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Isz Amerikos
PRASIKALTIMAS IR Paskelbė

NUBAUDIMAS

Bausme Turi Būti 
Pritaikinta Prie

Prasikaltimo
NEW YORK. — Kai Ameri- 

kiecziai dažinojo apie 'to mažo 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

VILKAI SUDRASKĖ 
LAKŪNO LAVONA » »
TAHLEQUAH, OKLA. — 

Vilku sudraskytas ir suėstas 
lavonas lakūno buvo surastas 
netoli jo sudušj i? mažo e.o- 
plano netoli nuo Ta'.ihąuah, 
Oklahoma. Policijantai sako 
kad tas lavonas buvo Jamis- 
Harold Hays, isz Tucu ncai i, 
New Mexico, kuris dingo Erg- 
sejo (Sept.) treczia diena.

Policijos virszininkas kuris 
pažino ta žuvusi lakuna, Virgis 
Byrum, sako kad tas jo eropla- 
nas buvo visiszkai sunaikintas 
ir kad dalys lakūno lavono bu
vo surastos keletą szimtu mas
tu nuo eroplano.

Jo eroplanas buvo nukritęs 
in labai tanku miszka, slėnyje. 
Vilkai buvo sudraskė jo lavona 
ir nuede beveik visa mesa ligi 
kaulu. Policijantai rado apie 
penkis szimtus doleriu czekiais 
ir pinigais lakūno piniginėje 
masznoje.

Kaip ta nelaime atsitiko ir 
kodėl tas lakūnas tenai nukrito 
policijantai dar nebežino.

Sutinka Gryžti

Indijos Sargybos karinin
kas linksmai atsisveikina su 
keliais Sziaures Korecziais 
ir Kiniecziais belaisviais, 
kurie dabar sutiko gryžti na
mo..

Pirmiau visi jie nesutiko 
gryžti, bet Komunistu atsto
vai juos persznekejo, ar taip 
iszgazdino, kad jie nusileido 
ir sutiko gryžti.

Koriecziai ir Kiniecziai 
taip neapkenczia tu Komu
nistu, kurie dabar juos “mo-

BAISI TEISYBE

Laikrasztis Per Daug

LOS ANGELES, CALIF. — 
Los Angeles mieste beveik visi 
laikraszcziai jau keli menesiai 
kaip raszo ir vieszai paskelbia 
“Saliunu Vieszpatyste — visos 
Californijos baisi sarmata“.

Ana sanvaite laikrasztis 
“Mirror” iszdave daugiau ne
gu norėjo ar tikėjosi, acziu sa
vo konkurentui laikraszcziui 
“Daily News”.

“Vardais buvo iszvardinti“, 
didžiavosi laikrasztis ‘Mirror’ 
mes parodėme kaip Californi
jos politikieriai ir intakingi 
žmones perkasi saliunu laisnes 
pigiai ir paskui labai brangiai 
parduoda tiems kurie negali 
tokiu laisniu nusipirkti. ’ ’

Ant rytojaus laikrasztis 
“Daily News” pridėjo dar vie
na varda tokiu szinkoriu kurie 
perkasi laisnes ir paskui jas 
parduoda ir pasipiniguoja, 
varda vieno tokio, kuri laik
rasztis “Mirror” apleido ar 
pamirszo.

Tai buvo to paties laikrasz- 
czio “Mirror” vyriausios re- 
daktorkos ir laikrasztininkes, 
Florabel Muir. Ji tik szimet to
kias saliuno laisnes buvo nusi
pirkus už $525.00 ir už keliu 
menesiu buvo jas pardavus per 
taip vadinama “juoda marke- 
ta” už $6,300.00.

Laikrasztis “Daily News’’ 
labai lipszniai savo skaityto
jams pastebėjo kad: “Visa tei
sybe yra žingeidingesne, dides
ne ir baisesne” negu laikrasz-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

, kiną ’ ’ ir ragina gryžti namo; 
kad Amerikos kareiviai da
bar turi sergėti Indijos sar
gus kurie yra paskirti sergė
ti tuos belaisvius. Dabar isz- 
eina taip kad sargai sargus 
sergsti.

Czia klausimas tokis opus 
ir pavojingas, kad Amerikos 
Ambasadorius Indijai buvo 
skubomis pasiustas isz New 
Delbi in Korėja, kad galėtu 
musu valdžiai Vaszingtone 
viską greitai praneszti.

Eroplanas skrido in Puerto 
Rico per tirsztas miglas.

Du policijantai eina sar
gyba prie didelio Constella
tion eroplano liekanų, in 
Idlewild, N. Y. Du žmones

TAUTU SANJUNGA 
PASKIRIA $48,230 
PRAVARYTIEMS 
DARBININKAMS * ___

LONDON, ANGLIJA. —
Tautu Sanjungos Administra
cine Taryba nutarė pilnai al
gas užmokėti keturiems Ame- 
rikiecziams, buvusiems Tautu; 
Sanjungoje darbininkams, ku
rie buvo gave “sakti” prasza- 
linti, už tai kad jie nesutiko at- Į 
sakyti in klausimus ar jie kada 
nors buvo ar dabar yra Komu
nistu partijos nariai. z

Isz viso vienuolika tokiu 
darbininku buvo pravaryta, ir 
jeigu visiems pilnai algas rei
kės iszmoketi, tai kasztuos 
apie $135,000.

Senatorius McCarthy ir kiti 
Amerikos atstovai labai prie- 
szinosi tokiam nusistatymui, 
bet Tautu Sanjungos Taryba 
nieko nepaisė ir nutarė labai 
duosniai tiems pravarytiems 
darbininkams atsilyginti.

Bepiga Tautu Sanjungai ir 
jos tarybai nutarti taip ir būti 
tokiai duosniai, kai jiszvaisto 
musu pinigus.

Pravaryti darbininkai, ku
rie nesutiko pasisakyti ar jie 
yra Komunistai ar ne dabar 
gaus atmokėti szitaip:

Keturios deszimts keturiu . 
metu amžiaus Alexander Sven- 
chansky, kuris labai gerai Ru- 
sirzkai moka ir kuris dirbo ra
dijo divizijoje, gaus $20,000.

Hope Eldri'ge, keturios de
szimts metu amžiaus, kuri ro- 
kundas vede, gaus $16,000.

Keturios deszimts trijų me
tu amžiaus Eda Glaser, kuri 
ant maszineles raszinejd, gaus 
$7,5C0.

Penkios deszimts dvieju me
tu amžiaus Ruth Crawford, bu
vusi žinių sztabo virszininke, 
gaus $4,370.

Ir szitos algos tai ne už at
likta darba, bet už ta laika, 
per kuri jie butu dirbę jeigu 
nebutu “sakti” gave. Reiszkia 
jie dabar gaus mokėti už tai 
kad jie “nedirba”.

Czia tai jau isz tikro kvai
lyste Tautu Sanjungos. Tautu 
Sanjungos Sekretorius, Dag 
Hammarskjod, szitaip pasielg
damas, nori užmokėti tiems, 
kuriu isztikimybe savo krasz-

Kas Liko Isz Didelio Eroplano MAŽIAU KAREIVIU : VIENAS KURIS
PABĖGA NEGRYSZ NAMO

sudege, daug kitu buvo ap
deginti ar sužeisti, kai tas 
eroplanas vos tik pasikėlęs 
davė in žeme ir užsidegė.

Nelaimes Didvyriai

Eroplano prižiūrėtojas Al
bert Folli, (virszuje) isz 
Clifton, New Jersey ir patar
nautoja Anne Krause (apa- 
czioje) isz Philadelphia, Pa., 
savo drąsą atsižymėjo isz- 
gelbedami visus, iszimant du 
keleivius isz nukritusio ir 
deganczio Constellation ero
plano ant International Air
port, in Idlewild, New York.

tui yra intartina. Jis yra pasa
kęs kad visi tie darbininkai bu
vo neteisetinai pravaryti, ir už 
tai jiems reikia atlyginti.

Nuo kada Tautu Sanjungos 
Sekretorius gali pasakyti ka 
mes turime ar galime daryti su 
savo darbininkais Tautu San- Į 
jungoje? Czia, mums rodos, 
yra vien tik Amerikos vidaus 
reikalas, o Tautu Sanjungos 
Sekretorius czia neturi jokio 
biznio!

