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Isz Amerikos
MOKINE

SUARESZTUOTA

Perdare Savo Mokyto
ja Ir Kita Mokine
PHILADELPHIA, PA. — 

Mokine, asztuoniolikos metu 
“amžiaus Mary Burton buvo su- 
aresrtuota ir padėta ant pus
ketvirto tukstanezio doleriu 
kaucijos. Ji yra intarta už per- 
durima su peiliu savo mokyto
jos ir kitos mokines in Ken
sington High School, Spalio 
penkta diena.

Mokytoja, Panele Ruth Swo- 
yer buvo per ranka du kartu 
perdurta, ir ke i jos rirsztii 
buvo subadyti.

Mokine Mary Burton buvo 
isz tos mokyklos prcszalinta 
už tai kad ji buvo sulaužius 
daug tos mokyklos instatymu.

Ta mokine atėjo in mokykla 
su ilgu peiliu ir užsipuolė ant 
mokytojos Paneles Ruth Swo- 
yer. Mokytoja nustvėrė ta jos 
ranka su peiliu ir abidvi pra
dėjo imtis, viena pultis, kita 
gintis. Kita mokine pribėgo 
mokytojai in pagelba ir ji bu
vo subadyta. Ji yra keturioli
kos metu amžiaus Catherine 
’Beekett.

Mokine Mary Burton paskui 
iszbego isz kambario kai kita

Sekretorius Sugryžo

John Foster Dulles, Ame
rikos Sekretorius sugryžo 
isz, Londono, kur jis buvo 
nuVažiaves pasitarti su Ang
lijos ir Prancūzijos vadais. 
Jis Vaszingtone pasakė laik- 
rasztininkams kad galimas 
daigtas kad isz ju to pasi
kalbėjimo gali iszeiti kita 
konferencija, kurioje daly
vautu ir Sovietu Rusija. Jis 
toliau pranaszauja kad gali
mas daigtas kad bus galima 
surengti konferencija visu 
tu keturiu didžiųjų vieszpa- 
tyseziu vadu, Prezidentu ir 
Premieru.

Paskutinis Cigaretas Priesz Mirti

Czia laikrasztininkas su
spėjo labai reikszminga pa
veikslą nutraukti, kai pas
kutinis cigaretas yra iszima- 
mas isz Mohammed Ezzat 
Ragheb lupu. Už keliu minu-

mokytoja inejo.
buvo suaresztuota. Ji buvo nu- 
veszta in Moyamensing kalėji
mą kol jos tėvai ar kas kitas 
užstatys už ja nuskirta kauci
ja.

POLICIJ ANTAS
PASITRAUKĖ

Buvo Suaresztaves 
Vaikžudžius

ST. LOUIS, MO. — Polici- 
jantas, Leitenantas Louis 
Shoulders, kuris sugavo ir su- 
aresztavo todu vaikžudžiu in 
St. Louis, dabar pasitraukė isz 
savo policijanto pareigu, saky
damas kad jis nenori toliau in- 
velti policijos sztaba.

Szitas penkies deszimts pen
kių metu amžiaus veteranas 
polici j antas buvo svarbiausias 
svietkas FBI policijai, kuri 
dabar stengiasi isztirti ir daži- 
noti kur dingo trys szimtai 
tukstaneziu doleriu isz tu sze- 

isziu szimtu tukstaneziu, ku
riuos tie vaikvagiai ir vaikžu- 
džiai buvo pareikalavę ir gave 
isz Bobby Greenlease tėvo.

Policijantas Leitenantas Lo
uis Shoulders, kuris buvo su
aresztaves ta vaikžudi Carl 
Austin Hall ir buvo sugražinęs 
$293,000 tu pinigu buvo pats 
FBI policijos tardomas.

Jis pamėtė savo darba kai 
tik dažinojo kad FBI policija 
buvo vėl paėmus ta taksės 
draiveri John Hager del tardy
mu ir buvo suaresztave viena 
porele viename vieszbutyje. Ta 
porele yra vienas saliuninkas 
ir geltuonplauke moteriszke. 
Bet FBI policija nieko nesako 
kode! jie suėmė szita porele, 
apart to kad FBI policijos 
agentai prižada už keliu va
landų visa ta klausima isztirti, 
iszriszti ir kaltininkus suimti.

Policijantas Shoulders isz 
pradžios nesutiko būti sviet
kas, pasiteisindamas kad jis 
nesveikas ir labai nervuotas, i ’ 

cziu po tam jis buvo pakar
tas in Cairo, Egiptą.
Du kiti buvusieji valdinin
kai buvo priesz ji pakarti, 
kaipo savo kraszto iszdavi- 
kai.

Bet tuojaus 1 bet paskui jis savo laisva va
lia stojo in svietkus,

FBI policija nori žinotie ko
dėl tam policijantui Shoulders 
taip ilgai eme ta intarta žmog-
žudi atvesti in policijos ofisus. 
Daugiau kaip " visa valanda 
praėjo nuo to laiko kada jis ta 
Carl Austin Hall buvo suaresz
taves ir paskui atvedės in po
licijos kambarius.

Kitas dalykas: Policijantas 
Shoulders buvo pasakęs kad 
jis atvedės ta intarta žmogžudį 
in policijos kambarius ir sykiu 
atnesze ta lagamina su tais pi
nigais. Vėliau paaiszkejo kad 
tas lagaminas tik kiek vėliau 
buvo atnesztas. Antras daly
kas, pirmiau tas policijantas 
sake kad jis buvo radęs du to
kiu lagaminu, bet dabar tik 
vienas randasi policijos ranko
se.

Jis, pasitraukdamas isz savo 
vietos atidavė policijos virszi- 
ninkui savo policijanto žvaigž
de ir savo revolveri, Policijos 
virszininkas O’Connell niekam 
nei žodžio nesake kaslink szito 
invykio.

RESTAURANAS
APVOGTAS

Naujas Virėjas Suimtas
NEWTOWN, BUCKS CO., 

PA. — Ponia Grace Rooney, 
Lavender Hall restaurano sa
vininke, ana sanvaite pasisam
dė nauja virėja, dvideszimts 
metu amžiaus Mack Jenkins, 
isz Mobile, Alabama.

Jis iszdirbo tik tris dienas ir 
ant ketvirtos jau nebepasiro
dė. Savininke Ponia Grace 
Rooney tada surado kad devy
ni szimtai doleriu buvo dinge 
isz jos kambariu, kurie randa
si virsz jos restaurano.

Ji tuojaus paszauke Lang
horne policijantus ir Jenkins 
buvo tuojaus suimtas ir su- 
aresztuotas, kai jis sau ramiai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KOMUNISTAI
MOKYTOJAI

PHILADELPHIJOJE
PHILADELPHIA, PA. — 

Randasi tarp dvideszimts ir 
trisdeszimts mokytoju Phila- 

zdelphijos mokyklose, kurie yra 
ar buvo Komunistu partijos 
nariai Kongreso Priesz-Komu- 
nistine komisija pranesza.

Jau isz kalno galima spėti 
kad beveik visi tie mokytojai 
ir mokytojos nesutiks atsakyti 
in tos komisijos klausimus ir 

j pasiaiszkins kad jie nieko ne
gali atsakyti, nes ju atsakymai 
gali juos invelti ar intarti.

Keli isz ju gal sutiks pasi- 
aiszkinti kad jie yra buvę Ko
munistai, bet dabar jau yra vi
sa Komunizmą mete ir jo atsi
sakė.

Tuo pat laiku Philadelphijos 
mokslo sztabo pirmininkas, 
Walter Biddle Saul, sako kad 
jo sztabas pasirengęs labai 
greitai apsidirbti su tokiais 
Komunistais mokytojais, kurie 
nesutiks atsakyti in tos komi
sijos klausimus.

Taip pat ir tu mokyklų su
perintendentas, virszininkas, 
Daktaras Louis P. Hoyer vi
siems mokytojams ir mokyto
joms ne tik patarė bet staeziai 
ir insake bendradarbiauti su ta 
komisija ir in visus tos komi
sijos klausimus teisingai ir 
pilnai atsakyti.

