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Isz Amerikos
I

NORI PAKELTI KA
RININKAMS ALGAS

WASHINGTON, D. C. — 
Visa eile Generolu ir Admirolu 
dabar praszo ir reikalauja kad 
valdiia pakeltu algas visiems 
karininkams. Jie sako kad da
bar tinkami ir gabus vyrai ne
nori stoti in vaiska kaipo ka
rininkai nes algos per mažos 
ir per daug bosu, virszininku 
juos stumdo ir bosauja.

Apsaugos Sekretorius Wil
son sako kad labai daug kari
ninku dabar meta savo darbus į 
ir eina in fabrikus dirbti, kur I 
jie daug daugiau užsidirba ir j
neturi tiek bosu.

Tie Generolai ir Admirolai 
kaltina Amerikos spauda, ku
ri taip greitai puolasi ant kari
ninku ir juos intarineja, kalti
na Kongresą ir Senatorius, ir 
net paties Prezidento Sztaba 
kuris nuolatos visa beda meta 
ant karininku.

Padėtis tokia kad Armija ir 
Laivynas dabar netenka ge
riausiu savo karininku, kurie 
palieka savo vietas ir stoja in 
fabrikus.

Czia gal butu galima kaltin- i 
tį ir tuos augsztus Generolus ir 
Admirolus. Amerikos kariszka 
tvarka yra labai panaszi in 
Prusu kariszka tvarka, kur pa
prastam karininkui nėra jo
kios vilties pakilti augszcziau

7,000 NETEKO
DARBE ANT

GELEŽINKELIO
PHILADELPHIA, PA. — 

Pennsylvania Geležinkelio 
Kompanija paskelbė kad po 
nauju metu ji bus priversta at
statyti isz darbo apie septynis 
tukstanežius.darbininku. Apie 
du szimtai tu darbininku bus 
atstatyta Philadelphijoj. Dau
giausia darbininku neteks dar
bo Altoona, Harrisburg ir 
Pittsburgh miestuose.

John Green Geležinkelio 
Darbininku Unijos Pirminin
kas tuojaus piktai intare Penn
sylvania Geležinkelio Kompa 
nija; sakydamas kad ta kom
panija jau dabar bijosi kad i 
biznis eis blogyn, nežiūrint to 
kad praėjusiais metais ta kom
panija geriausia bizni vare. Jis 
sako kad kompanijai rupi tik 
pelnas ir kad ta kompanija vi
sai nepaiso apie savo darbi
ninkus. Mes visados tikėjome 
kad, ar žmogus ar kompanija 
isz savo biznio visados tik vie
no dalyko nori: pelno! Nes ku
riam kitam tikslui ta kompani
ja buvo sutverta?

Unijos Pirmininkas akis už- 
simerkes nenori matyti ir ne
nori prisipažinti kad geležin
keliu, kaip mainieriu biznis ei
na tropais žemyn. Autobusai 
ir eroplanai dabar atima bai- 
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Isz Kliosztoriaus

Graži loszike June Haver 
pirmąjį syki vieszai pasiro
dė ant losziku baliaus, Hol
lywood mieste, nuo to laiko 
kada ji buvo instojus in Szv. 
Pranciszkaus Xavier kliosz- 
toriu. Ji tada buvo pasakius 
kad ji paszves visa savo gy
venimą maldoms ir pasnin
kams.

jeigu jis neturi gana pinigu ir 
intakihgu pažineziu su augsz- 
tais žmonėmis. Mes giriamies 
ir didžiuojamies kad musu 
krasztas yra demokratiszkas, 
kad visi yra lygus. Bet to de- 
mokratiszkumo, tos lygybes 
visiszkai nėra Armijoje ar Lai
vyne.

Kiekvienas karininkas su 
pasziepa ir su paniekinimu žiu
ri in sau žemesni karininka. 
Karininkas su Major laipsniu 
net prie to paties baro negers 
sznapsa, jeigu tenai pasirodys 
leitenantas.

Mums per kara teko tai pa
tirti in Norfolk, Virginia. Mes 
daveme “raida“ keliems juri
ninkams. Ir bevažiuodami pa- 
siulinome sustoti ir iszsigerti. 
Jurininkai mielu noru sutiko, 
bile tik mes užmokėsime. Pen
ki jurininkai su mumis inejo in 
viena kliuba. Prie baro buvo 
trys karininkai. Bartindėriui 
jie insake mums nepatarnauti. 
Kai mes pareikalavome pama
tyti savininka, o jei ne, tai 
mes kreipsimės in miesto poli
cija, tai bartinderys atsiprasze 
ir mums patarnavo, bet tie 
trys karininkai su piktumu ir 
su keiksmais pasitraukė mio 
baro prie kurio mes stovėjome,’ 
nes karininkui butu sarmata 
stovėti prie to paties baro su 
paprastu jurininku. Ir szitokis 
skirtumas eina ir in paežiu ka
rininku eiles.

3 VAIKU MOTINA < 
ŽUVO GAISRE

CHICAGO, ILL. — Dvide- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
motina su savo trimis vaiku- 
cziais sudege gaisre, kai ju na
mai sudege.

Tėvas, dvideszimts asztuo
niu metu amžiaus Vincent Ciu- 
cci buvo nuvesztas in apygar

Iszejus isz to klioszto
riaus ji aiszkinas kad jos 
sveikata neleido jai tame 
klioszttfryje pasilikti ir už 
tai ji buvo priversta gryžti 
in pasauli.

Ji czia, ant Screen Produ
cers Guild baliaus linksmai 
sznekucziojasi su losziku 
agentu Ned Marin.

dos ligoninne, nes jis buvo la
bai apdegintas, kai jis stengie
si savo szeimynele iszgelbeti. 
Bet jam nepasiseke.

Motina buvo Ona Ciucci, jos 
sūnelis asztuoniu metu am
žiaus Vincas ir dvi dukreles; 
szesziu metu Virgie ir keturiu 
metu Angelina.

MEDŽIOKLES
VAISIUS

ARLINGTON, VT. — Me- 
džiotojas C. Paige Heald, per 
penkiolika tuszcziu dienu, var
go, szalo, po kalnus klumpuo- 
jc ir nei szeszelio briedžio, nei 
patino nei pateles neužmate.

Kai medžiokles laikas užsi
baigė, ir medžiotojas Heald sa
vo karabinus iszszmeraves ir 
nuszvaksaves jau padėjo del 
ateinaneziu metu kad gal jo gi- 
liukis bus geresnis, ir atsilosze 
pasilsėti, didelis, raguotas 
briedis, kieno pabaidintas in- 
szoko in jo kambarį per langa, 
apdaužė daug jo baldu ir pas
kui per kita langa iszszcko ir 
sau sveikas sugryžo in misžka.

Medžiotojas C. Paige Heald 
■ne tiek pyksta kad jam dabar 
reikes naujus langus insideti, 
bet jis su piktumu ir nuliūdi
mų savo susiedams skundžiasi: 
“Kur briedas buvo kai asz jo 
per tiek dienu jieszkojau.“ Jis 
liūdnai galva palingavęs pa
stebi kad “briedis yra kytres- 
nis už žmogų.“

APLINK PASAULI

Iii 90 Valandų
CHICA&O, ILL. — Jauna ir 

graži Pamela Martin apvažia
vo aplink visa pasauli in devy
nios deszimts valandų ir pen- 
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LIET. SVIECZINA
APIE SKERDYNES

j Mate Kai Sovietai 
Suszaude 500 Lietuviu

DETROIT, MICH. — Lietu- 
i vis dypukas pasislepes savo 
veidą su maiszu, papasakojo 
Senato Komisijai kaip penki 
szimtai Lietuviu buvo Sovietu 
suszaudyta ant vieno sykio.