O kas dar skaudžiau, tai kad 
tie neisztikimi ar bent intarti 
darbininkai bus atmokėti su 
musu pinigais. Juk kas kitas 
užlaiko visa ta Tautu Sanjun- 
ga, jeigu ne Amerikos dole
riai?

-----------o-----------

— Pasenus motere su kviet- 
kuota skrybėlė ant galvos, isz- 
rodo kaip senas krūmas erszke- 
cziu su keliais žiedais.

Folli, visas apraisziotas in 
Far Rockaway ligonine, dry- 
so per liepsnas szokti prie 
eroplano duriu ir jas atida
ryti kad kiti galėtu iszszok- 
ti.

Panele Krause, patarnau
toja, teipgi atsižymėjo, sto
vėdama prie deganczio ero
plano duriu kol visi iszlipo 
ar iszszoko.

TRAUKINYS
NUVERSTAS NUO 

BEGIU

Žydai Kaltina Arabus

JERUZOLIMAS. — Žydu 
Israelio kraszto prekbyinis I 
traukinys buvo nuverstas nuo i 
begiu, rieliu, kai bomba su
sprogo, netoli nuo Jordano ru- 
bežiaus.

Žydai sako kad' ta sprogs
tanti bomba buvo Arabu padė
ta ant begiu. Jie sako kad tai 
tik vienas tokis invykis isz 
daugelio tokiu, kai Arabai pra
dėjo vėl Žydus kamuoti prie 
rubežiaus.

To freito su trylika karu 
isz penkios deszimts dvieju nu- 
siverte nuo begiu, kai ta bom
bą susprogo. Kiek galima daži-

i (Tasa Ant 4 Puslapio)

Pabėgėliai Siuncziami 
In Korėja

LOUISVILLE, KY. — 
“Louisville Times” laikrasz
tis raszo kad apie szeszi tuks- 
tancziai devyni szimtai karei
viu, kurie buvo isz vaisko pa
bėgę, buvo pasiunsti in Korėja 
ar in Tolimuosius Rytus už ta 
prasikaltima.

Dabar daug mažiau kareiviu 
iszdrysta apleisti vaiska ar pa
bėgti isz armijos, kai jie žino 
kokia bausme ju laukia.

Armija prisipažinsta kad 
pirmiau apie dvideszimts tuks- 
tancziu kareiviu pabėgdavo 
kas menesis.

Bet dabar, kai iszejo naujas 
insakymas kad visi tie pabėgė
liai kareiviai, vietoj kad butu 
patupdinti in kalėjimą bus pa
siusti in Korėja ar in tokimuo- 
sius Rytu krasztus, tai daug 
mažiau tu kareiviu iszdrysta 
armija apleisti.

O paczioje Korėjoje Armija 
paskelbė kad ji užmokės dvide
szimts penkis dolerius, vietoje 
penkiolika tiems žmonėms ku
rie pranesz apie pabėgusi isz 
vaisko kareivi. Dvideszimts 
penki doleriai mums mažai ka 
reiszkia, bet tenai tai yra tikrai 
geras pinigas.

Armija teipgi paskelbė kad 

sugautas pabėgėlis kareivis tu
rės isz savo algos užsimokėti už 
kelione isz tos vietos kur jis 
bus sugautas.

Vienas kareivis kuris buvo 
apleidęs vaiska be pavelinimo 
isz Fort Campbell, Kentucky, 
buvo priverstas užsimokėti 
asztuoniu szimtu ir septynių 
doleriu baudos, kai Armijos 
kariszka policija ji sucziupo in 
Seattle miestą, Washington. 
Jis turėjo ne tik už savo bet ir 
už tu armijos policijantu ke
lione užsimokėti.

Prezidentas Dwight D. Ei- 
senhoweris Baltuosiuose na
muose priėmė Tautu Sanjun
gos Pirmininke, Pone Vaja- 
ya Lakshmi Pandit.

Tarp jųdviejų sėdi Ameri
kos Sekretorius John Foster

Viename dideliame mieste, 
vienas laikrasztininkas pasitei- 

| ravo apie vieno isz tu kareiviu, 
kurie dabar nenori gryžti na
mo isz Korėjos, gimines ir apie 
jo paties gyvenimą priesz in- 
stojaht in vaiska. Ka jis daži
nojo sudaro ne labai gražia pa
saka: >

Tas kareivis užaugo didelio 
miesto apleistu, biednu ir skar
malu dalyje. Jo tėvas niekados 
nedirbo. Jo motina buvo gir
tuokle ir vieszai užsidėdavo su 
svetimais vyrais. Ju sūnūs už
augo baugus, jautrus ir nuo- 
szalus. Jam buvo sarmata pri
sipažinti kas jo tėvai yra. Syki 
jis ne ėjo in mokykla per dvide 
szimts viena diena už tai kad 
jis neturėjo czeveryku.

Jo vyresnis brolis buvo pa
taisų namuose kelis sykius ir 
dabar randasi kalėjime už va
gyste.

Jo szesziolikos metu sesuo 
randasi in mergaicziu ^pataisų 
namus ir jau beveik akla nuo 
lytines ligos.

Jo motina dingo su keliais 
vyrais skarmalais kur nors to 
miesto landynėse.

Kai jis gyveno namie, jis 
stengiesi szeimynele sulaikyti, 
bet jam nepasiseke.

Vėliau, kai jis instojo in 
vaiska ir buvo pasiunstas in 
Japonija, jis stengiesi nauja 
gyvenimą pradėti ir apsiženijo 
su Japonaite. Jųdviejų dukrele 

nuo “polio” pasimirė pirm ne
gu sulaukė pirmu metu. Jo 
žmona ji paliko. Po tam jis bu
vo pasiunstas in Korėja kovo
ti už Tautu Sanjunga.

Czia aiszkiai matyti kodėl 
jis nenori gryžti namo. Czia 
teipgi aiszku kad jis nutarė 
tenai pasilikti ne už tai kad jis 
myli Komunistus, bet kad jis 
jaučzia tenai negali būti pras- 
cziau kaip jam czia yra buvę.

PLATINKIT *
“SAULE”

Dulles. Jie pasisznekejo ir 
pasitarė apie Korėjos klausi
ma.

Pone Pandit laikraszti- 
ninkams pasakė kad “pasi
tarimas buvo atviras ir 
draugingas.”



* • 8 A U L K ” MAHAMOY CITY, P K.

Kas Girdėt
.Vatikano leidinyje musu 

garbingas Arkivyskupas Jur
gis Matuleviczius yra pa vadin
tas “Giorgi8 Matulevicz”. j 
Reiszkia vardas suita.lintas, 
pavarde sulenkinta. Ar mes 
turime pirmiau paversti savo 
garbinga dvasios vada in sve
timtauti, pirm negu galėsime 
ji paskelbti szventuoju ? Ar 
Lietuviui nei danguje nėra vie
tos? Ar ir sziandien Lietuvis 
yra skaitomas pagoniu? _

“Ar dar nevedes?”
“Dar ne.”
“Tai ko lauki? Juk senatve 

netoli.”
“Mat apsivedimas gali būti 

dangus ar pragaras. Kaipo nu
sidėjėlis neuižsiipelnian dan
gaus, o in pragara kas gi lys 
savo valia?”

Net ir pats sanižiningiausias 
žmogus niekados negali tikrai 
pasakyti, ar jis yra mirtinai 
nuvargęs ai- tik baisiai tingi.

’ • •

“•Vaje, vaje! Žiūrėk, kaimy
nas sveikinasi su tuo žmogumi, 
kuris blogais darbais yra bai
siai susitepęs!”

“Susitepęs, taip, bet kartu 
pralobęs, o pinigai tai geriau
sias muilas. Jie ir biauriausiasi 
demes, numazgoja.”

rr • •

Niekszas tik tas, kuris turte
lio nesusikrove. Jeigu ir pa
leistuviui pasisekė sau turteli 
susikrauti, jis gali baižnycziai 
kelias szimtines paaukoti, ir 
tapti labdaringas žmogus ir 
ba'žnytczios rėmėjas.