Mokslo sztabo pirmininkas 
Saul sako, kad, kiek jis žino, , 
tai niekur Pennsylvanijos mo
kyklose nebuvo ir nėra Komu
nizmas skelbiamas ar mokina
mas, bet jis teipgi sako, kad 
jeigu szita Kongreso komisija 
ka tikrai suras ir priparodys 
kad kas kur nors mokina Ko-' 
munizma, tai mokslo sztabas su 
tokiu mokytoju ar su tokiais 
mokytojais tuojaus apsidirbs, 
nes tokiems nėra nei del vienos 
dienos vietos Pennsylvanijos 
mokyklose.

Visi mokytojai ir mokytojos 
Pennsylvanijoje priėmė savo 
krasztui isztikimybes prisieka 
pirm negu gavo savo darbus. 
Sulig Pennsylvanijos instaty- 
mais, mokytojas kuris priėmė 

[ ta prisieka ir paskui nesilaike 
tos isztikimybes prisiekos ir 
mokino ar skelbe Komunizmą 
gali būti ne tik isz savo vietos 
pravarytas, bet gali ir būti 
teismo nubaustas.

Bet jeigu kuris mokytojas , 
buvo Komunistas bet iszsiža- 
dejo to Komunizmo pirm negu 
jis priėmė ta isztikimybes pri
sieka, tai jis dabar yra gerame 
stovyje ir negali būti nubaus
tas. Bet jis ant to visgi turi 
prisipažinti.

Eina gandai, kad kai ta ko- į 
misija su keliais buvusiais FBI 
agentais paskelbs ka jie jau (l 
dabar žino apie Pennsylvanijos 
mokyklas tai daug gaivu aug- 
sztose vietose kris.

Admirolas
Delbert S. Cornwall

Laivyno Lakunu Koman
domis Admirolas Delbert S. 
Cornwall atskrido in Bosto
ną pasitarti su kitais ir . 
stengtis dažinoti kaip ta ne
laime atsitiko ant kariszko. 1 
laivo “Leyte”. Kai tas lai
vas susprogo, trisdeszimts 
szeszi žmones buvo užmuszti.

NEGALI STOTI IN 
VAISKA

Jaunuolis Nori 
Nusižudyti

SCRANTON, PA. — Visos 
apylinkes policijantai jieszko 
septyniolikos metu amžiaus 
jaunuolio, kuris staiga dingo 
isz save namu, kur jis grasina 
nusižudyti už tai kad jo motina 
nepavelino jam stoti in vaiska. į

Asztuoniu vaiku motina, 
naszle Ponia Lotti Vancosky Į 
policijantams pasakė kad jos j 
sūnūs Thomas grasino save pa
sikarti jeigu ji jam nepavelins 
stoti in Marinus. Ji sako kad 
jis su kirviu nusikirto virves 
gala ir iszbego isz namu, szauk- 
damas kad jis nusižudys.

Du polici j antai, Walter Mei-1 
singer ir George Zverbis užtiko 
ta jaunuoli prie mainu skyles, 
Kai jiedu areziau prie jo prisi- j 
artino jis dingo. Policijantai ■ 
tuojaus pasiszauke keletą mai- j 
nieriu ir pradėjo to dingusio ' 
jaunuolio jieszkoti, bet turėjo^ 
liautis, nes toje skylėje randasi i 
daug vandenio.

Policijantai spėja kad tas Į 
jaunuolis galėjo pasislėpti už I 
akmenų kai jiedu nuėjo pagel- ! 
bos jieszkoti.

Jo tėvas Theodore ne seniai 
pasimirė, jo brolis Gerald yra 
parvažiavęs atostogų isz vais
to.

SKAITYKIT '
“SAULE”

PLATINKIT!

APDRAUSTAS
LAIVAS

NUSKANDINTAS
Devyni Suaresztuoti
BUENOS AIRES, ARGEN 

TINA. — Devyni biznieriai ir 
valdžios virszininkai buvo su- ' 
aresr.tuoti. Jie yra intarti už j 
nuskandinima prekybinio laivo 1 
kad jie galėtu gauti apdraudos 
pinigus.

Visu tu biznierių ir valdžios 
virszininku asmeniszkas tur- 
tas buvo valdžios suimtas, apie 
du milijonai asztuoni szimtai 
tukstaneziu doleriu, kol pa- 
aiszkes teisme ar jie tikrai kal
ti ar nekalti.

Laivas S. S. Hibou nuskendo 
Kovo menesi dvideszimts ket
virta diena, netoli nuo Chile 
kraszto. Laivas ir jo tavoras į 
buvo apdraustas ant pusantro 
milijono doleriu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DAKTARAS IR JO 
ŽMONA NUSZAUTI

HOLLYWOOD, FLA. — 
Szeszios deszimts vieno meto 
amžiaus Daktaras isz Chicagos 
Daktaras Russell N. Snell ir jo 
žmona buvo surasti negyvi j u 
kambariuose.

Policijantas Roy Longbot- 
tom isz Hollywood policijos 
sztabo sako kad daktarai yra 
priparode kad Daktaras Rus
sell N. Snell nuszove savo ke
turios deszimts trijų metu am
žiaus žmona paleisdamas kul
ka isz savo revolverio staeziai 
jai in pakauszi ir paskui kita 
kulka paleido pats sau in kak
ta.

Kcdel tas daktaras taip pa-, 
dare, policijantai dar iki sziol 
negali pasakyti.

Arabu-Israeliu Klausimu Tariasi

Andrei Vishinsky (po kai
rei) ir Semyon Tsarapkin, 
(viduryje) isz Sovietu Rusi
jos, pakukždomis tariasi su 
Syrijos Ambasadorium Dak
taru Farid Zennaddine, per 
ypatinga sesija Tautu San- 
jungos Taryboje, New York 
mieste. Viszinskis remia

AMERIKOS ERO
PLANAMS VIETOS

GRAIKIJOJE

Rusija Protestuoja, Sa
ko Sudaro Pavoju

Balkanuose
MASKVA. — Sovietams da

bar baisiai nepatinka kad 
Graikija yra pavėlinus Ameri
kai insitaisyti vietas savo: ka- 
riszkiems eroplanams tame 
kraszte.

Sovietai sako kad Amerikos 
kariszki eroplanai Graikijoje 
sudarys pavoju visiems Balka
nų krasztams. Jie sako kad 
Graikai, taip sutikdami duoti 
vietas Amerikos kariszkiems 
eroplanams jau rengiasi in ki
ta kara. Szitaip Graikijos 
krasztas pavirs in svetimo 
kraszto kariszka tvirtove.

Sovietai toliau sako kad to- 
kis Graikijos apginklavimas 
nėra reikalingas, nes nei vie
nas krasztas nesikėsina pultis 
ant to kraszto.

Nei Graikijos, nei Amerikos 
atstovai dar nieko nėra atsake 
in ta Sovietu protestą. Bet isz- 
rodo, kad nei Graikai nei Ame- 
rikiecziai Sovietu czia nepai
sys, bet eis prie darbo, pasta
tyti tinkamas vietas, aerodro
mus musu kariszkiems eropla
nams.

Amerikos kariszki eroplanai 
Graikijoje labai gerai sustip
rintu Atlanto Sutartios Armi
jas ir už tai visiems tiems 
krasztams labai rupi greitai 
tokias vietas musu eroplanams 
parūpinti.

— Atnaujinkite savo pre
numerata už laikraszti, nes pi
nigai mums reikalingi del lei
dimo laikraszczio. — Acziu!

Charles Malik, isz Lebanon, 
vienatinis Arabas toje tary
boje, kuris reikalauja kad 
butu investa aiszkus protes
tas, pasiprieszinimas priesz 
Israeli Žydus už tai kad jie 
jau kelis sykius yra užsipuo
lė ant Jordan Arabu.

□ o a
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Kas Girdėt
Galimas daiigtas kad a.tei- 

iiancziais metais Kongresas 
bus Demokratu rankose.

Linksmos naujienos del Ka
lėdų: Bravorininkai turi prisi
krovė per daug sžnapso. Tures 
ji atpiginti! Valio!