Viena szitos Senato Komisi
jos dalis dabar tiria Sovietu 
žvieriszkumus Pabaltijos 
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LAISZKAI IN
VASZINGTONA

į Senatorius McCarthy 
Prasze Kad Žmones

Raszytu
WASHINGTON, D. C. — 

Ana sanvaite Senatorius Mc
Carthy per televizija ir per ra
diją ragino visus Amerikie- 
ezius raszyti in savo Kongres- 1 
monus ir Senatorius ar staeziai 
in Prezidentą Eienhoweri, pa- 
reiszkiant savo nepasitenkini
mą su musu valdžos užsienio 
tvarka. ,

i • • -A . <• -t • — ». ■ - V A . «

Jis sako kad Amerikos val-
■ džia dabar turėtu sustabdyti! 
visokeriopa pagelba tiems j 
krasztams kurie dar bizni su 
Komunistine Kinija. Tai 16Hg-- 
va pasakyti, bet visiszkai kitas 
klausimas tai invykdinti, nes 
pirmutinis tekis krasztas butu 
pati Anglija, kuri didžiausi 
bizni veda su ta Rauduonaja 
Kinija, ir kurios Premieras da
bar draugiszkai tariasi su mu
su Prezidentu.

Butu teipgi ir su Prancūzija 
sunku taip padaryti. Prancū
zams nepatinka kad mes nori
me vėl apginkluoti Vokietija. 
Tat, jeigu mes tik viena žodi 
Prancūzams pasakytume apie 
jos bizni su Kinija, ji mums 
uždrožtu apie musu bizni su 
Vokietija, kurios ir sziandien 
Prancūzai bijosi.

Tas pats butu ir su Japonija, 
kuria mes dabar ginkluojame, : 
bet kurios beveik visa prekyba 
yra su Kcmunistiszka Kinija, 
nes tas krasztas jai areziausias 
ir isz jos daugiausia perka. 
Jeigu mes norėtume Japonams 
uždrausti kad jie nedarytu jo
kio biznio su Komunistiszka i 
Kinija, tai Japonai teipgi 
mums uždrožtu: “Tai tegu 
Amerika nuleidžia savo nuo
mas, kad mes su Amerikie- 
cziais galėtume daryti toki biz- I 
ni.

Bet nežiūrint viso to, dau
giau kaip trys tukstaneziai 
laiszku buvo pasiunsta in 
Vaszingtona, Kongresmonams, 
Senatoriams ir net paežiam 

i Prez. Eisenhoweriui. Bet ar vi-
■ si tie laiszkai smerkia valdžia 
ir remia Senatorių McCarthy 
dar nežinoma, nes tas nebus 
dar per kelias sanvaites pa
skelbta.

EISENHOWERIS
VISUS NUSTEBINO

Tokios Kalbos Tautu 
Sanjunga Dar Nebuvo 

Girdėjus
’ NEW YORK, N. Y. — Prez. 
Eisenhoweris, pirma syki kai
po Prezidentas, kalbėdamas 
Tautu Sanjungos susirinkime 
visus nustebino savo atvirumu. 
Pirm negu savo szita prakalba 
pasakė, Anglijos Premieras 
Sir Winston Churchillis jam 
patarė ir ragino taip atvirai 
nekalbėti' ir tiek daug vieszai 
nepasakyti apie ta atomine 
bomba. Bet iszrodo kad Eisen
howeris nepaklausė Churchil- 
lio ir ta savo labai rūpestingai 
prirengta prakalba pasakė.

Jis staeziai pasakė kad 
Amerikos Lakunu Sztabas jau 
dabar yra taip prisirengęs, kad 
ant vieno sykio jis gali pasius
ti gana eroplanu su atominė
mis bombomis, kurios labiau ir 
baisiau suardytu kuri kraszta, 
negu visos bombos kurias visi 
krasztai, kaip alijantai taip ir 
prieszai, galėjo paleisti per vi
sus tuos baisius metus per An
tra Pasaulini Kara.

Jis toliau paaiszkino kad 
viena musu pagaminta vande
nilio, ‘Hydrogen bomba’ dau
giau iszkados padarytu negu 
keli milijonai tonu dūlio, dina
mito.

Bet jis primine kad ir jis ir 
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■■ i

sargas Užsnūdo
BERMUDOJE

Buvo Ant Sargybos 
Del Trijų Didžiųjų
TUCKER’S TOWN, BER

MUDA. — Kariszkas sargas, 
kareivis, kuris buvo paskirtas 
eiti sargyba in Tucker’s Town, 
kur tie tris dideji laiko savo 
konferencija. Ir jis užsnūdo, I 
užmigo ant savo sargybos. Už 
tai jis buvo nubaustas ant ke
turiolikos dienu in armijos ka-; 
Įėjima.

i
Leitenantas Pulkininkas J. 

C. Astwood, vietines policijos 
ir kariszku sargu virszininkas 
apie ta Mid-Ocean Kliuba, kur 
Churchillis, Laniel ir Eisenho
weris dabar yra apsistoję, už
tiko ta sarga miegant, kai jis 
turėjo eiti sargybes pareigas.

Už toki prasikaltima karei
vis gali būti nubaustas ant 
dvieju metu in kalėjimą ir gali 
būti pažemintas, bet kadangi 
szitas kareivis niekados priesz 
tai nebuvo prasikaltęs, tai už 
tai jo bausme buvo palengvin
ta.

Visu trijų krasztu sargai ir | 
slapta policija ir vietine poli
cija ir vietinis vaiskas eina j 
sargyba ne . tik apie . ta . Mid- 
Ocean Kliuba bet ir po visa 
miestą ir po visa Bermuda sa
la.

EUROPA, SVARBUS 
MUSU LAISVINIMO 

I VEIKLOS BARAS

Už Geležines Uždangos
--------------------------------------------------------- (

laisvinimo kova, czia nustaty
tu pritaikinimus laisvinimo 
dėsnius ir isz czia duotu ki
tiems lietuviszkiesiems veiks
niams kovos direktyvas. Euro
poje bręsta naujos valstybines 
fermos, vis labiau linkstan- 
ezios in Jungtiniu Europos 
Valstybių kūrimą. Isz czia ky- 

j la svarbus uždavinys musu 
veiksniams, būtent, stovėti 
sargyboje, kad veikinamoji 
Europos santvarka neeitu ne
palankia mažoms tautoms 

j linkme. Sziai veiklai geriau
siai vadovauti galima isz ten, 
kur patys vadovaujamieji 
veiksniai reiszkiasi; atsieit isz 
Europos.

Mažosios Lietuvos klausimu 
painuotai reikalauja ypatingo 
dėmesio ir daug darbo. Jais 
jau dabar pasisakyti butu per 
ankstyva. Bet Maž. Lietuvos 
reikalu budrus sekimas ir gvil
denimas yra toks sudėtingas, 
tiek jame keieziasi plonybes, 
jog tai teinmanoma tik Euro
poje.