' • • "

Senis Butkus susitiko labai 
rimta' rimtu knygų skaitytoja 
ir jo užklausė: “Ar skaitei 
knyga pavadinamu, “Kaip^Gy- 
venti, Kad 'Sulaukus Szimto 
Metu.”- '

Jo draugas Szimkus jam at
sake: “Skaicziau ne tik ta kny
ga, bet ir pažinstu tos knygos 
raszytoja. Nabagas pasimirė 
dar nesulaukęs trisdeszimts 
metu!

Amerikos pasiuntiniai, dip- 
liomatai Europoje sako kad 
Rusija dabar visomis galiomis 
stengiasi iszvengtį kitos vai
nos. Jie sako kad Sovietai turi 
gana bedu namie ir su savo pa
vergtais krasztais.

szita propaganda jie netoli nu
eis, nes tik vienas 'žvilgsnis in 
Amerikieeziu gyvenimą paro- 

’do kad jie meluoja.

Maskva dabar nuduoda kad 
ji nori derintis ir 'prie taikos j 
stalo sesti, bet ji vis iszranda ; 
kokiu kliucziu tokias konfe
rencijas atidėti, nes ji jauczia- 
si per silpna dabar kitps stum
dyti ar stramu'žinti.

Iszrodo kad Amerikos Sek
retorius tyczia šukele tuos bun- 
tus ir susikirtimus tarp Ttalijo
nu ir Yugoslavu del Trieste 
miesto, kitaip nebuvo galima 
ta dipliomatu sudaryta klausi
ma kitaip iszriszti. Diplioma- 
tai jau asztuoni metai kai ta
riasi ir nieko nenutaria kas- 
link to miesto.

Amerikos Sekretoriaus nu
tarimas sugražinti dali Trieste 
miesto Italijonams aiszkiai su
laužo Italijonu sutarti, bet ta 
sutartis jau seniai buvo sulau
žyta, kai Maskva nesutiko pri
pažinti ta miestą, laisvu ir nie
ką m n e p r i g u 1 m i n g u.

Jeigu Yugoslavams nepatin
ka ir jeigu Tito dabar nori sto
ti in kara, jis taip ir padaryti, 
sako Amerikos ' Sekretorius. 
Bet tada jis turės kovoti ne 
vien tik priesz Italija, bet ir 
priesz Amerika, nes musu ka
reiviai randasi Treiste mieste 
ir isz tenai nepasitrauks. Jeigu 
Tito tai]) nutartu daryti, tai jis 
baisia klaida padarytu, nes vi
sa pinigine ir karine pagelba 
isz Amerikos butu sustabdyta. 
Jis dabar yra gavės beveik bi
lijoną doleriu isz musu. O jeigu 
mes ipasitrauktume ir jo ne- 
remtume, tai visai trumpu lai
ku galingas diktatorius Tito 
papultu in Sovietu nagus ir jo 
likimas butu toks kaip buvo to 
Beria, Rusijoje.

Eina gandai kad Amerikos 
mokslincziai yra iszrade dar 
baisesne sprogstanczia bomba 
negu ta atomine ar ta hydrogen 
vandenilio bomba. Szitos nau
jos bombos dulkes viską isz- 
naikintu kelias sanvaites po 
tos bombos susprogimo. Ji to
kia baisi, sako tie mokslincziai, 
kad vargiai kas drystu ja pa- 
vartuoti.

. I / K

Pypkes Durnai
Malenkovas dabar jau yra 

insigalejes,.sako musu diplio- 
matai, Maskvoje. Kai Beriji 
buvo pabalintas tai buvo vi
siems kiliems pavyzdys ir per
sergėjimas neprasiszokti. t

Asz Vargdinele

Kreminio nauji vadai dabar 
stengiasi pataisyti Stalino 
klaidas, Stalinui per daug rū
pėjo tarptautinis užkariavi
mas, jis per daug rūpinosi apie 
užsieni ir visa pasauli, o per 
mažai apie paczia Rusija.

Asz vargdinele, 
Asz seratele 
Papratus vargsti 
Vargadienele.

Maskvos nauja propaganda 
yra kad Komunizmas gali pa
gerinti visiems gyvenimą. 'Su

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai Užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company,

Kad asz turecziau 
Nors motinėlė!
Užtarejele.

Jau senei guli 
Auksztam kalnelyje,

• Ant jos kapelio 
Rutu rasele.

Ant jos kapelio
Taip gražiai szvieczia 
Kai sidabrelis.

“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 drąsiai skel-

PER DAUG
AUTOMOBILIU

DETROIT, MICH. — Per į 
deszimts metu ar ilgiau auto- ■ 
mobiliu pardavėjai bėdavojo 
kad fabrikai jiems per mažai 
nauju automobiliu pristato. 
Bet dabar jie jau Lozorių gie
da kad Detroit fabrikai jiems 
per. daug tu nauju automobiliu 
kemsza.

Jie nusiskundžia kad jie ne
gali tiek daug nauju automobi
liu parduoti.

Kansas valstijos automobi
liu pardavėjai per savo seimą 
pareikalavo kad Detroit fabri
kai mažiau nauju automobiliu 
gamintu.

Net ir viena kompanija kuri 
gamina naujus automobilius 
“Studebaker” taip pat dabar 
sako. Studebaker automobiliu 
kompanijos pirmininkas Paul 
G. Hoffman sako: “Fabrikai 
turėtu tik tiek nauju automo
biliu pagaminti, kiek galima 
su teisingu pelnu parduoti. Jei
gu mes dabar tiek automobiliu 
gaminsime kad busime privers
ti juos parduoti be pelno, tai 
kokis tas biznis bus?”

Keli fabrikai jau yra iszlei- 
de savo 1954 metu naujus au
tomobilius. O pardavėjai dar 
turi daugiau kaip penkis szim- 
tus penkios deszimts tukstan- 
cziu sziu metu automobiliu sa- 
vo languose.

Už tai dabar tie pardavėjai 
visomis galiomis stengiasi, kad 
ir visai be jokio sau pelno par
duoti tuos 1953 metu automo
bilius.

Jie garsina: “Visai nereikia 
ant rankos pinigu!” “Numu- 
szime penkis szimtus nuo nu
statytos prekes!” “Duosime 
keturis szimtus penkios de
szimts doleriu už bet koki au
tomobiliu, nežiūrint kaip jis 
senas ar sulyžes, bile tik galė
site ji pas mus atveszti!”

Chicagoje tie automobiliu 
pardavėjai parduoda nauju au
tomobilius už antru ranku au
tomobiliu preke. Vienas tokis 
biznierius kuris parduoda 
Hudson automobilius, dabar 
parduoda ir naujus Pontiac, 
Buick, Cadillac, Oldsmobile ir 
Plymouth automobilius pigiau 
negu fabriku nustatyta.

Fabrikantai beveik po prie
varta priverczia pardavėjus 
imti vis daugiau ir daugiau 
nauju automobiliu. Tie parda
vėjai kurie per daug kapitalo 
neturėjo ir negalėjo greitai 
parduoti tuos automobilius su
bankrutavo ir isz biznio iszejo. 
Kiti jau prieszinasi tiems fab
rikantams ir neima tiek daug 
automobiliu.

Vienas biznierius su tiek 
daug neparduotu automobiliu 
savo languose, prie lipto galo 
priėjės, pagarsino: “Mes del 
iszmainos ant naujo automobi- 
liaus imama bile ka jus turite: 
sena automobiliu, lauža arkli, 
kumelaite, karve, ožka, visz- 
tas.” Jis nustebo kai žmones 
tam jo pagarsinimui intikejo 
ir atvede, atnesze, arklius, avis 
chinchillas, kailinius ir rakan
dus. Tas biznierius Richard 
Whitfield ta diena pardavė 
trisdeszimts penkis automobi
lius.

Kitas tokis biznierius siuli- 
na penkis szimtus gorcziu ga
zolino už dyka su kiekvienu 
nauju automobiliu.

Packard automobiliu parda
vėjai dabar eina durys nuo du
riu ir praszyte prąszo kad kas

pirktu ju automobilius.
Bet Chrysler kompanijos 

Vice-Pirmininkas James Cope 
nesutinka su tais kurie dabar 
Lozorių gieda. Jis sako kad
galima dar daug-daugiau nau- : 
ju automobiliu parduoti. Jis 
szitaip iszrckuoja:

Septyniolika milijonu szei- i
Blynu Amerikoje dar neturi au- 
tcmobiliaus.