Kai musu kraszto Augsz- 
■cziausio Teisino Teisėjas Vin
son pasimirė, jis savo ligotai 
naszlei paliko tik $1,100. Iszro- 
do kad ežia jau tikrai skriauda 
kad tokio augszto ir mums 
taip reikalingo 'žmogaus• nasz- 
le negautu jokios pensijos isz 
valdžios.

Pastaraisiais keliais metais 
Kongresas paskyrė tik viena 
tokia pensija: .Poniai Calvin 
Coolidge, penkis tukstanezius 
ant-metu. Dabar stengiamasi 
invest! byla iii Kongresą kad v O
pensijos butu paskirtos to
kiems valdininkams kaip nasz- 
lems prezidentu, vice-preziden- 
tu, valdžios teisėju, kongres
menu ir senatorių.

tu turėjo meiluže.

Southern Kailway geležinke
lio kompanija dažinojo kad 
Warren Dowdell, isz Birming
ham, Alabama, buvo prasisza- 
lines savo darba 1899 metuose 
ir nebuvo visa savo pede atsi
ėmęs. Tik ana sanvaite ta kom
panija jam pasiuntė czeki už 
szesziolika doleriu ir dvide
szimts centu.

Jeigu kas ketina pirktis nau
ja automobiliu, tai dabar ge
ras laikas pirkti-. Fabrikai dar 
vis gamina sziu metu automo
bilius, nors masziim.- jau nu- 
taisintos del ateinaneziu metu 
automobiliu. Už tai autonrmi- 
liu pardavėjai visomis galio
mis stengiasi nusikratyti, par
duoti visus sziu metu automo
bilius kuo greieziausia, ir už 
tai jie juos atpigina, kiek tik jie 
gali.

Antru ranku automobiliai 
teipgi dabar labai atpigo del 
tos paezios priežasties.

Amerikos Ir Meksikos Prezidentai

Michigan valstijoje, teisėjas 
iszklauses vienos moteriszkes 
nusiskundimus apie savo vyra, 
jai patarė: “Asz mistinu kad 
geriausia butu jeigu tu jam di- 
vorsa duotai. Tada visos tavo 
bėdos 'bus baigtos.”

“Ka?” Suriko ta moterisz- 
ke. “Asz su szitu niekszu, bo- 
mu dvideszimts metu Užgyve
nau ir dabar Jus norite kad asz 
ji laimingu padarycziau! ”

Paisiputes 'žmogus kuris tik 
save myli ir garbina mistiną 
kad jeigu jis nebūtu ginies, tai 
žmones norėtu žinoti kodėl.

Bankierius peržiūrėdamas 
sutarti tarp dvieju biznierių 
kuriedu ketino nauja 'bizni už
sidėti, nustebo kai jis toje su
tartyje rado szita 'punktą: 
“Jeigu musu faibrika isztiktu 
gaisras, tai pelną mudu lygiai 
pasidalinsime. ”

Tas pats ir su tajeriaįs, au- 
tomobiliaus guminiais ratais. 
Nors fabrikantai juos biski pa
brangino, bet pardavėjai nega
li ju pabranginti, nes per daug 
jie tu dabar turi prisipirkę.

Anglijos Prem. W i n s t o n 
C-hurchillis, ana sanvaite buvo 
pasakęs: “Jeigu Amerika butu 
taip susiruipinus -kitu krasztu 
gerove ir likimu priesz Pirma 
Pasaulini Kara, ar tarp tu 
dvieju Pasauliniu Karu,,lai asz 
esu tikras kad nebūtu buvę nei 
Pirmo Pasaulinio Karo, ir tik
rai nebotu galeje būti Antro 
Pasaulinio Karo. Ir dabar asz 
esu tikras”, sake Churchill is 
kad su Amerikos pagelba ne
bus Treczio Pasaulinio Karo”.

Trys didžiausios automobi
liu kompanijos'dabar kariauja 
viena priesz kita. Kiekviena 
nori kuo daugiausia automobi
liu pagaminti ir parduoti.

New York mieste vienas 
žmogus pareikalavo isz val
džios $1,200 sakydamas kad jis 
patruko 'bedirbdamas ant Pa
nama Kanalo, 1913 metuose.

Mažesnes kompanijos ežia 
nukentės, ir už tai dabar eina 
gandai kad jos stengsis, kaip 
nors susivienyti, kad pasta- 
czius bendra frontą toms trims 
Ford, General M o,tors ir Chrys
ler kompanijoms.

Albuquerque policijantanis 
buvo insakyta jieszkoti dvieju 
pabėgusiu kaliniu, kurie pabė
go isz Arkansas kalėjimo; vie
nas 1934 metuose, antras 1923 
metuose.

Pypkes Durnai

Prez. Eisenhoweris per
žengė skersai rubežiu in 
Meksika, kur ji iszkilmingai 
priėmė ir pasveikino Meksi
kos Prezidentas, Don Daolfo 
Ccrtines. Jiedu susitiko in 
Nueva Cuidad Guerrero.

Eisenhoweris pribuvo in 
iszkilmes, kurios buvo su
rengtos apvaikszczioti dide
lio Falcom Dam ant R.io 
Grande upes užbaigimo. Szi
ta milžiniszka užtvanka 
kasztavo penkios deszimts 
milijonu doleriu pastatyti.

Kai Prezidentai per ketu

rios deszimts minueziu pasi
žiurėjo in Meksikos iszkil
mes, jie sugryžo ant Ameri
kos žemes del tos užtvankos 
užbaigimo iszkilmiu.

Szita milžiniszka užtvan
ka buvo abieju krasztu sta
toma, nes abieju krasztu že
mes daug naudos isz jo gaus, 
kaip elektros ir panasziai. 
Teipgi daug žemes tas van
duo isz tos užtvankos pa
sieks ir ta iki sziol peskota, 
sausa žeme pavers in gera ir 
derlinga žeme ūkininkams.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

Didžios kompanijos savo au- Į 
tomobilius neatpigins. Už’tai 
tu automobiliu pardavėjai bus 
priversti mažiau pelno imti; ar 
pigiau parduoti, ar pirkėjui 
daug daugiau duoti už jo sena 
automobiliu, kad galėtu visus 
tuos naujus automobilius par
duoti.

Czia.pirkėjui geriau, nes da
bar žmogus kuris pbrka nauja 
automobiliu gali ne tik pasi
rinkti, bet ir pasiderėti apie 
kaina to jo naujo automobi- 
liaus.

• Biznieriai nusiskundžia kad 
biznis ne tokis geras kaip jie ti
kėjosi priesz Kalėdas. Bet Ka
lėdos dar toli, tai dar ■ visaip 
gali būti.

^.Pirkie U. S. Bonus!

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS •
PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company,

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szies bedarbes, tai pasakykite 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
jiems kad užsiraszytu sau 
dėkingi, neš “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

szioji?
— Teip turiu!
—- Ponas tikrini, jog paeini 

isz senoviszko szlektiszko (gi
mimo? ,

— Mano gimimas turi po 
daugelio sziintu metu titulą, 
.-zlcktiszka.

— Ar ponas turi prieteliu 
Paryžiuje ?

— Ar ir tas priguli prie ty
rinėjimo? Juk ir likausi su- 
aresztavotas isz tarpo priete
liu, no yra tai mano prieiteliai, 
liktai trumpa pažintis. Tasias 
y patas iszskirt vienos, tai ma
no pavirsziniai priteliai.

— O kokia toji kuria isz- 
skyri ?

— ViccgTafas Guy d’ Ar
feuilles, szlekta kaip reikia, su 
kuriuom mano kelionėse tan
kiai pasitikau. Paguodoju ji ir 
turiu prisiriszimia prie jo, o 
mislinu, jog ir jis prie manos 
tokia jau turi j ausi a.

— Ar vice-grafas d’ Ar
feuilles yra Paryžiaus gyven
tojas ?

— Teiip!
—■" Pasakykie ponas, kaip 

su jucm tankiai kelionėse suei
davai, ar priesz tai da niekados 
ne buvai buvęs Paryžiuje?

— O teip, buvau kitados. 
Mano tėvai atvožė mane su sa
vim, nes tada buvau mažas, jog 
nieko sau tenaitinio laiko ne 
pamenu. ■

— Dabar sugryžfu ant pir
mutinio mano užklausimo. Ka 
ponas veikiai vakararais nak
ti 19-ta diena?