Kadangi 8,000 musu tautie
cziu gyvena Vokietijoje, ka
dangi didele dalis musu tauti
niu rupeseziu ir sziurkszcziu
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Lietuviams iszsisklaidžius 
po platuju pasauli, dviejuose 

j žemynuose eme ryszketi svar
besni ir pajiegesni veiklos cen
trai: Europoje — VLIKas ir 
Amerikoje — ALT ir “Free 
Europe” rėmuose veikiantis 
LLK. Szi budu susidariusi pa
dėtis yra visai sveika ir tiksli. 
Isz to teisybes, kad daugumas 
musu tautiecziu apsigyveno 
JAV-se, kad ten buriasi musu 
svarbiausios jiegos, telkiasi vi
si medžiaginiai isztekliai ir 
dvasiniai laisves kovai reika
lingi lobynai, gali būti daro- 

! mos iszvados, jog musu laisvi
nimo veiklai Amerika sudarys 

; ne tik svarbiausia, bet ir vi
siszkai pakankama platforma.

Vienok iki sziol ingytoji pa
tirtis rodo, jog butu neiszmin- 
tinga ir klaidinga toliau .gal
voti, kad jeigu Amerikoje turi- ! 
me visas laisves kovai reika
lingas sanlygas, paezios jos vy
riausybes pritarima ir viezo- 
sios opinijos palankuma, tad 
to jau pakanka. Tiesa, Ameri
ka sziandien yra politinis pa- i 
šaulio centras, bet Europa yra ; 
tos politikos arena, atlikimas I 
vieta. Kai Amerikoje telkiasi 
visokie laisvinimo kovai isz
tekliai, ju pasekmausias pa
naudojimas teinmanomas Eu
ropoje, Kai Amerikoje lietu- 
viszkoji veikla nueis pirmoje 
eileje Lietuvybės iszlaikymo ir 
dipliomatiniu daneszimiu ke- 
liu, Europoje teks rungtis del 
palankios politines sukruvi-| 
mos, kuri ingalintu valstybines 
nepriklausomybes atstatyma. | 
Kadangi Lietuva yra Europoje ; 
te del czia teks pavartoti visus 
veiklos niuansus, daryti viso
kiu žygiu ir imtis visokiausiu i 
priemonių, kurios vestu prie 
valstybes atstatymo.

Czia atvyksta tai vienu, tai. 
kitu budu gyvi liudininkai. Su
gražinti isz Lietuvos Vokie- 
cziai, ten buvę karo belaisviai 
ir kitokie pabėgėliai kartkar
tėmis praveria “geležine už-1 
danga”. Cro bangomis be per- 
stojimo isz tėvynės atplaukia 
žinių žinelių, kurias tenka nuo
latos invertinti. Taip sugautu 
žinių greitas invertinimas te
inmanomas tik Europoje. Ju 
persiuntimas in Amerika jas 
tik pasendintu, in jas replika
vimas ir pranesznmas (kaip ji 
dabar jau pradėjo vykdyti 
Amerikos Balsas isz Munche- 
no) isz Amerikos nebebūtu pa- 
sekmus.

Lietuva yra Europoje, ir 
lietuviszkajai iszlaisvinimo po
litikai negalima tiek vadovau
ti Amerikoje, kiek Europoje. 
Daugumas lietuviszkuju veiks
niu pasaulyje pasisakė ta pr'as- 
me, kad VLIKas ir jo VT pasi
liktu Europoje ir czia testu

Loszike Pasveikus

Loszike, Elizabeth Taylor 
rodos pilnai pasveikus nuo 
savo ligos, atsilankė in San
down Parka, Londone in 
arkliu lenktynes. Su ja czia 
atsilankė ir jos vyras Mi
chael Wilding.

Naujagadyniszki
Onute (szesziolikos metu 

mergaite), mamyte, asz la
bai norecziau būti ponios 
Kumpienės duktė!

Motina — Kodėl vaikeli?
Onute — Jos papirosai 

yra daug geresni, negu tavo 
mamyte.



."‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PJE.
Komunistas dabar r asz o 
straipsni in viena Amerikos 
garsu žurnalą, “Look” apie 
Komunistą Harry Dexter 
White. «

Kas Girdėt
Kompanijos ir fabrikantai 

dabar jau drąsesni ir reikalau
ja kad darbininkai daugiau 
iszdiribtu per savo valandas. 
Jeigu ne, tai jiems “sakti” 
duoda. Ir unijos dabar mažai 
ka gali apie tai padaryti! Kom
panijos dabar ima uždrausti 
darbininkams sustoti dirbę ii' 
eiti užkasti ar kavos iszsiger- 
ti. Kompanijos sako kad jeigu 
jos darbininkui moka už septy
nias ar asztuonias valandas 
darbo, tai darbininkas turi tiek 
valandų iszdirbti.

Augliu kompanijos rengiasi 
panasziai ir mainieriams insa- 
klyti, nežiūrint ar jie ant kom
panijos ar po kontraktu dirba. 
iSzitokis kompanijų nusistaty
mas mainieriams baisiai nepa
tiks.

x Mes daug esame girdoje ir 
skaitė apie atomines bombas, 
bet dabar ateina patikrintos 
'žinios kad isz tos atomines jie- 
gos bus gaminama ne tik 
sprogstan ežios bombos, bet ir 
elektra, sziluma ir maszinoms 
jiega.

• »
Vienas tokis atomines jiegos 

fabrikas bus pastatytas in tris 
ar keturis metus in Tennessee, 
Kentucky ar South Ohio. Vie
nas tokis fabrikas gales pri
statyti gana jiegos del szilu- 
mos ir szviesos del szeszios de- 
szimts tukstancziu žmonių. 
Szitokie fabrikai vėliau bus 
intaisyti Naujoje Anglijoje, 
Nebraska ir Dakota valstijose. 
Jie baisiai pakeilks, pakirs biz
ni aliejaus, gazo ir augliu kom
panijoms.

Senatorius McCarthy labai 
nenutinka su Prezidentu Ei- 
senhoweriu, nors abudu yra 
Reipubl ikonai.

Eina gandai kad Senatorius 
McCarthy žiuri in Prezidento 
vieta, ir kad jis gal stos in rin
kimus del prezidento. Ji remia 
daug bagocziu, fabriku ir mi
lijonierių. Gal už tai Prez. Ei- 
senhoAveris ant jo pyksta. Bet 
Bepubl ikonų partijos vadai 
vargiai ji remtu, nes jis parti
jos labai mažai paiso. Repulbli- 
konai primena savo partijos 
nariams kad McCarthy yra 
Katalikas, ir už tai nepagei
daujamas kaipo ju partijos 
kandidatas in Prezidento vie
ta. Taip buvo su Alfred Smith, 
Demokratu partijoje. Jis buvo 
smnusztas vien tik už tai kad 
jis buvo Katalikas. ’

Garsus Amerikos raszytojas, 
dramaturgas, Eugene O’Neill 
pasimirė be skatiko. Per savo 
gyvenimą jis su savo rasztais, 
savo dramomis buvo kelis mi
lijonus doleriu užsidirbės. Jis 
paliko viena savo drama, vei
kalą kuris bus perskaitytas tik 
dvideszimts penki metai po jo 
mirties, ir ne pirmiau. Tai]) jis 
insake savo paskutiniame tes
tamente. Spėjama kad tame 
veikale randasi daug apie jo 
asmeniszka gyvenimą ir apie 
jo draugus ir gimines.