Asztuonios deszimts devin
tas nucszimtis žpioniu turi tik 
po viena automobiliu. (Szian
dien, anot jo, mada turėti du1 
automobiliu, viena darbui, ki
ta sportui).

Tfisdeszimtas nucszimtis 
žmonių tarp trisdeszimts ir ke- 
tprios deszimts metu amžiaus 
Amerikoje visai nevaliuoju au
tomobiliu. (Tuos žmones, jis 
sako, reikia! iszmokinti kaip 
vairuoti automobiliu ir tada jie 
pirksis nauja automobiliu).

O kas, anot jo dar svarbiau, 
ir visiems biznieriams links-

miau, tai kad czvertis visu ke
turios deszimts penkių milijo
nu automobiliu ant musu viesz- 
keliu yra dvylikos ar daugiau 
metu senume; ir ne už ilgo tu-
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ręs būti iszmainyti ant nauju 
automobiliu.

Kieno ežia teisybe pareina 
gal isz to kiek pinigu randasi 
pavienio žmogelio kiszeniuje. 
--------------- --—t-----------

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.

I
No. 101—Kapitonas Velnias, 

Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

dideliu puslapiu, 35c.
No.111—Sziupinis (3 dalis) 

talpinusi sekanti skaitymai:! 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio i 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, Į 
Galinga ypata galybe meiles;! 
Rąganiszka lazdele; Boba kaip' 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vogija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-' 
Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus 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; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Ai'ma- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

THE MESSAGE 
IS FOR US...

THEN THIS PICTURE WAS TAKEN, this mar) 
was calling a message to a battery ol 

artillery. Today, he has a message for us: 
“Soldier or citizen, we all want peace. If'e 

leant it enough to defend it—as we would defend vur freedom. 
And if a peaceful future for our country depends upon our strength, 
we will be ready. ” 

. •
We at home are keeping America economically stron. 
investing in Savings Bonds—just as our Armed 
keeping. her militarily strong. An enormous' 
thing, but we’rb equal to it—43 million of us 
now own Bonds! Because we Avant security for 
ourselves. And because we know that 
peace is only for the strong!

Plan to save more—starting today4—through U.
Bonds. Join the Payroll Savings' Plan where you work—a 
simple, sure plan that saves something out of your pay check 
before you’re4' tempted to spend it. If you are self-employed, 
join the Bond-A-Month Plan at your bank.

!g—by
Forces are

S. Savings

Here’s how E Bonds 
•jjow earn more money for you!

Now safe, sure U. S. Series E Savings Bonds pay an even ■ 
better return than ever before . . . thanks to 3 brand, new 
money-earning features announced by the U. S. Treasury.

1 Now every Series E Bond you gel begins earping inter-
x est after only 6 months. It earns 3%, compounded semi

annually, (w hen held to maturity. f

2 Every Series E Bond yon own can now go on earning 
interest for 10 more years after it reaches the'original 
maturity date—without your lifting a finger!

3 All maturing E Bonds automatically earn interest'at the 
neic, higher rate (average 3% compounded semiannually). 

Start now! Invest more savings in better-paying Series E 
Bonds—through the Payroll Savings Plan where you work.

Peace is for the strong!
!'or peace and prosperity invest in 

U. S. Savings Bonds!
*

The U. S. Government does not 'pay for this advertising. The Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council end

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pačziuojas, 
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 Mate.uszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

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

No.200—Eusfcakijuszas. Is
torija isz Pirmutiriiu 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 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-Orjleriai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JI. S. <



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Slaptybe Antgrabio
• " \

(Tasa) ,

— O ar ne hutu galima vėl 
ja papraszyt ?

— .Vargiai, ir tada labai ja. 
praszyt, idant pasiliktu, nes ji 
stacziai atsisakė.

— Gal norėtu užsiimtie szi- 
tuom dalyku ?

— Gal būtie. Vienok reikė
tų josios paklaust, kad ir atsi
sakytu nuo jieszkojimo pikta
dario, nes gal savo gera rodą 
paremtu.

— Ar gyvena jijie Pary
žiuje?

— Asz mistinu jog czion, 
ba busi metas kaip viena karta 
pribuvo pas mane ant vienos 
rodos. Ji žino, jog asz ja guo
dėjau. Kol ponas dabar surasi 
b u d a at r a d i i n o josi o s ?

— Gal atsiras sipasabas.
— Tai pasirūpink ponas ir 

prikalbink Amelija Jaubert 
idant pribūtu mums in page!* 
ba. A.s'z mistinu bus geriause 
jog ponas atsiminei apie ja. 
Kur Juodelei ir Martelus vai'k- 
sztineje apieziuope, josios akis 
nužvelgs.

— Padarysiu kiek galėsiu 
ir da siziandien nusiduosiu pas 
ja. Sudžią Gibray stojo ir no
rėjo atsisveikint, kad sztai in
ejo šūdinis tarnas ir danesze 
prokuratoriui, jog direktorius 
policijos ir kamisorius prasto 
ant trumpo pasikalbėjimo. 
Prokuratorius liepe juodu in
vests sztai netrukus inejo net 
tryse, o tas treczias buvo kup
ezius vainiku Letellier nuo 
ulyczios La. Racquette.

— Ka mums ponai naujo 
at.neszate ?"Paklausė prokura
torius maloniai.

— Perstatau ponui proku
ratoriui poną Letellier davad- 
na kupeziu, tarė direktoris pa- 
licijos. Jięi ka tik pribuvo in 
mano Iwiira ir pasako, kad jei
gu bus teisingi tada žadintojų 
už dvieju valandų galėsime tu- 
retie. t

— Ar isztikro! Paszauke p. 
Gibray netikėdamas savo au
sim.

— Ar ponas ka toki žinai? 
Paklausė prokuratorius Letel- 
liero.

— Taip žinau, atsake sta- 
ežiai kupezius.

— Ir'ant ko rėmėsi pono 
žinia?

— Pažinau tuo jaus taji 
žmogų, kaipprjesz valanda isz- 
ęjo isz kapiniu Pere Lachaise 
ir inlipo in doruszka.

— Ar ponas neturi tame 
kokia klaida? Gal tik paita-

%

S'ZUS?

— Ne ponas prokuratoriau 
prisiartinau prie jo ir da kal
bėjau su juoin.

— Kodėl neliepai ponas jo 
suimt?

— Dairiau® gana, nes ne- 
maeziau nei jokio policijanto. 
O velei prie teip staigaus 
aresztavojimo, but prisikuopi- 
nia žmonys ir da 'butu galėjas 
pabėgt. Velinau-gi važuot pas
kui ji ir dasižinot kur gyvena; 
o kad jis suvis neprijauczia jog 
likosi susektu, tai ne nepamis- 
lys pabėgt.

— In kur paskui ji nuvaža- 
vai?

— Net ligi Grand hotelaus.
— Ar jis ten gyvena.
— Teip, ten, asz dasižino- 

jau' tikrai.
— Nuo ko?

— Nuo hotelaus tarno.
— Ar tai Prancūzas, ar ka

ilis svet linzėmis,?
— Ispanas!
— Ar Ispanas! Paantrino 

sudžia Gibray, del to visi žu- 
dintojai tai sake, jog tai sve- 
t kiužėmis.

— Kaip vadinasi? Paklam 
se prokuratorius.

— Sake kad vadinasi gra
fas Smolles.

BALTRUVIENE

Jau tai moterėlės gana, 
Susikirto viena su diczke 

panele,
Teisybe, kad didesne 
Nes buvo drūtesne,

Ba su pikiu kotu kare 
ną kas, 

Kad per uosi pasirodė kaip 
'balinu a s, 

Kaip tik kraujas pasirodė,
Net baisiai tas iszrode, 

Po tam bobele tai panele 
įuresztino, 

Kad in džela to panele 
nuvežti,I

Bet niekur negalėjo surasti. 
Kaip ten toliau ‘buvo, 

Viskas ant nieko pakliuvo.
si* •T* *T*

j
Mano rūteles, 

Privalumai kožnos moteres

Taip kaip laimes juosta, 
Susideda isz skaiscziu borvu, 

Panaeziai ir motina, 
Turi tureli skaistu budai 

Malsziu, saldu, 'pilna meiles,
Meilumo, szilumos ir 

tikėjimo.
Privalumai tėvo yra: 
Kieti, sunkus, asztrus,. 
Kaip isz plieno kalti, 

Kaip isz marmuro iszpjauti.
Turi jisiai rūpintis apie 

pastogia,
Del vaikeliu ir paczios, 
Apie drabuži ir kitokiu 

reikalu, 
Kurie isztiese rankas prie jo, 

Szaukia paszelpos ir 
glaudžiasi ‘prie jo!