•Grafas Juan pamisimo va
landėlė, o paskui atsake:

— Ant kiek sau pamenu, 
iszeja.u ant vienuoliktos va
landos anksti isz Grand hote- 
laus ir nuėjau pas vice-grafa 
d’ Arfeuilles, kuris buvo ma
ne ant pusryt užkvietes. Pas
kui vaiksztinejau po miestą, 
užėjau ant piet in restauracija 
ant bulva.ru, o vakare buvo te
atre Veriele.

= Al’ ponas pats vaikszti- 
nejaipo miestą, iszejas nuo'po
no d’ Arfeuilles?

— Teip.
— Net ligi vakaro?
— Teip pone.
— Kokiame mieryje ponas1 

sau vienas vaiksztinejai ?
— Jokiame mieryje. Val

kiojaus! rūkydamas eiga ra ir 
žiopsojaus ant langu parėdytu 
visokais tavorais.

— Ir teip ponas praleidai 
laika ligi vakaro?

— Teip man rodosi.
— Ponas meluoji, tarė sta- 

cziai sudžia.

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

No.lll—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 szposclei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

No.128—Dvi isztorijos: Vai
dimiems; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 

į Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus 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; Kokis Budais' 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai, 20c.

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

i 

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą

In Houston, - Texas, viena 
moteriszke, iszgyveiuis su savo 
vyru keturios deszimts szeszis 
metus, gavo divorsa nuo jo, už 
tai kad jis per trisdeszimts me- 

ŠAPNORIŪS
> Su 283 Paveikslais
! 160 Puslapiu
[ 8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Į Iszaiszkina sapna ir kas 
[ ateiteje stosis. Su priedu 
’ planatu ir visokiu burtu.
1 Knyga in minksztos po- 

!' pieros virszeliuose. :: :: 
j! Pinigai reikia siusti su 
]» užsakymu:
į Tiktai,. . . $1.00 
![ Saule Publishing Co., 
!» Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Rūpestis 
Seno Jaunikio

Ne syki mislinu sau tai, 
Apsipacziuot butu gerai. 
Nes ka? Paczia paimtie, 
Tai valnysta sau atimtie. 
Jau meteliu apszcziai turiu. 
Ligi sziol vienas nakti gulu, 
Žiemos laike žmogus szali, 
Sulaukt iszauszant negali. 
Butu gerai apsipaezuot, 
Su pacziule pasimyluot, 
Nes jeigu griežle aplaikysu, 
Tada amži sutrumpinsiu. 
Nes ka tada padaryczia, 
Kaip geros paezios negauezia? 
Tada sau gala padaryczia, 
Pc sausa szaka pasikabyczia. 
Dabar žinau ka darytie, 
Kaip ergeli misli pamesiu, 
Dievaži jokios nevesiu!

Uncle Sam Says

In these critical times defense at 
home and in the field is everybody’s 
job. A most important part of that job 
is maintaining the economic strength of 
America. That’s a patriotic job every 
American can perform. Series E De
fense Bonds are now a better buy than 
evpr before.'•Simply hold those matur
ing E Bends for another 10 years and 
you will be better able to buy that home, 
to educate the young ones, or to retire. 
It’S as easy as that. U. S. Treasury Department

^Pirkte U. S. Bonus!

Platinkit “Saule”

— No pribunu isz Londono 
in kur pribuvau isz Antverpi- 
jos, kui- užtrukau du menesius. 
Pirmiaus atlikinėjau kelione 
koki laika no 'Valakus ir Szvai- 
carija.

— 'Turi poną,s paszparta?
— Turiu.
— () del ko neradome skry- 

niuosc nei pugilarese?
— Nusiuncziau ji in amba

sada Ispa-ninia.
Kokiame mieryje atlic- 

kinejei penas kelione?
— D«1 mano smagumo.
— Tai ponas esi labai tur

tingu ?
f

— Teip, ponas sūdžiau.
— Ar labai ?
— Turiu gana, turto del ap- 

malszinimo visu noru.
— Isz kur paeina pono tur

tai ?
— Aplaikau nuo tėvu.
— Ar ponas turi diploma 

ant'titulo grafiszko, kuri ne-.

— Tai tau! Paszauke jau
nas Ispanas u'žmirszdamas ko
kiame jis padėjimo randasi.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito' Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

puslapiu, 20c.
No.145—Apie Velniszkas 

Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Plikius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Įpgr3 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino.Mo- 
ni-Ordcri, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

IHr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S.

bulva.ru
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Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Mano mylimi svOcziai, tarė 
grafas in persigandusius sve- 
czius toji netikėta klaida in 
kuria papuoliau, turi netrukus 
iszrodyt ne pasakau jums bu
kite sveiki, nes tiktai ligi lai
mingam regėjimui!

— Prisilenkęs prie Oktavi
jus tarė: bukie kantri lig ryto
jaus, penas kamisbriui esmių 
gatavas, tare in taji.

In puse valandos vėlaus, gra
fas Juan radosi kalėjimo, ku
riame ji drueziai iszkrati ir at-( 
ome jam laikrodi su lenciugelu 
ir masznele su pinigais ir pu
gilaresa; o szeip jokiu poĮtieru 
prie jo nerado.

— Be abejones bus tai pats 
kurio jieszkome-kalbejo Jode- 
let in direktori policijos nes 
moka vyreli nudavinetie dide
li poną ir bus sunku nuo jo 
iszgaut teisybe.

— Na na! Kiecziausi pikta
dariai susiminksztins, kaip 
musu sudžia paims ji in puca.

— Tame laike pas Breban- 
da svecziai suprastinai skubai 
apsiredi liejo in paltonus ir fut- 
reles ba jau nemiela buvo zo- 
bova kaip gaspadorius likosi 
suimtas.

Grafas Juanas likosi uždary
tas szaltame kalėjimo, o sudžia 
Gi'bray lauke ligi vėlybam lai
kui, kad dasižinoitie apie suė
mimą razbaininko. Abudu ka
misorius sūdo ir virszininkas 
policijos nusidavė pas sudžia.

— Na ka, ponai, ar suemete 
pauksztuka?

— Turime ji, atsake kami
sorius.

Ar uždarytas ?
— Jau valanda kaip sėdi.
— Kur nutverėte“?
— Pas Brebanta, kada 

linksmame pulke draugu leba,- 
vo. Tasai latras draugauje su 
žeiiklyviausiom ypaitoin.

— Kaip tai buvo“?
Direktorius policijos apsakė 

viską kaip buvo.
— Ar ponas apraszai visu 

vaidus ir pravardes tuja be- 
siedninku ka radosi tame susi
rinkime??

— Ne patinstame, ju, nes 
tai yra ženklyvos^ypato-s ir jei
gu prireiks, tai greitai surasi
me visus.

— Ar tas razbaininkas yra 
kalėjimo“?

— Žinoma!
—- Ar apkraustete ji“?
— Teip.
— Ar radote ka svarbio?
—- Lig sziol nieką! Nes da 

neatidareme prie jo rasto pugi- 
lareso ir sztai atneszeme ponui 
pugilaresa, laikrodėli ir masz- 
nele su pinigais.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvėncz.
1 ---------

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.

— Duok szian ta pugilare
sa; peržiuresime kas jame ran
dasi.

Direktorius policijos padėjo 
visus daigtus ant stalo paimtus 
nuo razbaininko ir kalbėjo: 
skrynios su daigiais ka buvo 
pakajuje užimtame per ji, tai 
uždejome areszta ir pavedėme 
už žiūrėtojai liotelaus.

— Ar nereikėtų in czion at
gabeni"?

— Ryto bus gana laiko, nes 
dabar pažiūrėsime kas czion 
randasi.

— Buvo tai nemažas pugi- 
laresais skuriflis, su sidabrine 
sagute ant kurios buvo tris li
teros: J. S. K. ir grafinis ženk
las, karūna. Atidarė sudžia: 
Vienoje perskyroja rado 25 po 
pierąs Prancuziszku pinigu po 
tūkstanti franku, dvi laiszkai 
paraszyti Ispaniszkai, ir keli 
kilotai su paraszu Juan Smol- 
les.