.. t

h Whittaker Chamber, buvęs

Buvęs Prezidentas Harry S. 
Truraanas, stengdamasis pasi- 
aiszkinti ir kaip nors atsikirsti 
Senatoriui McCarthy, laik- 
rasztin inkams pasako: “Ko! 
asz buvau Amerikos Preziden
tu asz iszlaikiau savo prisieka 
Amerikos konsitucija užlaiky
ti, ir ta pareiga ir ta garbe asz 
perdaviau nesuterszta savo in- 
pedinini. ”

• • 4

EBI policijos vii szininkas, 
J. Edgar Hooveris, kuris labai 
r< tai kada kur nors vieszai pa
sirodo ar prasitaria, jautiesi 
priverstas atsikirsti ir pasi- 
aiszkinti kai Tnnnanas jo 
agentus ir jo sztaiba invele 
stengdamas pasiaiszkinti in 
Senatoriaus McCarthy kaltini
mus. Ka jis pasako labai pa
kenkė Trumanui ir jo ' buvu
siam sztabui ir mažai ka gero 
padare Eisenhoweriui ir jo 
sztabui: Jis beveik žodis in žo
di patvirtino viską ka Senato
rius McCarthy buvo pasakos.

-------- • ‘-q-------
Eina gandai Vaszingtone 

kad du didieji Eisenhowerio 
sztabo nariai po Nauju Metu 
atsisakys: 'Dulles "ir Weeks. 
Jie sako kad jiems jau insipy
ko visi tie ergeliai ir intarimai 
ir kad jie nori gryžti in savo 
darbus-ir pamriszti politika.

Agronomijos Sekretorius 
Benson gaus sakti prie^z atei- 
nanczius rinkimus, nes Repub- 
likonams labai rupi ūkininku, 
farmeriu balsai, o tiems ūki
ninkams baisiai nepatinka tas 
ju sekretorius Benson.

Amerikos Daktaru žurnalas 
per kelis metus turėdavo labai 
moksliszkus ir ilgus straips
nius apie kai]) cigaretai ir deg
tine pakerta žmogui sveikata, 
bet vis priimdavo skelbimus 
del cigaretu ir del sznapso. Da
bar to žurnalo redaktorius yra 
paskelbęs, kad nuo ateinanczio 
numerio to žurnalo nebus jo
kiu skelbimu del cigaretu ar 
del sznapso.

Pirkie U. S. Bonus!

Pypkes Durnai

Gėlėms
Nesėdamas sunkia gyvenimą 

naszta;
Pelkėmis brendu in tolima 

kraszta,
Bet neatrandu to tikrojo kelio,
Kuris mane vestu prie laimes 

upelio.
Vejas sziaurys man užszald^ 

krutinę,
Rūkas užtemdė ir mano 

gimtine
Jei tik gelele užeinu ant tako,
Tik ji man meiles žodeli 

pasako.
Geliu grožybe man duoda 

stipruma,
Ir atgaivina szirdinga 

jautrumą;
Džiaugdamos linksmai žengiu 

sau be baimes,
Pelkėmis purvais klampoja 

prie laimes.

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO

■------
(Tasa nuo 3-czio puslapio)’ j

Norint tavo sūnūs - griuvo 
drauge su manim in skradine 
prapulti, norint apsitersze su 
nekaltu krauju, bet galėtum ji 
apsaugot draugia ir mudu, Pa
velyk mums pabėgt da szian- 
dien isz Prlncuzijos.

— Niekados! Niekados, ne 
tiksiu ant to! Paszauke pone 
Rosier.

— Jeigu teip, tai tu no isz- 
eisi isz czion gyva, atsiliepė 
dabar pirma karta Verdier, o 
iszimdamas revolveri isz kisze- 
niaus tardamas;

— Esmių laibai lėtas ir gai
lingas, nes jeigu eina apie Joc
iui apsiginima, tai reike pasi
statyt. Jeigu mums pono ne pa
vėlinsi pabėgt, tai turi numirt!

Pone Rosier iszeme isz ki- 
szOniaus revolveri ir taiko in 
Lartoguesa, nes nespėjo szaut, 
ba toja valandoje puolė szuvis 
Verdieras pataiko nelaimingai 
moteriai m paczia krūtinė. 
Verdipras pasilenkė ir žiurėjo 
ar da gyva, kad sztai davėsi 
girdot už duriu skambėjimas 
ginklu ir staigus rėmimas in 
duris.

— Milijonai velniu! Pa
szauke Lartogues, ji jie czion ir 
policija atvedė!

Skubai iszeme isz stalcziaus 
pinigus ir popieras ir abudu 
per kitas duris iszbogo in sode
li, nes ežia likos užklupto per 
kareivius ir direktorių polici
jos, kuris dasižinojas apie ne
tolima nutverima raibai n inkų, 
pribuvo ant pats laiko.

— Turime juosius! Suriko 
direktorius policijos, surakin
damas juosius ka greieziause 
in panezius.

Paskui nusidavė visi in pa-

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.

Or'A - B - CELA^J 
arba pradžia- 

SKAITYMO • r.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c. 

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

kaju, kuriame Galoubet ir Cor
nu buvo užimti gaiviu imu savo 
perdet įneš.
, — Ach pone Rosier! Pa
szauke direktorius policijos.

— Teip, asz, atsake motere 
vos girdėtu balsu. Asz bet su
radau Lartoguesa ii- Verdiera!

— Mus du czion turite? 
Paszauke Lartogue szetonisz- 
ku balsu, nes paklauskite to
sios ponios kur yra treczias?

Pone Rosięr iszgirdus tuo
sius žodžius stojo ant kojų.

— Liepkite ponai iszvest 
isz czion tuos du piktadariufe 
ba ju regėjimas mane užmusza, 
c da turiu viena svarbu reika
lu atlikt. Turiu važiuot prie 
ulyczios Vernenille ir apsau
got Marijona Bressolles.

Direktorius nusiuntė karie
ta, in kuria pasodino ponia Ro
sier.

Du piktadariai likosi po 
drūta sargybe nugabenti in ka
lėjimu.

Bressolles buvo- daugybe 
svetziu isz giminiu ir pąjžinsta- 
niu ba ten ketino atsibutie su
gertuves ju dukters. Susirinko 
apie dvideszimts ylpatu, nes 
Mauricas ant tuszczio lauke 
pribuvimo motinos. Perpykęs 
krimto sau lupas ir pi M adara
vo dvasejė, jog užsiėmus taje 
policija ir isz tos priežastes vil
kinusi. Apie septinta .valanda 
sodo prie stalo..

Bankietas traukėsi per tris 
valandas. Jau buvo puse vie
nuolikes kada stojo nuo stalo 
ir nusidavė visi in sale. Visi 
svecziai buvo miMmiiic, jog 
’-tolinos Maurico nebuvo. Ma
rijona buvo sau spakaina, ba 
volei turėjo vilti, jog tosios su
gertuves volei dipgs. Buvo jau 
vienuolikta valanda, sztai tar
nas inejo in pakaju ir danesze 
jog pribuvo: Ponas Servet, 
grafas Smolles ir Ponas Alber
tas Gibraiy.

Girdėdami pravardes Mau
ricas ir Valentą plistelejo nuo 
baimes, Marijona drebėdama 
visa su aszaromis džiaugsmo 
padavė ranka Albertui.

Mauricas atsipeikėjas prisi-
artino prie' Valentinos ir pa- 
sznabždejo: x

— Nudnok jog esi apakai- 

Kada tuosius žodžius baigė 
kalbėt «sztai atsidaro duris in 
pakaju inejo slidžia. Gibray, 
vedantis už rankos Simona ir 
ponia Rosier pasiramseziuoda- 
nia ant direktoriaus policijos. 
Nelaiminga motere vos ant ko
jų laikėsi: o josios vyriszkąs 
apredalas buvo kruvinas.

Marijona drebėdama prisi
glaudė prie Alberto.

— Ar ežia sapnas, ar kas 
kitas, klausė saves ponas Bres
solles.

Valentina-gi visa drebėda
ma žiurėjo ant pono Gibrai ve- 
danezio už rankos Simona.

