar kiekvienais 
metais, kad kiekvienam Ame- 
rikiecziui butu parodyti, aky- 
vaizdus budai, kaip galima pa
gerinti jo gyvenamos bendruo-

inkepatiszki jie ’bebutu, nega- i religines organizacijos sustip- 
lima vaizdžiai atpasakoti Ame- j rėjo skaieziais, bet ir jų intaka 
rikos religinio gyveninio atku
Lima.. Nuo Jungtiniu Amerikos i Rašydami laiszkus 
Valstybių Prezidento iki že
miausio, kiekvienas rvszkiau 
■pagauna dvasiniu’ir moraliniu 
vertybių reikszme kasdieninia
me gyvenimo, Tiranijos grės
mė lasivajan.1 pasauliui bene I 
yra viena isz szio tikybinio at- i

I sigavimo pagrindiniu pnozas- I 
ežiu. Baižnyczia 
kio tikėjimo, yra tapes ben- 

į druomenes gėrio ir gerumo 
i ženklą ir daugelis Amerikie
cziu patyrė, jog per parapijas 
jie gali aktyviai bendradar
biauti bendruomenes gerbūvio 
kelinio.

Amerikos szineižikai užsie
nyje tvirtina, kad Anierikie- 
cziains trūksta ir 
dvasingumo. Musu visu parei

menes tarpusavio santykiai ne- Į 
paisant rasiniu, tikybiniu, tau-1 
tiniu ar kilmes skirtumu. —C.

RELIGIJOS
VAIDMUO

AMERIKOJE
XEW YORK, X. Y. — “Re- 

ligija yra dvasinis svaigalas 
kuriuoini kapitalo vergai už
nuodija savo žuiogiszka buty-1 
be ir bet koki geresnio gyven-
mo troszkima”. — Leninas.

Komunistu prieszinguina re
ligijai ir jos praktikai, kaip 
mokino Leninas, tebeyra So
vietu užimtose vietose pagrin
dine Valstybes linija. Pavyz
džiui, “the National Commit
tee for a free Europe1’ prane- 
sza jog Lenku Bolszeviku laik- 
raszeziai, sekdami Sovietus, 
dabar Dievo varda raszo niaiža- 
ja raide. Pats žodis vengiamas 
ir tenaudojamas antikybiniuo- 
se .raižiniuose.

J ungtinese Valsty'bese-gi 
(Amerikoje) prieszingai Reli
ginis gyvenimas didžioja. 
Sziai “The National Council 
of Churches of Christ” nuro- 
dintiniais daviniais, 1952 me
tais, 59% gyventoju priklausė 
kuriai nors Bažnycziai. Lygi
nant su .1951 metais szis skai- 
czius pakilo 3%. Bažnyczioms 
priklausė 92,277,129 Amerikie
tis, isz kuriu virsz 54,000,090 
buvo protestą,litai, 30,090,009 
katalikai, 5,009,000 žydu, ir ki
tokie. Nedeldieiiio tikybines 
pamokas sziais metais lanko 
6%; daugiau vaiku, negu pra
ėjusiais .metais.

Vien tik skaieziais, nors kaip

^Pirkie U. S. Bonus!
Į gyvenime yra žymiai didesne, 

svetur 
kiekvienas pavyzdžiais isz sa
vo parapijos gyvenimo gali tai 
kas pasak) ta ir paaiškinti.

Milijonai Amerikiecziu tiki. 
Jie savo tikėjimą iszpažiusta 
bent 100 i u vairiausio tikėjimo 
bažnyczia, kuria kiekviena isz- 
laiko jos parapija, vyriausybt i 

nesvarbu ko- ■ -prie paszelpos niekuoin uepri- 
sidedaiit. Tai liudija tikrąją 
religijos laisvė Jungtinėse ^Pirkie U. S. Bonus!

Nuostabiai teisingam raiži
nyje Bolszevikii “Mokytoju 
Gazieta” praplusta peikimu:” 
Religija, kaip ji bėsidangstytu, 
esmėje yra mirtinas Komuniz- 

----------- mo prieszas”. Mes, gyvenau- 
morales ir I tieji laisvajame pasaulyje szi- 

1a Bolszeviku pagiežos pilna 
ga, kiekviena proga, užtikrinti minti tegalime su insitikinimu 

užbaigti: Amen ’u’žsieiiieczius, jog ne tik musu

How much money 
do you want to save?

fcVAV***

Here is a sure, simple savings plan 
that guarantees you’ll get itl

You CAN SAVE—just as eight million, other working meh and 
women are successfully saving right now.
Today, where you work, sign up to invest in U. S. Savings 
Bonds through the Payroll Savings Plan. Sign up to save a 
couple of dollars a payday, or more if you wish.
The money will be automatically saved for you'every pav- 
day and invested in Bonds which will be automatically turned 
over to you.
If you can save just $6.25 a month on Payroll Savings, in 5 
years you’ll have your $394 cash. If you can save $25 a 
month, you’ll have your $3^272 cash in 9 years and 8 months. 
And if you can save $75 a mont h, in 19 years 8 months, you'll 
have a small fortune—$23,682 cash!
Sign up in the Payroll Savings Plan now! If you’re self- 
employed, go to your bank and have your banker get vou 
started in the automatic Bond-A-Month Plan.

• MW

Hotv you can reach your savings goal 
on the systematic Payroll Savings Plan

If ycu want approximately
$5,000 $10,000 $25,000

Each week for 
9 years and 
8 months, save.. $8.80 $18.75 $45.00
Each week for 
1 9 years and 
8 months, save.. $3.75 $7.50 $18.75 -
This chart shows only a few ypical examples of savings goals and 
how to reach them through Payroll Savings. Remember, you can 
save any sum you wish, from a couple of dollars a payday to $375 
a month. The important thing is, start your Plan today!

Saving is simpler than you think—with 

U. S. Savings Bonds on the Payroll Savings Plan!
, ' ' ■ ■ %
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‘‘Saule”, kaip szviete, taip 

ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenuineratais. , ■.

A ‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
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vb MUSU
SKAITYTOJAMS

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

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti. ‘ ‘Saule’ ’ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!
j Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak

cija labai gražiai praszo visu 
% * Saules ” skaityto j u in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 

' kasztu, sekti tuos, kurie pave- 
i luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tąi 
laika, kol skaitytojai užsimoka 

! už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 

j kol jus užsimokėsite, “bet da- 
I 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 

į mes galėtume jums “Saule” 
i vis siuntinėti.
i Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 

iv:,,-.'', ' pi1**Fonda,” m kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie- 

! ros nupirkti. Mes tokio fondo 
| neturime, bet nuoszirdžiai ir 
| viesžai padėkotume tokiems 
i geriems musu laikraszczio re- 
I mejams, 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!
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