Kitoja perskyroje radosi tik
tai raktas, Ponas Gibrai paėmė 
in rauko, o apžiurėjas gerai, 
tarė: Tai yra raktas nuo ant
grabio Kurados!

— Direktorius policijos ap
žiurėjas tarė: isztikro ponas 
turi teisybe.

— Galime tuojaus' persi
tikrini kaip reike, tarė sudžia 
tirinejimo. Mes turime sziezion 
spyna nuimta nuo duriu ant
grabio, šzfai ten kampe padėta.

— Paėmė spyna indejo 
rakta, pasuko in viena ir in ki
ta szali, lengvai raktas vaiksz- 
czioja.

— Matote ponai, jog asz 
atminiau, tare-su džiaugsmu, 
yra tai raktas nuo antgrabio. 
Dabar jau ne yra jokios abejo
nes jog turime rankose tikra 
žadintoju.

— Yra tai tikri da vadai, 
pritarė direktorius policijos.F

Ponas Gibrai sudžia, volei 
pradėjo jieszkotie pugilarese, 
nes nieko daugiau nerado.

— Tuom laik kamisorius 
vartė laiszka Lpaniszkai ra- 
szyta in visas s žales.

— Ar moki ponas Ispanisz
kai, paklausė linksmai sudžia.

— Ne ponas sūdžiau.
— Turime pasirūpint apie 

koki tlumocziu, ba gal kokia 
svarbi žinia jose randasi.

— Ryto su tuom užsiimsi
me.

Pradeda Anksti Mokiu tis Apie Eroplanus

Pirmos klases mokiniai in 
Brightwood mokykla, Vasz- 
ingtone jau ima mokintis 
apie eroplanus ir apie skri
dimą. Panele Frances Geor
ge, mokytoja sztai, ežia su 
paveikslais aiszkina apie 
eroplanus szitiemdviem mo- 

. — Ar ponas da sziandien 
užsiims i kvotimu tojo piktada
rio?

Ponas Gibrai dirstelėjo ant 
laikrodėlio.

— Jau vienuolikta, tarė ve- 
1 u k atidėsimo ant rytojaus. Asz 
mistinu, jog kvotimas ilgai ne- 
užtruks. Priesz teip daugelio 
davadu, tai negales užsigint.

— Na, na pamatysi ponas, 
s imi u rne j o d i r c k tori us .

— Del ko ? į

— Tasai perkytras lape už
duos ponui nemažai darbo! Ji
sai turi geras akis ir liežuvi, 
jog da asz tokio neniacziau; ji
sai kaip tėvas ginsis.

— Gibrai nusiszypsbjo ir 
tarė:

— Gerai tegul ginasi, juom 
didesnis galėjimas, tuom pui
kesnis ingalejimas.

— Masznele su ketais smui
kais pinigais buvo isz tokios 
paežius skaros, su sidabrine sa
gute ir su tokiom jau literom 
J. S. K. kaip ir ant pugilareso.

— Žudintoju turime prie- 
žastes, bet žudinstos ir ženklo 
neturime.

— Dasižinosime ne trukus, 
atsake sudžia. Ant to visko ka 
czion matome, iszrodo, jog ma

no pirmutinis dasipratimas bu
vo teisingu.

Czion tas atsitikimas sėmėsi 
ant kokios giininiszkos žudins
tos ir tai ženklingos gimines.

— Ar ponai tikrai mislina- 
te jog tasai Ispanas yra turtin
gas? Paklausė kamisorius su
do.

— Ta tikrai nežinau, nes 
kas.gali žinotie! Praeites laikai 
daug parodo apie turtingus 
žudintojus.

— Da karta apžiurėjo ge
rai pugilaresa direktorius po
licijos, o teipos-gi masznele ir 
laikrodėli.

— ’ Man rupi tiktai viena 
apHnkenybe, ta re.

— Kas tokis paklausė sli
džia.

— Gal tiojei visi daigtai ne 
ne yra savasteDojo žmogaus.', 
katra paėmėm, o kuris prasimi- 
nes grafu Smolles.

— Del ko ponas teip misti
ni?

— Czia ne yra didele pai
ne; visi tiejei daigtai yra pa
ženklinti trini! litaromi, nes 
kas toji treczia K. ?

— Tai teisybe, nes viskas 
iszsiaiszkins.

— Ar da ponais turi kokius 
paliepimus? Paklausė kamiso
rius.

kinem pirmoje pradines mo
kyklos klasėje.

Eroplanu kompanijos yra 
prirengusios tam tyczia kny
gas ir paveikslus, kuriuos 
bet kuri mokykla gali parsi
siusti visai už dyka.

□ □ □

— Teip, noretau ryto tuo- 
jausi imtis už kvotimo ir turi 
ponas visus reikalingus ludin- 
tojus pristatyt.

—- Tai ir gerai ponas šil
džiau !

— Po tuom pasikalbėjimu 
visi virszininkai iszsiskirste in 
savo kvatieras.

Sugryžkime dabar pas Juan 
kuriam ant visu užklausimu 
apie priežaste suėmimo nieko 
neatsaki nėjo.

Buvo jis persitikrinusiu, jog 
stojosi auka kokio nesuprati
mo, arba p ai uis z u m as jojo vei
do iii kaltininką., ir tikėjosi jog 
ryto bus paleistas, kaip bus pa
imtas ant kvotimo, gales tada 
patrauki priesz suda tuosius, 
katrie dryso su juom kaip su 
kokiu piktadariu apsieitie.

Bet norint nebuvo niekame 
prasikaltęs, buvo labai susirū
pinės. Pamisimo jog sūdąs ta
me ne yra kaltas ir atsiminė 
apie visokius atsitikimus, kaip 
nekalcziause likosi visokiose 
laikuose nubausti.

Vargintas visokiomis mįslė
mis, per visa naktį akiu neuž- 
merke. Ilga buvo del jo naktis.

Kada jau prasizvito inejo pa- 
žiuretojas kalėjimo nevalnin- 
ko. Juan Smolles pradėjo jo 
klausinėt, nes ne žodžio neatsa
ke. Apie devinta, valanda a.t- 
nesze pusrycziūs nes tuju ne- 
dalystejo. In dvi valandas ve- 
lau, velei atsidarė duris ir in
ejo dažiuretojas drauge su 
dviem kareiviais isz Paryžiaus 
gvardijos, kurie sergėjo kalė
jimą.

— Ko norite nuo manės? 
Paklausė jaunas Ispanas.

— Turi ponas būtie nuves
tas pas sudžia tyrinėjimo.

— Norint karta! Paszau- 
ke Juanas, esmių ant visko pa
sirengęs mano ponai.

Tai kalbėdamas paskubino 
prie duriu.

— O lio! Kam teip skubi
niesi, paszauke vienas isz ka
reiviu su szaiidu laikydamas ji 
už rankos. Teip greitai negali, i
turime tave biskuti parengt.

Tai pasakęs, iszeme isz ki- 
szeniaus plienini pantuka. Jua
nas dirstelėjo ant jo nežinoda
mas ka. tai ženklina, ir paklau
sė :

— Tai ko norite ?
— Nieko, tiktai uždesime 

tau szitais rankriszukes.
Grafas Juanas nubalo kaip 

drobe ir net adbulai pasiire.
— Ar norite mane apkaus- 

tyt in panezius1? Paszauke dre- 
baneziu balsu. Už ka mane tu
rite? Ne, ne, to jau ne nuken- 
siu!

Praszau ne pursztikaut, ta
re staeziai atidarytojas; czion 
nevale ginezytisj Asz laikausi 
kas man prisakyta ir loma tę
va surakintai! in panezius, jei
gu man lieptu. Tai jeigu ponas 
nepasiduosi gerumu, tai pri
versime: Duokie ponas rankas.

Grafas dirstelėjo su baime 
ant tu szaszioku. Mate, jog ne- 
atsipraszys, padavė rankas ir 
likosi surakintas.