Atejas ant vidurio sales, po
ne Rosier- apsidairė aplinkui ir 
paregėjo Maurica, kuris isziba- 
les, nes malsziai stovėjo pasza- 
lyje.

. — Pasivėlinau ponas Bres
solles, tarė aiszku balsu, nes

da in laika idant smnaiszytie 
sugertuves pono dukters. Tu
riu tiktai pasakytie kelis žo
džius mano sunui.

Norėjo prisiartint prie Mau
rico, nes negalėjo tada jis pri
bėgės ])agrieibe in glebi, idant 
ne parpultu, ba. teip buvo ap- 
slobus. J i jie jrakele galva ir 
dirstelėjo jam in akis.

Mauricas negalėjo tojo žiū
rėjimo iszlaikyt.'Ba tas iszro- 
dinejo jo nelabyste ir jog vis
kas iszsidave.

Pone Rosier iszeme isz ki- 
szeniaus revolveri ir padavus 
jam tarė “pasinaudok ji”.

Mauricas pagriebė, prisidėjo 
prie smilkinio, trinktelėjo ir 
piktadaris puolė ant aslos su 
suteszkiuta galva.

Tai-]) to didelio sumiszimo 
tarp visu jiasklydo pasiūtisz- 
kas riksmas, o paskui kvoteji- 
mas laukinis. Valentina Bre- 
solles puolė ant lavono Mauri
co ir bueziuodamas, kalbėjo vi
sokius žodžius be davado.

-— Didis Dieve! Kas-ežia 
darosi ? Paklauso ponas Bres
solles su baime.

— O ka, isz 'proto iszejo, 
tarė vienas isz užpraszyfu gy
dytoju! O sziteje nelaiminga 
motore jau negyva, įladave ro
dydamas ant ponios Rosier, 
gulintos ant sofkos.

Josios shuns Mauricas buvo 
žudintojum trijų ypatų, atsi
liepė, dabar direktorius poli- 
cijos, parode moteriszka prisi- 
riszima paduodame jam revol
veri, kuri nuo galgiu ji apsau
gojo.

In du menesius po tam bai
siam apraszymui, Lartogues ir 
Vedier likosi ant smert nu- 
liaiisti. Likosi vienoje dienoje 
abudu nukirsdinti ant pleciaus 
Roqeutte Mykolą Bremont pa
bėgo in gile Amerika, o didelis1 
turtas Armando Dharville ga
vosi tikrom sukcesorkoni Ma
rijonai ir Simonai. Valentina 
numirė namie ipaiksziu. Tei- 
singyste Dievo dasieke ja no
rint priesz žmonis slaptesi.

Iii meta po tuom atsibuvo du 
szlubai Paryžiuje katedroje 
Alberto su Marijona, Juano su 
Simona, kuri dabar būdama 
namie savo tėvo, galėjo jau
nam Ispanui jiatikt.

Ant galo visi musu pažinsta- 
mi tame apraszyme likosi ant 
savo vietų, tiktai Galoubet ir 
Cornu prasigyvenia puikiai, 
padekavojo už dinstus polici
jai, gyveno dorai ir kas mene- 
sis nuneszinejo szviežius vai
nikus'ant josios kapo, kuri su
ėmus piktadarius, pati dingo 
isz ju rankos.

— GALAS —

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.1.02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas^ apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtrae- 
ežio iszimta isz Lietuviszku

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

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

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

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

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

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

No.127—-Trys istorijos apie 
Duktė 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 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
nį. 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 VelniasMedėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

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

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

No.150—Apie 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.l*55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draūgai. 136 pusla
piu, 35c,

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

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

No.l66-r-Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites 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 musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

t
Kaip Užsisakyti Knygas: ■,

OV 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.

ĮįĮ^* 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.., - ĮJ. S.



Slaptybe Antgrabio 
k

(Tasa)

Ta .pat i vakaru ėjo .trys pui
kiai apsirėdė, du augszti, o vie
nas mažas, per ulyczia dės 
Martyrs. Vakaras 'buvo tamsus 
ens nuo gazines szviesos buvo 
ne tamsu.

Buvo tai Galoubet, Cornu ir 
pone Rosier vyriszkai pasirė
džius. Veidas josios buvo isz- 
blyszkes; akys žibėjo kokia ne- 
svietiszka szviesa, nes ėjo sma
giai pasiremdama ant peties 
Galoubeto. Teip atėjo ant uly
czios Navarin ir stojo priesz 
narna kuriame gyveno Mauri- 
cas.

—- Ar in ezion ineisime pa
klausė Cornu.

— Teip, atsako pone Ro
sier, czionais gyvena, gydyto
jas, kaip mus atidarytojas pa
klaus, tai pasakysime jog eina
me pas gydytoja Cbena.

Ne trukus radosi ant treczįo 
gyvenimo, priesz gerai žino
mas duris del ponios Rosier 
kurios vedu in gyvenimą Mau
rico.

— Atidanykie taisos duris! 
Tarė.

Galoubet iszeme isz kisze- 
niaus vitrika ir kaipo senovės 
vagis greitai atidaro duris. Ka 
da visi trys inejo, in pakaju, 
Cornu iszeme dežuke su degtu- 
koms ir užžiebė aid stalo sto
vinto lempa. Buvo tai tas pats 
pakajelis, kuriame nuo pats 
pradžios musu apsakimo szi- 
tos istorijos matome Mauriea 
deginanti kraujais aptiszku- 
įsius savo drabužius ir skaitan
ti laiszkus surastas antgrabije 
Kuradosu ir prie nužūdinto 
karietoje siuntinio Mykolo 
Bremonto.

Pone Rosier inojus in vidų 
pa'kajaus, kuriame tuojaus at
ėjo jei ant mislies sunūs, jau
tiesi susijudinus, nes negalėjo 
žodžio isztart. Galoubet ir Cor
nu luake tylėdami ant josios 
paliepimu.

— ‘Ka ezion veiksime? Pa
klausė vienas isz ju.

— Perkratykite visas skry
neles, atidarykite visas spynas 
tarė su užsidegimu pone Ro
sier.

Du agentai,' ėmėsi drasai 
prie darbo ir ne trukus paszau- 
ke su džiaugsmu Galoubet:

— Turime ji! Tai bus koki
. 1davadai, ba tosios popieros bu

vo pasietos už pamuszalo skry
neles stovintos tamsiausioje 
vietoje.

ir tai pasakęs, padavė savo 
virszininkai pluoszteli popie
rių

Pone Rosier, drebėdama 
pradėjo peržiurinetie. Buvo tai» 
tosios popieros ir laiszkas isz 
antgrabio Kuradosu, testa
mentas Armondo Dliarvįlle, 
;pagal kuri Marijona Bressolles 
ir Simona ketino aplaikytie 
palaikų milijonus, ir ta laiszka 
supleszyta kuria Maurieas su
rado Parke Vincennes ir isz 
kurios dasižinojo apie gauje

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų,

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa, 

susidedante isz “penkių”.
Testamentas A r m a n d o 

Dharville viską iszaiszkino ne
laimingai motorai. Norėjo nu- 
marytie abidvi si^kcęsorkas, ba 
tasai Mykolą Bremont ketino

Asz jum sakysiu, 
Kad^vargai žmonijos sziandien 

yra dideli!
Sziandien ponas, o rytoj 

ubagas.
Sziandien sveikas, J’ytoj sergi 

() sziandien gyvas, rytoj 
miros!

Kodėl taip?
Isz gilumos sau atsidusęs J , . .paini sly si:

Taip, isztikro žmogeli, 
Nuo mirjties nepabėgsi, 
Bet kas kiszasi turto.