Isz tikro, viską iszpildyt kaip 
daigto,

Nes tuosius privalumus 
leilgvai sverti, 

Apleidineti ir ju nepažinti, 
Tai prigaudineja pats save.

* * * -
Atsiminkite visados apie tai, 
Kad viename, tame paeziame 

V darželyje, 
Auga rūtos ii- dilgeles.

— Apszvieta be jokios ti- 
kyfces, neturi jokios vertybes, 
Jeigu tikybes neturėsime, 
Tai,varge gyvensime.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratai s.

’KyPiikie U. S. Bonus!

— Sakai ponas, jog ant 
kart pažinai, ar pažinojai ji se
niau ?

— Pažinau ji kaipo ta pati 
kuris nuo manes pirko vainiką , 
isz nesmertelninku, surasta 
antgrabije.

— Ar ta ka ponas pažinai, 
tai, buvo pas tamista nupirk
tas, tai asz tuojaus pasirūpin
siu ji paimt.

— AiJz vienlaik ižduošiu 
mano prisakymus, dadave di
rektorius policijos.

— Ar ponas norėsi drauge 
Važiuot in Grand hoteli ir pa- 
lauktie ligi laikui, kol ne bus 
suimtas per poną pasakytas ta
sai piktadaris? Paklausė sli
džia Lotellieriaus. Ponas gali 
reikalaut už sugaiszinta laika 
kiek sau nori.

— Alau ponas apie tai ne
reikalauji sakytie, tarė knp- 
cbzius. Ne esmių dokui Dievui 
biednas, tai nereikalauju jokio 
užmokesezio, jeigu man pasi
seks paduot in rankas valdžios 
taji piktadari, tai bus man in- 
vafles.

— Dėkui ponui ir pagiriu 
taji pono prilankuma, ha per 
poną mums pasiseks taji kru
vina užduoti iszriszt.

— Ne užmirszkie ponas pa- 
darytie krata, kambaruose tojo 
Ispano, tarė prokuratorius di
rektoriui policijos.

— Viskas bus prigulincziai 
atlikta.

— Nes pasiskubinkie po
nas1, idant tasai latrelis pajutęs 
neiszsprustu.

Gibrai nusidavė in- savo ofi
są ir surasze nusprendimą 
aresztavojimo. Direktorius po
licijos iszdave agentams reika
linga paliepima ir in penkioli
ka miliutu nuvažiavo dvi ka
rietos isz namo teisingystes in 
dideli hoteli.

* * *
Pagal norą pasiredusio kuni

go Vęrdiero, trys draugai pa
baigė greitai pusryczius ir isz- 
siskyrste idant iszpildyt duo
tus paliepimus.

Mauricas, kuris ketino pasi
rūpint apie adresu Ludviko 
Bressollos ir apie metrikus Si
monos,meti k ros dukters Valen
tinos Darville, nusidavė pir- 
miaus’e in skaitinyczia pasage 
del Opera, ir paklausė: ar czion 
randasi met i na i užras'zai Mes- 
sager’jo. ,

— Turime trylika metiniu 
suraszu, atsake jam ir padėjo 
pries'z ji visu tu metu suraszus.

Mauricas užsiėmė • godžiai 
peržinrinejimu aktu ir pirmu- 
tinoje knygoje nieko nerado.

Net trecziame tame geriaus 
jam pasisekė, ba. ant vieno la
po rado suras'zytus, visus bu- 
daunycziu, o užtiko ir raszta 
“Ludvikas Bressoles, Nr. 23 
Bulwary des Tilles de Cavail- 
re ’ ’.

Buvo tai po teisybei priesz

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

vienuolika metu, nes per ta lai
ka ponas Bressollos galėjo s'avo 
butine kelis kartu.' permainy
ti e.

Mauricas užsirasze sau ta 
adresu ir paėmė ketvirta kny
ga. Da trijuose metiniuose me
tuose buvo tas pats adresas, o 
ketvirtoje jau nesirado, buvo 
iszleszuotas isz tarpo budau- 
nycziu.
. Mauricas peržiurėjo visu 
motu leistrus, nes nei viename 
jau nerado pravardes Ludviko 
Bressalles. Tasai žmogus jau 
turėjo atsitraukt nuo visokiu 
ir palove būtie budaunycziu.

— , Ar-gi jisai iszsineszdin- 
tu kur in kokia aplinkine ? Mis
tino Mauricas. Volei pradėjo 
peržinretie leistrus jieszkoda- 
mas tosios pravardes tarp Ver- 
telau departmentuosia. Nes 
nieko nerado.

Labai susiraukęs uždare 
knygas, iszejo isz skaitinyczios 
sodo in doružka. ir nuvažiavo 
ant bulvaru dos Filles de Cali- 
vaire Nr. 23

Neš dovanai žigiavo.
Nuo laiko, kada Ludvikas 

Bressolles gyveno tame name, 
buvo jau tris kartus parduotas 
ir tiek kartu parduotas ir tiek 
kartu persimaino sargai nami
nei.

Dabartinis, niekados ne bu
vo girdėjas apie Bressalles.

Perpykęs ir nuvargęs Mau
ricas sėdo in doružka, keikda
mas žmonis, kurie maino buti
nes ir per tai isznyksta isz akiu 
o ypacz tada kada reike ju 
jieszkot.

Da tiktai vienatine pasiliko 
jam viltis, pajieszkotie viena 
dranga Bressolles’o ir gaut 
nuo jo adresu.

Mauricas inejo in pirmutine 
geresnia kavine, paprasze po-' 
duka kavos ir liepe sau paduot 
knyga su adresais isz kurios 
užsirasze keliubudaunieziu ad
resus. ♦

Kada pas pirmutini nusida
vė su paklausimu apie poną 
Bressolles, atsake jam trum
pai: nepažinstu jo. Ir pas kelis 
ta pati girdėjo. Pas penkta, no
vos biski dagirdo apie jo gyve
nimą. Pažinojo seniaus Bras- 
solles, nes dabar žino apie ji 
tiek, jog aplaike dideli turtą ir 
(prasiszalino nuo visko, nespas- 
kutinubse metuose nieko .apie 
ji negirdėjo.

— Asz mislinu, jog Bressoy 
lies iszsineszdino isz Paryžiaus 
ir gyvena kur toli nuo miesto, 
kaipo kapitalistais.

Mauricas žinojo, jog su juom 
nieko neveiks, paliko ji, o ėmė
si kitokio budo, surastie vyra 
Valentino Darville ir tęva. Ma
rijos Bressells.

Tuom laik nuvažiavo in savo 
kvatiera prie ulyczios Navarin, 
ba sau atsiminė, jog Oktavija 
prižadėjo atlankyt ji ant penk? 
tos valandos.

O kad neraclp pas save, tai 
naudojo isz tojo laiko ir iszenm 
isz tarpo knygų pugilaresa, 
kuriamo buvo užimtos laiszkai, 
kuriu kopijas atidavė Larto- 
gue’sui ir Verdierui, kada pir
mu kartu pas ju atsilankė.

Jaunas niekadejus atidarė 
pugilaresa ir persitikrino, jog 
ipopieros kurias per užmuszi- 
ma stojosi savininku, buvo vi
sos nejudintos, dadejo prie ju 
laiszka Mykolo Bremonto, pa
dirbta per ji rakteli. Kampe 
stovėjo kelios bandeles senos. 
Mauricas viena atidarė, atau
dė audima, užkiszo gilei pugi
laresa, paskui užrakino punde- 
le. Vos ta darba atliko, kad

Katinas Rado Vieše Vieta

Kai .tikrai baisi kaitra, isz- 
tiko Los Angeles miestą, szi- 
tas ne toks durnas, Siamese 
katinas susijieszkojo sau ge
ra vieta nuo tos kaitros.