Dabar iszvede Juana ir vede 
per labai ilgus kantorius ir 
siaurus trepus, net ant galo iu- 
vede in sale sudžiaus, kurioje 
sėdėjo prie stalo sudžia, ant 
kurio buvo daugybe popieru 
pridėtu.

— Grafas lingtelejo su gal
va ant ženklo pasveikinimo.

Sudžia perbėgo akimis per 
Juana, paskui susilaikė ir žiu
rėjo ant veido, rodos norėda
mas net jo. duszia dasiekt. Nes 

ant veido praminto piktadario 
nieko neiszskaite kaip tiktai 
drąsumą ir augsztuma.

— Ar ponas esi sudžium ? 
Paklausė Juanas su iszkelmin- 
gu puikumu.

— Teip, stovi priesz suda, 
kuriam esi pavestas poną isz- 
kvost, ir del jo turi iszpažint 
teisybe.

— Del ko ponui neturetau 
teisybe pasakytie, atsake jau
nas Ispanas, kad nereikalo nie
kame slėptis. Nes priesz viską 
noretau žinotie, kasi liepe ir už 
ka mane suaresztavote ir inde- 
jotie in kalvjitna ir da suraki- 
netie in panezius, rodos kad 
butau vagiu arba razbaininku.

— Sudžia nenuleido akiu 
nuo Juano kaip tuosius žodžius 
kalbėjo, tikėdamas drueziai, 
jog turi priesz save dvylinka 
žudintoju nuo kapiniu Pere La- 
cliaise ir nuo ulyczios Ernesti
nes; buvo laibai susijudinęs 
szaltu krauju ir apsiejimu to 
žmogaus.

— Mano policijantai, atsa
ke sudžia sukandės dantis, isz- 
pilde prisakynia, kuriepis buvo 
paliepta nuo valdžios.

— O kas yra tuom paliep- 
tojAm?

. — Asz, mano pone.
— Gerai pone, hsz kreipuo- 

siu su skundu, apie teip nedora 
pasielgimą su svetimžemiu, 
jog szitame civilizavotame 
sklype teip turi dėtis. Likausi 
vakar siiaresztavotas isz tarpo 
pulkelo prieteliu, kuriuos ant 
linksmos besiedos užkviecziau. 
O kad suaresztavotie žmogų 
mano luomo, reike turetie žvar
bę priežastį. Apie ka-gi esmių 
apkaltintu?

Ponas Gi'bray tylėjo. Da jo 
gyvenime tas ne patiko rodos 
kad tasai kaltininkas yra su
džium, o jis kaltininku. Vieto
je nuleist galva kaipo kaltinin
kas, o tas niekszas tiesėja savo 
kaip kokis apgintojas sūdo. 
Buvo tai tikrai niekista. Su
džia net kaito nuo piktumo ir 
susijudinimo, ka viską numa
nė jaunas Ispanas ir net buvo 
susimaiszes. ,,1 4

— Tai turi būti svarbus 
daigtas? Tarė. Ar ponas tikrai 
turi mane už piktadarį ?

*♦* *♦*

— Ponas Gibray norėjo 
iszkart dasižinot visko. Dirste- 
lejas perveraneziai ant jauno 
Ispano, tarė sziurksztai:

— Ka ponas veikei diena 
19 szio menesio, nuo antros va
landos po piet, ligi antrai po 
gaidžiu ?

— Ponas sudžia, atsake 
szaltai Juan, nedasižinosi po
nas nuo manės nei žodelio, kol 
nepasakysi už ka esmių apkal
tintas.

— Asz klausiu, ponas atsa
kyk ie.

— Gerai. Gali 'ponas nesa.- 
. kytie, nes ir mane negali pri
verst ie kad ka pasakytai!.

— Tasai pikfadaris yra 
kaustytas; jeigu jam nepasa
kysiu, tai tylės, pamislino sli
džia, reike ta dalyka užbaigt!

— Esi apskunstas už žu- 
dinsta, tarė garsiai Gibray.

Ant veido jauno gkafo gali
ma buvo matytie neiiszpasaky- 
ta dyva.

— Apie žudinsta! Paantri
no. Asz esmių už žudinsta ap- 
.skunstas! Mano pone, negali 
tai kalbėt ant tikro. Jeigu ta
sai apskundimas ne butu teip 
baisus, tai galima butu pava
dint juokingu.

— Praszau ne teip drąsiai 
kalbėt, tarė siisirankes sudžia.

— Valdžia toisingystes, 
kuri klaidas pildo ne verta ki
taip in ja kalbėt, atsake Jua
nas. Ar ne butumai ponas ant 
tiek malonus pasakytie pnan, 
k a toki nužudžiau ?

— Dvi ypatas; vyra, ir mo- 
tere.

— Dvi ypatas ? Atsake gra
fas nusiszypsodamas gailingai. 
Isztikro mano pone, tasai daig
ias yra juokingas ir nežinau ar 
turiu reikalą su slidžiu, ar su 
paiksziu.

Ponas Gibray net paszoko.
— Saugokis! Paszauke už- 

pykusiu balsu, kožna kantrybe 
turi savo rubežiaus, o jau po
nas pere jei rubeži, asz kaipo 
sudžia negalų klausyt tokiu žo
džiu biauriu. Atsakinekie ki-
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Gal nekart girdėjote,
Kad žmogus yra.tokiu, 

Kokiu jiis szirdyje jaueziasi.
Bet nors mokyti žmones 

iszranda,
Kad žmogus yra tokiu, 

Kokiu jis szirdyje jaueziasi, 
Bet tankiai tikrai parodo, 
Kad žmogus ne yra tokiu, 

Kaip sau mausto, 
Ir neiszduoda kas yra 

jo szirdyje.
Paprastas žmogus negalėtu 

jums pasakyti, 
Del ko apsipaeziavo, 
Su moteria kuri yra 

jo pati,
Ar gyvena su ja vien tik 

del to, 
Kad myli ar del kitos 

priežasties.
Niekados taip nebuvo lerfgva 

kaip dabar,
Del vyru arba moterių,

■ Vesti dviguba gyvenimą.
Gyvename laikuose kada 

vyrai,
Kurie yra gerais ir Dievo 
Baimingais akyse žmonių. 

Visai prieszingai pasielgineja.
Senovės laikuose vyras 

buvo tokiu,
Kokiu ji žmones mate ir 

pažinojo.
Bet sziandien kad beveik 

Trys czvertyis žmonių gyvena 
miestuose, 

Padėjimas persistato kitaip! 
Miestai užmėtė nepermatoma 

Skraiste ant žmonių 
pasielgimu.

Gal nekarta skaitėt ar 
girdėjot, 

Apie suaresztavojima daug 
vyru,

Kurie gyveno po dviem 
pravardem, 

UŽIaikinejo dvi szeimynas,
Ir tai gy venanezios viena 

netoli kitos.
Panaszios litanijos tokiu 

atsitikimu, 
Blogai gyvenaneziu žmonių, 

Galima butu apraszyt 
labai daug!

Bet augszcziau pridurtas 
užteminimas, 

Užteks del pertikrinimo 
manstanezio žmogaus, 

Kad gyvename sziandien 
n opa) i rasi n use I ai kii oso. 

taip apie savo .nekaltybe, jeigu 
prie to nesijauti; o jeigu vis 
teip pasielgsi su savo sznekta, 
tai liepsiu nuvest in kalėjimą ir 
teip ilgai laikyt kol neapsimal- 
szinsi!

Nes asz ponui davinėja gera 
rodą; atsakinėt iszmintingai.

Grafas Juanas mate dabar 
pats jog sudžia turi tame tei
sybe- ir jog turi tame laike tai
kintis. Tai ir laikydamasis nuo 
piktumo tarė:

— Tiek to, klauskie ponas, 
o asz atsakinėsiu.

— Kaip vadiniesi ponas?
— Jonas Grafas Smolles.
— Kokios tautos ?
— Esmių ipadonu Ispaliisz- 

ku. ,
— Kur ponas gimei?
— Madrite.
— Kiek turi metu?
— Dvideszimts penkis.
— Ar turi ponas tėvus?
Ant to klausinio jaunas gra

fas sudrebėjo ir net akyse asz- 
aros pasirodė.

— Mano tėvai niunire, tarė 
pamaželi.