Ir vargo, sveikatos ir ligos, . 
Butu galima apsisaugo!,
Jeigu tai butu žmogių 

galybėje.
Taip, žmonių galybėje,

Bet žmones spu mausto,
Kad visi turi lygias tiesas, 

Lygiai ant gyvenimo ir 
raudojimo.

Juk.Suims Dievo nedaro 
skirtumo tarp žmonių, 

Visi Jam buvo vienoki, 
Mes panas-ziai stengiamos eiti

Kristaus pėdoms,
Bet kaip da tolimi esame 

nuo Tojo, 
Ant kurio pavyzdžio buvome 

sutverti!
Sakome, isz papratimo, 

Kad mylime Dieva.
Yra tai melas!

Meile Dievo apsireiszkia per 
Pildymą Dieviszku prisakymu, 

() pamatas tuju prisakymu 
' / yra:

( Ne yra tarp musu ne 
augsztesniu neižemesniu, 

Visi esame lygus.
Tas pamatas, suprastinąs 

per deni, 
Isz drąsios ir medegos, 

„ r Ir pritaikinta pilname 
supratime, 

Del žmogiszka gyvatos, 
Duoda laime žemiszka.

Tai vis svajone.
Mes 'žmones taip esame 

mažiulei iai, taip vargingi, 
Kad da tukstaneziai metu 

praslinks,
Kol galėsimo pasakyt: 
“žmones myli Dieva.

Džiaugįames vienok vilczia, 
Ir tuom saldžiu prijautimu, 

Kad. ateis toks laikas, 
Kada per tikra meile 

Dievo, 
Vargai žmonijos dingsi

Ir vargu ant svieto 
ngbus! ’ ’

C) dabar4?
Nors pamaželi irklines del 

Pasiekimo tuju tikslu, 
Kurie vertybes žmogaus 

, nedalypsti.

aplaikytie visa ta turtą ir pri
žadėjo pasidalytie 'su .savo 
draugais! ’Dėlto tai Maurieas 
ketino apsipaeziuoti su Mari
jona, idant galėtu būdamas su 
ja greieziau kokiu budu 
dint ja.

Pone Rosier jautėsi 
tuom sujudinta ant tiek 
rybe, o vienu isz žud-intoju bu
vo josios sunūs! Perskaiczius 
taisės popieras, sudėjo ir insi
de jo in kiszeni.

se Galoubet, ar mums pasisekė 
aid galo surastie svarbos po
pieras ?

— Teip atsake, nelaiminga 
motina.

— Nes pas ka ezion esame ?
— Pas viena

piktadariu gaujos 
kuųi balsu.

— Ar dabar turi pope būda 
suėmimo tuju latru ?

— Teip, kad tiktai žinotau

— Tai'da jies.zkokime terp 
tuju popierių, tare Cornu, per- 
metinedamas popieras ant sta
lelio.

yra!
įtaigai: “ Kap. V. B., ulyczia 
Surennes Num. 22”.

— Dabar jau turiu ji! Pa- 
szauke pone Rosier su tautiniu 
džiaugsmu, dabar nuluipsiu 
jam nuo veido maska, kuriai 
dangstosi ir dirstelėsiu akis ii!

pagelbin inkų:
— Kelinta valanda?
— Puse deszimts, tarė Ga

loubet.
— Gerai, užprovy.kite re

volverius, tarė ir iszeme savo 
revolveri isz kiszeniaus, o 
ra i apžiurėjus dadave:

— Jau ezion neturimo 
veikt, ir metus akimis 
skausmu in visus kampus isz- 
ejo skubai, o paskui ja abudu 
pagelbin i n kai.

— Turime sestie in doruž- 
ka, tarė pone Rosier.

— Czion ne pertoli yra sto- 
fe (loružkn, biro (hiWhottai 
už keliu miliutu busime tonais.

Nusidavė in tenai, 
doružka, nuvažiavo 
kampui ulyczios
Czion sustojo ir pone Rosier 
nusiuntė Galaubeta su laiszke- 
liu del advako, praszydama 
kamandieraujenezio aficiero, 
idant lieptu vaiskui apsiaubi 
naihapo numerium 22 prie uly
czios Surennes.

— Ant duoto ženklo per 
mane ineisite visi in ta narna.

i

— O kokis bus ženklas4? 
Paklausė Cornu.

— Szuvis isz revolverio,

Gal a u h et n ub e g o a d v ak o, 
.Cornu .pasislėpė užkabori jo na
mo, pone Rosier prisiartino 
prie to mažo namelio ir už- 
skambino. Tuojaus atsidarė

Tai norint* karta tave

GUODOTINI
SKAITYTOJAI! SAPNORIUS

Kuriu laikas jau iszsibaige, 
už laikraszti “Saule”, mel
džiame atsilygint! Nesmagu 
mums visados “bubnyt” in ju- 
su geras szirdis ir sulaikyt 
laikraszti del tuju kurie rado
si musu szeimynoje per dauge
li metu, bet ka daryt, pinigai 
yra labaf reikalingi del vedimo 
biznio, nes kitaip turėtumėm 
paliauti iszdavinet laikraszti. 
Todėl, mylimi skaitytojai, ne- 
vilkinekite ir prisiunskite pre
numerata, jeigu ne ant viso 
meto tai nors ant puses. Acziu!

— “Saules” Redakcija.
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nfažas langelis ties durimis ir 
pasirodė galva nebylojo Do
mininko.

— Ar namieje kapitonas 
vau Broecke, paklausė pone 
Rosier storu balsu.

; prie stalo teip, jog szviesa. ži- 
į kurio tiesiok puolė ant josios 
I veido, tarė pervereneziu balsu:

Teip Lartogues, ateinu

isz to mano kūdikio ?

ant ženklo jog nėra.
— Asz žinau, jog tavo po

nas yra namie ir asz noriu su 
juom pasimatyt ie, tarė, asz at
einu nuo ulyczios Naravin nuo 
pono Maurico su svarbia, žinia..

— Ant tuju žodžiu nebvlys 
tuojaus atidarė duris, pone Ro
sier persitikrino, jog jau yra i 
ant geru pėdu.'

Lartogue ir Vnrdier sėdėjo 
tykiai prie stalelio ir kortavo, 
kad sztai inejo Domininkas in 
pakaju ir ‘padhve paraszyta 
ant toblyczeles,'jog szveczes 
atėjo prisiunstas per Mauriea.

— Nuo Maurico? Tarė Lar- 
togues nusidyvineS, o ar jisai 
vienas ?

Tarnas lingtelejo su galva.

abudu piktadarius ant tu žo
džiu.

Paszoko abudu ir jiaszauke 
vienu balsu:

— Amelija Juobert!
Pone Rosier prisiartinus

cziause.
Sztai pasirodė pone Rosiei

— Ar ponas pribuni nuo 
Maurico ? Paklausė Verdi<n .

Pone Rosier .prisiartinus

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po
pieros virszeliuose. :: b 

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1-00
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.,U.S.

po ilgam jieszkojimui suran
du, Lartogue, nedOras žadin
tojau! Giniausi paskui tave 
per daug metu, o Verdiera nuo 
keliu menesiu nes to neprijau- 
cziau, jog ir mano sunns in 

rint turiu davadus rankoje, bet 
netikiu id'ailt jisai butu žudin- 

sakykie man, artai teisybe, 
jog padarai isz jo da didesni 

, Pone Rosier stovėjo if lauke 
atsakymo.