Jis užtiko praviras refri- 

sztai suskambėjo’ varpelis prie 1 
duriu daneszdamas, jog pribu
vo kas.

Inejo Oktavija, kalbėdama; 
Pribuvau, idant tau duota žodi 
dalaikyt, nes neturiu nei va
landėlės del siigaiszinimo. ,

Turėjau darbo per visa die
na, o dabar turiu sugryžt namo 
idant pasirodyt ant piet pas 
Grafa Juana.

— Tau tas grafas Juanas 
labai sėdi galvoje, tarė Mauri
cas su nuduotu nulimlumu.

— Žinoma! Juk jis teip 
turtingas.

— Kad tiktai galėtu ji 
kaip a.ųipainiot ir akis apdumt 
idant su manim apsipaiczuotn! 
Po perkūnu! Tai butu gilukis 
ir lobis!

— Tiktai tu nebukie tokis 
pavydus! Butu tai kudikiszkai! 
Szia. pabueziuokie mane, ba 
tuojaus bėgsiu! Už dvieju va
landų pasimatysime pas Bre- 
banta!

Pabucziavo ji ir iszhego.
Mauricas 'pasirėdė szvariai 

ir davachiai ir iszejo pekszczias 
in miestą. Ne toli bažnyczios 
Notre Daine de Lorettė"sustojo 
ir dirstelėjo ant laikrodėlio.

— Da turiu valanda laiko, 
suniurnėjo, kad da galetau at
lankyt ie mano gera prietelka 
ponia. Rosier.

(Rosier buvo tai toji pati, 
ka prokuratorius rode polici
jos kamisoriui paimtie už de- 
tektiva). Teip užeisiu pas ja, o 
jijie teip labai kožna. karta 
džiaugėsi, kas pas ja nueina.

Pasuko ant ulyczios de la 
Victorie, inejo in narna po nu
meriu 23 ir paklapse tarnaites 
ar pone Rosier namie ?•

Tarnaite pati kuri ji gęrai 
pažinojo atsake szvpsodamasi:

— Teip, teip ponas Mauri- 
cai namieje, nusiduokie ant 
virszaus, pone Rosier yra na
mieje.

Mauricas paskubino ant an
tro augszto, paskambino ir tuo
jaus durys likosi atidarytos.

— Tai ponas Mauricas! Pa
szauke sena tarnaite tarydama 
in ateigi. Ineikie ponas, pra- 
szau!

Moteriszke vidutiniuose me
tuose, apie 45 metu senumo pa- 
szokus •pasveikint jaunikaiti ir 
su motininiu jausla pabucziavo 
ji in galva.

— Mylimas kūdiki, pa
szauke, nesitikėjau, jog szian- 
dien pribusi pas mane ir buvau 
labai nuliūdus;ba. jau kone per 
visa sanvaite nebuvai pas ma
ne,ach, labai lindėjau tąyes.

— Iy man labai liudejosi 
per ta laika, atsake Mauricas,

geratoriaus duris ir inlindo.
Jo savininkas Randi Mil

ler dabar negali ji nei su pie
no dėžutė iszkalbinti ar pri- 
gundyti, kad jis ta savo vie
šu sesta apleistu.

nevos susijudinias.
— Ar isztikro? Tarė pone 

Rosier su žibantem akimis.
— Prisiekimponai.
— Tai del ko neatėjai?
— Ba negalėjau.
— Viską gali padarytie, 

jeigu nori.
— Turėjau nuolatos nebe

gales. Tikėk i e man pone ir ne- 
pykie ant manes brangiause 
prietelka. Daug ra.szinejau in 
laikraszczius, o dą ir kitokius 
turėjau reikalus.

— Ar kas buvo svarbus?
r— Labai/svarbus ir kaip 

rodos gausiu gera užmokeste.
— Teip besikalbėdami, nu

vedė pone Rosier in szilta kam
barėli, kuriame jau buvo sta
las užtiestas.

— Tai ir gerai, labai gerai, 
kalbėjo Rosier, velei bueziuo- 
dama. Apsakysi man daugiau 
prie stalo, juk liksi pas mane 
ant piet.

— Labai gailuosiu, nes ne
galų teip ilgai u'žtrukt. .

— Del ko?
— Ba busiu ant piet pas 

poną Brcbanda su ketais prie- 
t el a is.

— Gal ir prietelkoms? Nes 
tu esi labai pasibaigęs. Gal tu
ri koki rūpesti, ar gal nori pa- 
czuotis?.

— Tada apsipaezuosiu ka
da turesu keturios deszimts 
metu ir gausiu bagota paezia, 
o da dabar apie tai nemislinu. 
O jeigu pasibaigiau tai nuo 
daugybes visokiu darbu ir už
siėmimu. Gal kiek pasilsėsiu 
ba gavau nauja užsiėmimą, už 
sekretori pas viena Holandini 
kapitoną, kuris man mokes 
9,000 franku ant metu.

— O tai graži alga, tiktai 
buk i e paezedus.

— Busiu paezedus.
Jaunas žmogus stojo ir pa

žiurėjo ant laikrodelaus.
— Ar jau nori begtie?
— Turiū bėgt ba visi sve- 

cziai užpraszyti ant asztuntos 
valandos, o jąu turiu vos de- 
szimts minutu. Tai ir teip pa
sivėlinsiu.

—■ Kada pasimatysime vo
lei? ..

— Už kokiu trijų dienu.
Jauslei atsisveikino, iszleido 

ji net ant trepu, paskui sugry- 
žus sėdo ir apsiverkė. Matomai 
turėjo skausmą ant'szirdies.

Teip, teip', paskui, o gal nie
kados kalbėjo panlaželi, rodos 
kad ko bijodama. Jeigu norė
tu grėicziau ar velau paeziuo- 
tis, tada turetau pasakytie jam 
apie tajo slaptdbia baisia, jog 
užgimė kalėjime, jog jo tėvas 
buvo didžiausiu piktadariu ir 

pabegelu isz kasyklų in kur 
buvo už baisus darbus nusiim
siu, o vadinosi Petras Lartogue 
jog jo motina Amelija Joubert, 
dabar pravarde Rosier (tai ji
jie pati), prigulėjo per 14 metu 
in policija ? Ar jam apie tai pa- 
sakotie? O didis Dieve! Ar ta
sai vaikinas galėtu da myletie 
mane, kaipo savo motina?

Tame lengvai in duris pa- 
barszkino.

— Prasząu ineitie, paszau
ke apsiverkus mojere.

Sena tarnaite pasirodė du
ryse.

— Ar galu paduptie pie
tus? Paklausė, ba jau vėlus lai- 
k as.

— Teip Magdelena, gali 
duotie.

Ir poni Rosier sėdo pati prie 
piet.

— TOLIAUS BUS —

SAPNORIŪS
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Žinios Vietines:
— Senas miesto gyvento

jas, Vincas Szerksznis, nuo 102 
So. Catawissa ui y., kuris sirgo 
trumpa laika, ir gydosi in Lo-. 
cust ligon'buteje, numirė perei
ta Ketverga, antra valanda isz 
ryto. Velionis. gimb Lietuvoje 
atvyko in Sbcnadoryje, o 1919 
metuose apsigyveno Mahano-* 
juje. Buvo a.ngliakasis, o pa
skutini karta dirbo North Ma
han oy kasyklose. Paliko savo 
paczia Ona; su nu Antanu, mies
te; trys dukterys: Mare, pati 
W. Seiberto, mieste; Ona, pati 
Alberto Babarskio, Tamaqua 
ir Veronika, pati Kazimiero 
Bukaiczio, Philadelphia. Taip- 
daug anuku ir trispro-anukus. 
Laidotuves invyko Panedelio 
ryta, su apiegomis in Szv. Juo
zapo bažnyczioje devinta va
landa, ir palaidotas in parapi
jos kapinėse. Graborius Liud
vikas Traskauskas laidojo.

— Rinkimai pripuola Utar- 
ninke Lapkriczio 3-czia diena.