— Kur ponas paprastinai 
gyvena?

— Madrite.
— Nuo kaip senei esi ponas 

Paryžiuje? ..
— Jau devinta diena.
— Kur ponais gyveni?
— Grand kotelyje.
— Ar ponas tiesrok isz Is

panijos pribuvę ?
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kie. Demokratai valdo Kon
gresą.

—■ Petnyczioj pripuola Szv 
Leonardo, o Tautiszka Vardi
ne: Ragelis. Ir ta diena: 1941 
m., Prezidentas Krankliu D. 
Rooseveltas, Sovietu Rusijai 

.prižadėjo visa bilijoną doleriu 
kaipo draugiszkam krasztui; 
1941 m., Maksimais M. Litvino-

gio, tapo palaiduota kapuose 
Šzventojo Graibo, o ja laidojo 
czia gerai žinomas ir gerbia
ma'; musu gra'borius Dominin
kas Earaminas, nuo E. Alle-

— Rinkimai Utaniiuke; 
balsuokite u'ž Al Mokai (Alber
ta Mokola) ant “Tax Collec
tor”, ant Demokratiszko Ti- 
kieto. Bus jums szirdingai dė
kingas už justi baisa ir parama.

— Mahanojaus Lietuviai, 
Pirmam Vorele, balsuokite už 
George P. Kovai ir Vincą Le- 
zousky (Lezauska) ant Kon- 
selmonu ant Republikoniszko 
Tikieto. Atsakanti ir tinkami 
vyrai ant tu urėdu. Nepa- 
mirszkite apie tai. Rinkimai 
Utarninke Nov. 3 diena. Acziu.

— Ana diena lankėsi mies
te gerai žinomas saliuninkas, 
ponas Basilas Yaku'bauskas’, ir 
žentas Juozas Kretulskis, isz 
Connertono, ir prie tos progos 
atlankė “Saules’’ Redakcija 
kur ponas Yakubau-kas užsakė 
labai puiku Sieniniu Kalendo
rių ant 1954 m., del savo kos- 
tumera.ni s. Taipgi atnaujino 
savo prenumerata u'ž laikraszti 
“Saule”, nes ponas Yakuibaus- 
kas yra musu senas skaitytojas 
ir myli skaityt “Saulę.” — 
Acziu už atsilankyma.

— Seredoj prijniola Kara
liaus Baromiejo, o Tautiszka 
Vardine: Ordimas. Ir ta diena: 
1950 m., eroplanas isz Bombay 
in Londoną sudužo ir visi žu
vo; 1879 m., Will Rogers, gar
sus loszikas ir raszytojas užgi
mė; 1950 m., Tautu Sanjunga 
nutarė stoti Pietų Korėjos ar
mijoms in visiszka pageliba. su 
pinigais ir kareiviais. Ameri
ka jau buvo ankseziau taip nu- 
sistaezius, tik lauke Tautu 
Sanjungos pritarimo; 1873 m., 
Daktaras John B. Beers iszra- 
do kaip apmauti puvanezius 
dantis su aukso kepure, mieste 
San Francisco, Calif.; 1928 m., 
sUaiga dingo.gem’bleris Armold 
Rothstein, New York mieste ir 
iki sziai dienai nieko apie ji 
nežinia; 1945 m., keturiu Di
džiųjų Tautu Užsienio Minis
terial pirma syki susiejo New 
Y’orke pasitarti.

— Pereita Ketverga apie 
aštunta valanda ry te, gaisras 
jsiztiko du namus N r. 22 ir N r. 
24 Railroad uly., Morejos pe- 
czeje prigulinti prie szeimyiiu:- 
Edward Fronzak ir Joseph Bo
ris. Gaisras jau buvo gerokai 
insigalejes pirm negu ugniage
siai pribuvo isz Mahanojaus, 
tai namai sudege ligi pamatui. 
Tyrinėjimas parodo kad Jo
seph Boris uždėjo kubilą sma- 
lios ant pecziaus kad inszil- 
dinti, nes norėjo stogus malia- 
voti. Staiga kubilas ekspliodo- 
jo ir smala užsidegė nuo ko 
gaisras kylo: Bledies padaryta 
ant daug tukstaneziu doleriu.

s—f ■ Ketvergi* pripuola Szv. 
Elzbietos, Jono Kriksztytojo 
motinos, o Tautiszka Vardine: 
Ordunas. Taipgi ta diena: 1605 
metuose dinamitas!, dūlis buvo 
iszrastas ant “Guv Fawkes 
Day” kai buvo suokalbis su
sprogdinti Anglijos'' Tarybos 
ofisus; 1940 m., Franklin D. 
Rooseveltas laimėjo Preziden
to Rinkimus virsz YVendel YVil-

vas buvo paskirtas Sovietu Bu
si jos Ambasadoriumi Ameri
kai. Paliaubų Diena Kanadoje; 
1928 m.. Herbert Hoosveris'bu
vo iszrinktas kaipo AmerikcX 
Prezidentas. Jis per rinkimus 
sumusze Kataliku Alfred 
Smith; 1945 m., O’Dwyer isz-

jom; 1942 m., baisus potvanis 
iii Mindapur, Indijoje, žuvo 
10,090 žmonių.

paszarvota pas savo dukteria, 
ponia Juozafina Bartkienei, 
2810 Salmon uly., kurio ji tai 
tarp kitko, yra taip Lietuviu 
Muzikaliu Namo Bendroves, 
kai]) ir Draugystes Szv. Onos 
nare. Y'elione gimė Lietuvoje. 
Jos vyras Petras mirė apie dvi- 
deszimts metu atgal. Taipgi 
paliko du muuu: Juozą ir Ber
narda. — Amžina atilsi! O jos 
gerbtiniesiems vaikams pa- 
reiszkiame szirdingiausia už
uojauta. — K. \\

zap o
Snbatoje,' Lap- '

Juozapo Mokykloje. Pardavi
mas prasidės des'zimta valanda

McAdoo, Pa. — Sen 
ven to jas, suvir-z asz 
deszimts metu amžiaus

buvo vienas isz tu kurie šutve

prie 
Lietuviu 

parapijos, Tamaqua, Pa. Jokū
bas Bumbulskis paliko 
Adam Wilkosky, Antanai 
bulski, Juozą ir Prana 
bulsky, Mare Szhenzi ir 
ir Elena Bumbulsky, ir 
anūku.

in McAdoo,

romą
Bum-
Bum-

daug
•J ok ubą s B11 n lib u 1 sk i s

steigėju ir laitai sanžiningai 
darbavuosi palaikyti lietuviu

lyje. Jis nuo pat pradžios tos 
parapijos iusteiginio darbavosi

ir jo vaikai ir net anūkai jo
I odomis sziandien seka, ir yra

lapijos rėmėjau

nejauta jo giminėms’ ir drau-

Philadelphia, Pa. — Czia ge
rai žinoma viengente naszle, 
Mare Czer#bejiene, nuo 3251 
Mercer uly., diena 19-to Spalio 
pasimirė, o Su'batoje, 24 Spa
lio po Zela'bnu pamaldų už jos

EISENHOWERIS
ISZBARA

KOMUNISTUS

Sako Jie Yra Veidmai
niai: Ateitis Ne Kokia

szai pasmerktu Komunistus, 
kurie laiko kalėjime Lenku 
Bažnyczios vada, Kardinola 
Stefan Wyszynski,

Eisenhoweris vieszai pa
smerkė Komunistus už tikėji
mo persekiojimą. Jis sako kad 
szitokis Komunistu pasielgi
mas parodo kad ant j u nieka
dos negalima pasitikėti ir kad 
sutartis su jais nėra verta nei 
tos popieros ant kurios ji bu
tu suraszyta.

Toliau jis pareiszke kad jis 
nemato jokio reika^ ir nesiti
ki kad butu kokios naudos 
mums ar kitiems krasztams 
jeigu butu surengtas mitingas 
tarp keturiu didžiųjų viesz- 
patyseziu, nes nei vienas krasz- 
tas negalėtu pasitikėti gn.t Ru
sijos.