Du piktadariai dirstelėjo 
ant saves ir susimerkė.

mano gyvastis, tarė su tykumu 
Rosier. -

Lartogues dirstelėjo jei in 
akis ir atsake:

— Ka asz tau turiu atsaky- 
tie, jeigu tu geriau viską žinai 
negu asz! Buvo nuo mano jau
nystes piktadariu, ir dabar toJ 
kium esmių. Gyslose Maurico 
teka mano kraujas, jis turėjo 
stotis žadintojom. Niekas savo

l

Matai jog norint jis' nežinojo 
apie savo praeitie ir po tavo in 
‘tekine rodos galėjo eitie ge- 

rum keliu, o bet ėmėsi už zu- 
(linstos ir gana.

— Meluoji! Tare pope Ro
sier, Maurieas nieką neužmu- 
...d

Lartogues krustelėjo pe- 
I czais.

— Tai paklausk tavo myli
mo sūnelio, jis tau pasakys, 
jog isz nežinių dasižinojo apie 
ta slaptybe, apie kuria, ir tu 

j kai]) rodos žinai. Jis naudojo 
isz josio.s, idant užgrebtie mili
jonus, kurie mums isz tolo bliz
gėjo. Jis nužudė antgrabije 
Kurado su Ona, tarnaite Ver- 
deiro, ir 'pavogė musu laiszka 

i tenai s paslėpta; jis nužudė ka
rietoje siuntini isz Anglijos.

. Amelija Juobert (pone Ro
sier) uždaužus rankas jiaszau- 
kc:

— Netikiu tau, tai ne tei
sybe !

— Tai da neviskas, kalbė
jo toliaus be gailesties Larto
gues. Jis nužudė patoga Okta
vijų, jis atnesze gyvate in na
rna Marijonos Bressolles, jisai 
]irimąrino su Prūsine ruksezia 
Simona. Isztikro tas tavo sū
nelis, tai puikus vaikelis, pui
kiu darbu dasileido!

— O kas do baisybe! Kas 
do žudinstos! Dejavo didžiau
siuose sopuliuose nelaiminga 
motore. Maurieas žadintojas ir 
da net triguba žudinsta pildė. 
Maurieas baisus žadintojas? 
Tai gal sapnas!

— Viską tau iszpasakojau 
atvirai, užbaigė Lartogues.

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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ZiniosVietines
— Keturios deszimts Va

landų Atlaidai užsibaigė isz- 
kilmingai Szv. Juozapo ba'žny- 
czioje, isz kuriu daugelis para
pijom! pasinaudojo dvasiszkai.

—* Subatoj pripuola Szv. 
Guadalupijos ir Szv. Dionizi- 
jos, o Tautiszka Vardine: Ru- 
tavile. Taipgi ta diena: 1808 
m., buvo insteigta Szv. Raszto 
Draugija Philadelphia, Pa.;
1936 m., Jurgis Szesztasis yra 
paskelbta s Angį i jos K arai ium i 
jo brolis Edvardas pasitraukia 
ir iszvažiuoja isz savo kraszto;
1937 m., Amerikos kariszkas 
laivas “Panay” buvo Japonu 
eroplanu nuskandintas; 1901 
m., Telegrafo ir telegramų iszj 
radejas Marchese G. Marconi, 
Italas, skersai Atlanto mares, 
isz'Anglijos in Poldho, New
foundland, pasiimto viena lite
ra: “8”; 1898 m., sutaiką su 
Ispanija mieste Paryžiuje.

— Buvęs miesto gyvento
jas, Joseph E. Kirchner, isz 
Rome, N. Y., numirė Panedelio 
vakara. Velionis sirgo ilga 
laika. Paliko duktere, antika, 
taipgi broli, James II. Kirch
ner iszduotojas “Record-Ame- 
rican” laikraszczio. Palaido
tas Ketverge.

—- Kita sanvaite pripuola 
czvertis meto, pasninkas; Se- 
redoj, Petnyczioj ir Subatoj.

— Nedelioj pripuola tre- 
czia Adventu Nedelia, ir Szv. 
Liucijos, o Tautiszka Vardine: 
Kastyti s. M en ui i o Atmaina: 
Prieszpilnis. Ir ta diena: 1918 
m., Prezidentas Woodrow Wil- 
sonas pribuvo in Prancūzija 

del Taikos Konferencijos; 1665 
m., mirė Radvilas. Jis pirmas 
pradėjo skirti Lietuviu Tauta 
nuo Lenku; 1947 m., John L. 
Lewisas su savo mainieriais 
pasitraukė isz Amerikos Dar
bininku Federacijos.

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
Szv. Nikasijo, o Tautiszka 
Vardine: Ainis. Taipgi ta die
na: 1793 m., Pirmutinis valsti
jos vieszkelis buvo Kentucky 
valstijos pradėtas statyti; 1873 
m., Blaivininkes moterys, gies
mes begiedodamos, pradėjo ei
ti per sali onus, Fredonia mies
te, New York valstijoje, ir 
stengiesi juos uždaryti ir viską 
juose pradėjo daužyti; 1935 m., 
Thomas G. Masaryk, atsisako 
isz Prezidentystes vietos Cze- 
koslova'kijoje; 1937 m., Japo
nai Amerikos valdžios atsipra- 
szo del nuskandinimo ‘Panay’ 
laivo, ir pravaro savo Lakūnu 
Sztabo virszininka; 1944 m., 
Alabama valsti ja buvo priimta 
in Suvienytu Valstijų sanjun- 
ga; 1799 m., Amerikos Prezi
dentas Jurgis Vaszingtonas 
mire in Mount Vernon, Va.“

— Utarninke pripuola Szv. 
Florencijos ir Szv. Kristinos, o 
Tautiszka Vardine: Lyge. li
tą diena: 1945 m., Karalaitis 
Numimaro Konoye, tris sykius 
buvęs Japonijos Premieras nu
sižudė. Jis nenorėjo stoti in ka- 
risz'ka teismą.

New Philadelphia, Pa. — 
Cecilija Mataukoniene,‘63 me
tu amžiaus, nuo 74 McCoomb 
uly., numirė Ltarninko# ryta, 
in Pbttsvilles ligonbutcje. Ve
lione gimė Lietuvoje. Po tė
vais vadinosi Cicilija Želioniu- 
te. Prigulėjo prie Saldžiausio 
Jėzaus Szirdics parapijos.

Vicksburg, Miss. — Vėtra 
suardė daug namu, padaryda

ma iszkados ant 25 milijonu 
doleriu. Apie trisdeszimts 
žmoni n žuvo, o 230 likos su
žeist i.

LAIVYNAS
PRAVARĖ 197

Negalima Ant Ju 
Pasitikėti

WASHINGTON, D. C. — 
Laivyno Sztabas pranesze kad 
isz Laivyno darbu buvo prava
ryta szimtas devynios deszihits 
septyni žmones ant kuriu ne
galima pasitikėti, nes jie vie
naip ar kitaip yra intaringi.

Laivyno Sztabas sako kad 
tai buvo padaryta per keturis 
menesius, iki Rugsėjo trisde- 
szimtos dienos.

Valdžia Vaszingtone per ta 
laika ^ra pravarius isz darbo, 
davus sakti net 1,456 darbinin
kams del tokiu paežiu priežas- 
cziu.