\

— Seredoj pripuola Szv. 
' Simono ir Judo ap., o Tautisz- 
ka Vardine: M i klauso. Ir ta 
diena: Tai* butu Czekoslovaki- 
jos nepriklausomybes diena, 
bet, deja, jau ta diena tame 
kraszte nėra, apvaikszcziojama 
kai Sovietai ta kraszta užėmė. 
Nepriklausomybes kraszte bu
vo paskelbta trisdeszimts pen
ki metai atgal (1918m.); 1949 
m., Italija užsipuolė ant Grai
kijos; 1939 m., Lietuva atsiėmė 
Vilnių, kai Sovietai isz ten isiz- 
varo Lenkus; 1886 m., Laisves 
statula “Statue-of Liberty” 
ant Bedlose Salos prie New 
York, buvo atidengta, daugiau 
kaip milijonas žmonių dalyva
vo tose fszkilmese. Statula'bu
vo Prancūzijos žmonių Ameri- 
kiecziamsi padovanota; 1940 
m., Keturios deszimts asztuoni 
žmones 'žuvo Azores Salose, 
kai didelis prekybinis eropla- 
nas czia nukrito ir sudužo; 
1636 m., Harvard Universite
tas instei'g’taą. Tai yra iki sziai 
dienai vienas isz geriausiu uni
versitetu ne tik Amerikoje, bet 
visame Amerikoje.

— Ketverge pripuola Szv. 
Narcizo, o Tautiszka Vardine: 
Vykis. Ir ta diena: 1950 m., 
Szvedijos Karalius 
pasimirė, 
amžiaus.
Gustavas Szesztasis jo 
užėmė; 1940 m., 
dėjo imti vyrus in vaiska, nes 
matyti kad karas neiszvengia- 
mas; 161(8 m., Sir Walter Ra
leigh galva'buvo nukirsta Lon
done, už tai kad jis buvo suda
ręs suokalbi Karalių Jokūbą 
Pirmoji nuversti nuo sosto. 
Sir Walter Raleigh buvo pa
garsėjus kaipo tikras džentel- 
monas, kuris syki savo gražu ir 
spalvota pulta paklojo ant uly
czios kad karaliene bateliu ne
šusi tersztu dumble, 'beeidama 
skersai ulyczia. Jis yra teipgi 
atsimenamas, kaipo pirmas 
baltas'žmogus iszmokyti Ang
lus kaip rūkyti. Menulio At
maina: Delczia.

— Jono Mitchello diena 
pripuola Ketverge. Jonas Mit- 
chellis buvo Prezidentas Ang
liakasiu Unijos ir prigelbejo 
jiems iszkovoti geresni būvi 
Angliakasiams, 
dirbs ta diena.

— Petnyczioje

Dypukais isz Europos inplauke 
in Amerikos uosta, tame laive 
buvo asztuoni szimtai trylika 
Dypuku; 1936 m., visi Ameri
kos uostai suparalyžiuoti, kai 
trisdeszimts tukstanezin dar
bininku sustraikavo; 1941 m., 
Naciai nuskandino Amerikos 
kariszka lai va “Reuben Ja
mes”. Szimtas musu jurininku 
czia prie Iceland© žuvo; 1942 
m., Kai Mussolinis atmarszavo 
in Rymos miestą., Italijos sos- 
t ine.

AUTOMOBILIUS IR
TROKAS SUSIKŪLĖ

Du Vyrai Žuvo; Nelai
me Prie Toms Upes

ninkas priesz Visu Skvontu, o 
kita Nodelia pripuola, pirma

delyjo pripuola Vžduszine: 
Pirma. Adventu Nodelia pri 
puola Lapkriczio 29-ta diena.

ITALIJOJE
POTVANIAI

REGGIO CALABRIA, ITA
LIJA. — Potvaniai paskandi
no Italijos czebato kurkos asz- 
igali, kur žuvo daugiau kaip 
keturios deszimts septyni žmo
nes. Ir policijantai sako kad 
tas žuvusuju skaiczius gali pa
kilti virsz szimto.

Tas potvanis taip užpludino 
upes kad visos tos upes persi- 
verte per savo rubežius ir pa
skandino daug namu daugely
je miesteliu. Kur tas potvanis 
labiausiai ir daugiausiai iszka- 

- dcs padare tai luvo Liedniau- 
siame Italijos kraszte.

Saracenello mieste keturio
lika lavonu buvo suskaityta. 
Ju tarpe buvo visa szeimyna, 
tėvas, motina ir keturi vaiku- 
cziai.

Oliveto mieste buvo surasti 
septyniolika lavonu kuriu tar
pe Luvo vieno kunigo lavonas.

TOMS RIVER. — Du vyrai 
buvo ant syk užmuszti kai kro
kas su automobiliu susikūlė ne
toli nuo Silverton.

Policijantai sako kad tie du 
taip smarkiai susimusze, susi
kūlė, kad tas automobilius ku
riame tiedu vyrai važiavo buvo 
to trenksmo nustumti, nu
trenkti net penkios deszimts 
pėdu. Troko draiverys nebuvo 
nei sužeistas.

Žuvusieji vyrai buvo Wood
row Minion, isz Ocean Grove 
ir George McCaffery draiverys 
isz Allenhurst, netoli nuo As-

i bury Park.
Troko draiverys buvo Ha

rold R. Ackerman isz South 
Belmar, N. J. Jis buvo nuvesz- 
tas in Point Pleasant ligonine, 

! nes jam koja buvo biski subru- 
žinta. Policijantai sako kad ne
laime atsitiko apie puse po sep- 

i tyniu isz ryto kai tas trokas 
norėjo pralenkti kita automo
biliu.

Automobilius buvo taip su- 
musztas, taip sulamdytas ir su
suktas kad reikėjo duris isz- 
p j auti, kad butu galima iszim- 
ti tuodu vyru isz jo.

Jos vyras pasakė polici j au
tams kad jis miegojo ant pirmo 
augszto ir buvo staiga prikel
tas kai aliejaus peczius suspro
go apie ketvirta valanda isz 
ryto. Jis sako kad jis stengiesi 
užlipti in virszu ir pažadinti 
savo žmona ir savo vaikuczius 
bet jau nebegalejo, ir tada jis 
iszbego a*nt ulyczios jieszkoti 
pagelbos.

Susiedai isz abieju pusiu bu
vo iszkraustinti isz savo namu 
nes ugniagesiai bijojo kad ir ju 
namai užsidegs. Bet ugniage
siams pasisekė tuos namus 
iszgelbeti.

KANADA

NAMAI SUDEGE
PHILADELPHIA, PA. — 

Motina su penkiais mažais vai- 
kuc iais žuvo gaisre, kai ju na
mai sudege. Namai užsidegė 
nuo aliejaus pecziaus.

Žuvusieji buvo Ponia Dora 
Duckett, dvideszimts asztuo- 
niu metu motina vaikucziu, Jo-

Gustavais 
Jis buvo 92 metu 

Jo vyriausias sūnūs 
sostą

Amerika pra-

Kasyklos ne-
4

pripuola 
dine.: Valyde. Taipgi ta diena:
Szv. Alfonso, o Tautiszka Var- 
1948 metuose pirmas laivas su

In Rosario di Va’andi miesteli no szesziu metu; June, penkiu 
vienos szeimynos szeszi nariai metu; Dorothea, keturiu metu; 
buvo isžtraukti negyvi. Asz- Calvin, dvieju metu ir Arlene, 
tuoni žuvo in San Georgio, kur 
upe prasimusze per savo ribas. 
Czia geležinkelio tiltas buvo to 
pctvanio nuverstas.

Valdžios xvirszininkai sako 
kad szitas potvanis atsitiko už 
tai kad dauguma lauku ir dy- 
kumynu dabar yra tuszti ir be 
medžiu. Itali jonai iszkerta 
miszkus ir nauju medeliu nepa
sodina ir už tai kai lietus atei
na tai vanduo neturi kur susto
ti ar kur insisunkti, bet bėga 
nuo kalnu kalneliu ir taip su
daro potvanius upese ir ju rū
beliuose.

trijų menesiu.
Ambler miestelio policijan

tai James Hart ir Raymond 
Russell važiavo pro tuos na
mus, kai jiedu pamate Ponios 
Duckett vyra, Joną, trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus 
mcsikojant su rankomis ir 
szaukiant: “Gaisras!”