240 NETEKO DARBO
CAMDEN, N. J. — RCA 

Victor radijo ir televizijos fab
rikas, in Camden, New Jersey, 
atstatė du szimtu ir keturios 
deszimts darbininku, nes nėra 
gana darbo.

Kompanijos virszininkas pa-
WASHINGTON, D. C. — .

Prez. Eisenhoweris sako kad !
dabar sunku tikėti kad Komu- aiszkina kad kompanija dabar 
nistai ir j u ya’džios iszlaikytu tiek daug biznio neturi ir ma- 
savo žodi ant nebekokios su-

į tarties, ir už tai Vakaru krasz- duoda ir už tai jai tiek daug 
tai negali nei del minutos savo 
sargyba nuleisti!

Tai pirmutinis sykis kad kurie dirbo ant naktinio “szip- 
Amerikos Prezidentas Eisen
howeris butu taip asztriai už- szimts darbininku buvo atsta-

žiau radiju ir televizijų par-

darbininku nereikia. Daugiau
sia darbininku likos atstatyti

to”. Czia szimtas keturios de-

tyta.

sa nuo jos,
Jis teisėjui pasakė kad tos 

žinios apie jo žmonos apsiženi- 
jima ji labai sunervavo. Jo 
žmona Avis buvo apsiženijus 
su Harold Kapsch. Bet tos že- 
nystvos buvo panaikintos kai 
ji dažinojo kad jos pirmas vy
ras nelaisvėje ir gyvas.

Bet ji jau buvo neszczia su 
antru vyru. Ji dabar, dažinojus 
kad jos pirmas vyras gavo nuo 
jos divorsa, ketina vėl antru 
kartu apsiženyti su savo antru 
vyru po kurio ji tapo neszczia.

do in jo automobiliu ir sau nu
važiavo, nors jie niekados iki 
tada nebuvo draivinus automo
biliu.

Teisėjas Harrington pasky
rė jai bauda ant trisdeszimts

dabar sako kad mažai liko vil
ties kad tie Komunistai insznė- 
kes belaisviams gryžti.

Susikirtimas invyko trylika 
dienu atgal, .kai Sziaures Ko
rėjos belaisviai staeziai atsisa- 

doleriu, už tai kad ji draivino epj įn tas prakalbą? kur bu- 
automotiliu be laisniu ir už tai vo Komunistu atstovai pąsi- 
kad ji nesustojo kai ji in pir- renge juos mokinti icU^rikal- 
mutini automobiliu atsimusze. į binti gryžti atgal.' TięCbelais- 
Tai jos kersztas ar jos pagieža vjaį stacziai pasakė pjtad jie 
ant savo draugo jai brangiai vereziau mirs, negu tu ltomu- 
kasztavo. Ka jos draugas jai uz uistu klausys
tai pasakė mes nežinome.

MERGINA
PASIAISZKINO

KOMUNISTAMS
NEPASISEKU

Nemokėjo Kaip Vai
ruoti Automobiliu
CHICAGO, ILL. — Dvide- 

szimts septynių metu amžiaus 
mergina, Panele Josephine Ba- 
chol, pasiaiszkino teisėjui Em
met Harrington, kaip ten atsi- 
tomobilius ir pati su automobi- 
tiko kad ji sumusze szeszis au- 
liu susikūlė su elektros stulpu.

Ji szeszis stovinezius auto
mobilius sumusze ir paskui in 
stulpą pati susikūlė už tai kad 
ji nemokėjo visai kaip drai- 
vinti automobiliu. Ji, susipy- 
kus su savo “boy-f rentų” 
draugu, ant to kerszto insise-

Meta Pastangas 
Atversti Belaisvius
KOREJA. — Komunistai 

viską mete ir iszejo isz posė
džiu Korėjoje, kur buvo taria
masi apie sugrąžinimą belais
viu. Jie stengiesi perszneketi 
tuos Komunistus ar buvusius 
Komunistus, kurie dabar nesu
tinka gryžti in savo tėvynė.

Indijos atstovas, beszalisz- 
kos komisijos pirmininkas, ku
rio pareiga buvo prižiūrėti kad 
tie pasiunsti atstovai isz invai- 
riu krasztu turėtu progos su 
tais belaisviais pasikalbėti ir 
jiems inszneketi kad jie gryžtu,

Komunistai buvo pareikala
vę kad tie belaisviai butu po 
prievarta priversti klausytis 
ju. Tik du rauduonieji lsz pen
kių komisijos nariu pfitare to
kiam žingsniui.

Ga'imas daigtas kad dabar 
Komunistai jau patys mato 
kad jie nieko negali pe'szti ir už 
tai dabar nori viską .mesti ir 
Amerikieczius kaltinti, kad 
buk Amerikiecziai yra visus 
tuos belaisvius papirke , ar 
jiems savo propaganda inpir- 
sze. ■■

Isz asztuoniu szimtu.buvusiu 
Komunistu kareiviu tyelaisyiu, 
tik dvideszirtits sutiko gryžti 
in savo kraszta. Tiems Komu- 
nistams dabar ne tik pikta bet 
ir sarmata kad beveik visi ne
nori gryžti in ta ju rojų. Už tai 
jįė dabar visa ta meta in szali 
ir kaltina Amerikieczius, kad 
buk jie czia kalti. ’ ' . •

drožes Komunistams nuo to 
laiko kai jis tapo musu kraszto , Anthony Perry Elektros 
Prezidentu. Jis sake kad dabar ; Darbininku Unijos biznio 

agentas sako kad jam buvo i 
praneszta kad už keliu menesiu ■ 
net penki tukstaneziai tokiu | 
darbininku bus atstatyta.

Jau dabar du tukstaneziai 
isz penkios deszimts trijų tuks
taneziu buvo atstatyta in pen
kiolika fabriku. Tai reiszkia 
apie penkioliktas nuoszimtis 
darbininku jau dabar neteko 
darbo. O czia unijos agentas 
sako, tai tik pradžia.

1 visiems aiszku kad Komunis
tai panauduoja smurtą kur tik 
jie gali, kad jie nori užvieszpa- 
tauti ne tik žmogaus kuna, bet 

l ir jo dvasia.
Prezidentas sako kad Ame

rika visur ir visados, kur tik 
gales, paskelbs ta Komunistu 
veidmainyste ir jai prieszinsis.

Prez. Eisenhoweris szitaip 
iszsireiszke laiszke, kuri jis pa- 
rasze Kongresmonui Clement 
J. Zablocki, kuris buvo Eisen- 
howerio praszes kad jis vie-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

RESTAURANAS
APVOGTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa. •

Nori Žinoti Apie ‘Beisbole’

Leo Durocher, New York 
Giants beisbolininku prižiū
rėtojas su savo žmona Lar- 
raine yra apsupti Japonu 
laikrasztininku, Tokyo mies
te. Visi nori daugiau žinoti 
apie ta Amerikoniszka spor
tą, loszima “baseball”.

SKAITYKITE “SAULE”

Durocher su savo beisboli- 
ninkais dabar važinėja po 
Japonu ir Philippinu salas ir 
loszia ta “beisbole”. Jis sa- 
ko kad Japonai labai žingei- 
dauja apie musu loszima ir 
seka musu didžiuosius spor
tininkus.

PLATINKIT “SAULE

ėjo ulyezia, Newtown mieste
lyje. Policijantai sako kad jie 
rado beveik visus tuos pinigus 

' jo kambaryje, lagamine.
Buvęs virėjas Mack Jenkins į 

buvo suaresztuotas ir in kale-: 
jima patupdintas be jokios j 
kaucijos.

APDRAUSTAS
LAIVAS

NUSKANDINTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Valdžios teisėjas Miguel 
Vignola iszleido insakyma su- 
aresztuoti tuos devynis biznie
rius ir valdžios virszininkus, 
nes pasirodo kad tas laivas bu
vo tyczia nuskandintas del ap-i 
draudos pinigu.

BUVĘS BELAISVIS

Gavo ‘Divorsa’
PLANKINTON, S. D. — 

Buvęs belaisves, asztuonioli- 
kos metu amžiaus kareivis Cor
poral Ralph W. Meier, kurio 
žmona su kitu apsiženijo kai 
jis buvo nelaisvėje, gavo divor-
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