Policijantas Russell užlipo 
ant deganczio namo stogo, bet 
jau buvo per vėlu. Visas na
mas buvo vienas gaisras.

Motina su savo vaikucziais 
miegojo ir policijantas negalė
jo jos prikelti.

Pasitaria Apie Jap. Apginklavimą
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Praeito menesio rinkimai 
Kanadoje labai panaszus in 
musu pastaruosius rinkimus. 
Kanados Liberalu partija buvo 
valdžioje per septyniolika me
tu, laimėdama rinkimus 1935 
metuose kai viso kraszto eko
nomija buvo kojomis augsztyn, 
taip kaip musu Demokratai 
buvo laimėje rinkimus 1932 
metuose.

Kaip musu Demokratai, taip 
ir Kanados Liberalu partija 
laimėjo rinkimus prižadėdami 
pavesti visa kraszto pramone 
valdžiai.

Bet Kanados Liberalai to
liau buvo nueje negu musu De
mokratai kaslink valdžios pri
žiūrėjimo savo piliecziu. Visi 
Kanados vaikai iki szesziolikos 
metu gavo czekius isz valdžios 
kas menesis. Kanadoje visi se
nieji gauna senatvės pensija, 
nežiūrint ar ta pensija jiems 
reikabnga ar ne.
’ Szitu Kanados Liberalu prie- 
szai, kaip musu Republikonai 
priesz Demokratus buvo ir yra 
kaltinami už depresija.

Kanados farmeriai dabar la
bai pyksta ant musu Republi- 
kcnu ir ant musu Prezidento 
Eisenhowerio už tai kad jis už
draudė jiems siunsti pieną, 
sviesta ir sūri in musu Suvie
nytas Valstijas.

Kanados žmones, supykę, 
stengiasi dabar sumislinti kaip 
mums atkerszinti. Jie dabar 
mums popiera, asbestos, alumi
num, uranium ir nickel pabran
gino.

Amerikos valdžia dabar ne
bežino kaip atsakyti Kanadie- 
cziams, nes Kanados krasztas 
yra geriausias musu kostume- 
ris užsienyje. Kanada parsi
traukia isz musu apie septy
nios deszimta procentą viso sa
vo tavoro.

Nors musu dipliomatai labai 
gerai sutinka su Kanados dip- 
liomatais, bet musu fabrikan
tai yra paskelbė žut-butine Vai
na priesz Kanados fabrikantus.

Kanadiecziai moka daug di
desnes taksas negu mes czia, 
Suvienytose Valstijose.

dar minksztesnio proto žmones tinga ir gera patarimai Tie, 
sako kad reikia dabar ant j u kurie yra ingalioti prasikaltę - 
susimylet, mielaszirdystes ran- liui dovanoti ar jo bausme su
ka jiems isztiest, nes jie neži- trumpinti turėtu būti už ta 
nojo ka jie dare. Jis girtuoklis, prasikalte’i 
sūnūs palaidūnas; ji teipgi gir
tuokle ir paleistuve.

Laikrasztininkas John O’- I 
Donnell, raszydamas in laik- 
raszti ‘New York Daily News’ 
kuris retai kuriam kitam laik- 
rasztininkui nusileidžia, kai 
reikia szaukszta szauksztu pa
vadinti, raszo:

“Tokiems niekszams reikia 
žiauraus ir nepaprasto kauki- i 
nimo, kad ta bausme tiktu ju - 
prasikaltimui. Reikia juos taip 
ilgai ir taip skaudžiai kankinti, 
kaip musu geriausi daktarai i 
galėtu iszmislinti.

Tokiems nevidonams bai
siausi žvieriszku žmonių kan
kinimai per geri ir per szvel- i 
nūs. Reiketu juos kankinti vie- 
szai, New York miesto didžiau- i 
šioje Yankee Stadijoje, parka, paprastam žmogeliui taip, tai 
ir per televizija parodyti tuos kuomi yra geresnis Gubernato- 
kankinimus visiems kaliniams Į rius ar kad ir pats preziden-

na klaida apleido savo vyriau
sios redaktorkos varda, kai jie 
vardais iszvardino visus kitus 
tokius saliuno laisniu szinko- 
rius. . ; ■

Szia sanvaite, vietoj savo pa- 
> “Mirror”

atsakomingi.
Reiszkia; jeigu Gubernatorius, ' 
kalėjimo virszininkas ar kad ir prastū straipsnio 
pats Prezidentas kuriam kali- laikrasztyje, pasirodė trys 
niui dovanoja, .tai tas Gubetna- žbdžiai: “: 
torius ar Prezidentas turėtu 
būti už ta paleista prasikaltėli 
atsakomingas. Tai reiszkia, Į 
jeigu tas paleistas kalinys vėl 
prasikals, tai tas Gubernato
rius ar tas Prezidentas turėtu 
Luti inmestas in kalėjimą su 
tuo prasikaltėliu ir turėtu taip 
pat būti nubaustas kaip tas ku
ri jis paleido.

CMa gal skamba biski žiau
riai, bet daug tiesos yra pasa
kyta. Jeigu paprastas žmogus i 
uždeda kaucija už intarta j 
dranga, jis yra atsakomingas 
ir savo kaucija praranda jeigu 
tas jo draugas pabėga. Jeigu

Florabel Muir pasi
traukė. ’ ’ Į
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PRASIKALTIMAS IR 
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Japonijos atstovai tariasi 
su Amerikos Sekretoriaus 
Pageltininku Walter Ro
bertson, kaslink Japonijos 
apginklavima.

Czia stovi isz kaires in de- 
szine Kiichi Aichi, Japonu 
Tarybos Vice Prezidentas; 
Hayato Ikeda Japonijos Ūž

sienio Ministeris, ir Ameri
kos Sekretoriaus Pagelbi- 
ninkas Walter Robertson.

Japonai teisinasi kad jie 
neiszgali ginkluotis nes pini
gu neturi. Jie sako, kad jei
gu Amerika nori kad Japo
nija apsiginkluotu, tai Ame
rika turės kasztus padengti.

vaiko, Bobby Greenlease pavo
gimą ir hužudinima, tai visi 
pasipiktino, bet tik del keliu 
dienu. Dabar randasi tokiu 
žmonių kurie gailesczio asza- 
ras lieja del to vaikžudžio bu
vusio kalinio, žuliko, nevidono, 
paskutinio kurpalo niekszo, 
Carl Austin Hali, ir jo meilu
žes, , suguloves, paleistuves, 
kekszes Bonnie Heady.

Tokie niiiiksztos szirdies ir

visuos kalėjimuose ir priversti | tas? 
kad visi tie, kurie yra ant kalė
jimu “parole” komisijų žiūrė
tu in tuos kankinimus.

‘ ‘ Tiems kiszkaszirdžiams, 
kurie sakytu kad tai nežmo- 
niszka, asz primenu kad ir tie 
niekszai nėra žmoniszki. Greita ■ 
bausme, tiesa, reikalinga. Bet 
ilgas kankinimas butu baises
nis ir tinkamesnis. ’ ’

Jis toliau duoda labai pro-

tis
£

BAISI TEISYBE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

“Mirror” tikėjosi ar savo 
kaityto jams dry so praneszti.

Iszrodo kad laikraszczio 
‘ Mirror ’ ’ laikrasztininkai 

kaip ten per kokia nedovanoti-

noti tai nei vienas darbininkas 
nebuvo sužeistas.

Tik va’anda priesz tai trau
kinys su keleiviais buvo prava
žiavęs ta vieta ir niekas neatsi
tiko, bet paskui toje vietoje bu
vo matyta keli intaringi asme
nys, kurie gal ta bomba tenai ir 
padėjo del to freito.

Žydai dabar sako kad Ame
rika, sustabdydama ju krasz- 
fui pagelba nori pasigerinti 
Arabams.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles sako kad ta pa
gelta buvo laikinai sustabdyta 
už tai kad Amerika ir Tautu 
Sanjunga nori Vidur-Rytuose 
taika palaikyti. O del tu susi
kirtimu ant rubežiaus ne vien 
tik Arabai kalti, bet ir patys 
Žydai. .

j
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really know! Come in! We will be happy 
to ihow you the "Flower Wedding Line."

Naturally, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself And please don t let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct 1
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