Tai visiems mums linksma 
žinoti kad valdžia jau ima to
kius nepageidaujamus žmones 
iszvaryti isz sziltu vietų Vasz- 
ingtone. Bet kas mums butu 
indomu žinoti, tai kaip tokie 
žmones gavo tokius darbus to
kiose svarbiose vietose. Dabar 
kai mergaite nori gauti tik 
maža darba valdžioje, tai FBI 
policija isztiria ne tik jos pra
eiti, bet jos tėvus, gimines, 
draugus ir pažystamus. Kodėl 
taip nebuvo padaryta su tais 
sziandien nepageidaujamais 
darbininkais, pirm negu jie in- 
lindo in tas sziltas vietas? Kas 
ežia buvo kaltas?

JAUNUOLIS
PRISIPAŽINO

Nužudė Savo Eevus
ROCHESTER, N. Y. — Sze- 

sziolikos metu amžiaus jaunuo
lis Robert Sengello, policijan- 
tams prisipažino kad jis nužu
dė savo tėvus, kai jie buvo ji 
sugavę vagiant jųdviejų susi- 
taupintus pinigus, septynis 
szimtus doleriu.

Policijantai sako kad tas 
jaunuolis prisipažino kad jo 
motina su jo tėvu netikėtai 
ankseziau parėjo namo ir už
tiko ji vagiant ju pinigus.

Kai jo motina ji užtiko va
giant tuos pinigus ji suspiegė, 
ir jis ja nuszove su medžiokles 
karabinu. Kai jo tėvas inejo in 
kambarį ir stengiesi atgaivin
ti savo žmona, jo motina, jis ir 
savo tęva nuszove kai jis laike 
jo motina savo rankose.

Kai buvo suaresztuotas tas 
jaunuolis turėjo su savimi 
$608. Jis jau buvo iszsipirkes 
tikieta del San Francisco.

Kai tik policijantai užtiko 
tėvu lavonus jie pradėjo jiesz- 
koti sunaus, nes jis nebuvo mo
kykloje per kelias dienas ir 
mokyklos virszininkai buvo 
pranesze apie tai ne tik jo tė
vams, bet ir policijai, kaip yra 
paprastai daroma szitame 
mieste.

7,000 NETEKO
DARBU ANT

GELEŽINKELIO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

šiai daug biznio nuo geležinke
liu, kaslink keleiviu,’o dideli 

trokai atima isz tu kompanijų 
bizni del visokio tavoro, nes 
trekai daug greieziau ir daug 
pigiau viskas gali vežti negu 
traukiniai. Ir automobiliai 
daug biznio nuo traukiniu 
kompanijų yra nutraukė, nes 
tiek daug žmonių turi savo au
tomobilius ir niekados ar labai 
retai kada važiuoja ant trau
kinio.

APLINK PASAULI
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kios deszimts devynias minu- 
tas.

Jai ta kelione parūpino ir už 
viską užmokėjo eroplanu kom
panija del pagarsinimo.

Ji sako kad ta kelione jai 
baisiai patiko ir ji ketina kada 
nors vėl važiuoti, bet szita sy
ki ne taip skubotai, nes, anot 
jos, “Asz dabar noriu pamaty
ti tuos krasztus in kuriuos asz 
suspėjau tik dirstelėti, szokda- 
ma isz vieno eroplano in kita.

Eroplanu kompanija ta ke
lione parūpino parodyti žmo
nėms kaip saugu skristi ero- 
planais ir kaip trumpu laiku 
galima in bet kuri kraszta ar 
kampa szio svieto pribūti.

Panelei Pamela Martin ero
planu kompanijos ta kelione 
ne tik už dyka parūpino, bet 
kaipo atlyginimą jos padengs 
visus kasztus kai ji vėl norės 
kur nors skristi, kad ir in toli
miausius krasztus.

LIET. SVIECZINA
APIE SKERDYNES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

' krasztuose, kaip Latvijoje, 
Lietuvoje ir Estonijoje. Komi
sijos pirmininkas yra Kongres
menas Charles J. Kersten, Re- 
publikonas isz Wisconsin.

Szitas Lietuvis dypukas, ku
rio nei vardas nebuvo paskelb
tas, sako kad tie Lietuviai bu
vo už mažus prasikaltimus 
priesz Sovietus suaresztuoti ir 
surinkti in viena vieta netoli 
sostines, Kauno. Visi jie misli- 
no kad jie bus priversti durpes 
kasti pelkese už savo prasikal
timą.

Bet keli Sovietu kareiviai 
jiems insake eilėmis sustoti ir 
rankas iszkelti virsz galvos. 
“Tada jie pradėjo mus szau- 
dyti”, tas dypukas sako. Jis su 
kitais parkrito ant žemes, bet 
per koki stebuklą iszliko gy
vas. Kai Sovietai paliko visus 
jau negyvus, jam pasisekė pa- 

| bėgti.
Jo vardas nėra skelbiamas ir 

net jo veidas buvo uždengtas 
kad Sovietai neatkerszintu jo 
giminėms ir pažystamiems ku
rie randasi Lietuvoje. *

EISENHOWERIS
VISUS NUSTEBINO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

visi kiti Amerikiecziai žino ar 
turėtu žinoti kad visos tos mu
su atomines bombos negali mu
su kraszta apsaugoti nuo prie- 
szo. Jis sako kad prieszas galė
tu labai lengvai su eroplanais 
ar kitaip paleisti savo tokias 
atomines bombas ant musu
kraszto. Bet jis greitai pridė
jo kad tokis krasztas, tokis 
prieszas taip padarydamas, pa- 
siraszytu savo pražūties pas
kutini testamenta, nes tada 

Amerikos lakūnai toki priesza 
visiszkai sunaikintu.

Eisenhoweris skubinosi vi
siems paaiszkinti kad nei jis 
nei musu krasztas nenori kal
bėti apie kerszta ar atkerszini- 
ma. Jis sako kad visu Ameri- 
kiecziu didžiausia viltis yra ra
miai ir taikingai sugyventi su 
visais kitais.

Jis patarė kad reiketu da
bar sudaryti tarptautine komi
sija su Tautu Sanjungos pagel- 
ba, kuri prižiuretu ir suvaldy
tu ta atomine jiega, kad ta jie- 
ga butu geriau paversta del 
elektros ir szilumos, negu del 
atominiu bombų. Jis sako kad 
Amerika butu pirmutine tokia 
komisija ne tik paremti bet ir 
sutverti. Bet jis greitai pride- 
jo kad tokiai tvarkai butu rei-! 
kalinga kad ir Sovietu Rusija 
prisidėtu.

Jis toliau sake kad Ameri
kiecziai nenori Sovietu Unijos 
žmones skaityti kaipo prieszus, 
kad mes norime laikyti juos 
kaipo draugus.

Jis sako kad tokia komisija

— Kalėdos jau po szonu! 
Ar nutaret ka duoti savo my- 
limems? Geriausia Dovana 
yra laikrasztis “Saule” kuri 
juos suramintu per visus me
tus. Užrazykit savo giminėms 
ir pažinstamiems “Saule,” o 
bus tai geriausia Dovana per 
vis meta!

. enclose 
match Is ig i

inform“* *
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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 

really know! Come in! We will be happy 
__ -> to show you the "Flower Wedding Line."

'outer (Wedding

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly
correct I ,

del sutvarkymo atomines jie- 
gos yra viso svieto paskutine 
viltis del taikos. Jeigu ko pa- 
naszaus nebus padaryta, tai 
ateis laikas kada kurie du 
krasztai, kaip kokie milžinai 
stos in pražūtinga kara, kuris 
pražudys visa mums sziandien 
žinoma svietą.«

KARPINTERYS SU
RASTAS NEGYVAS

PHILADELPHIA, PA. —
Szeszios deszimts penkių metu 

į amžiaus Thomas J. Dougher
ty, karpinterys, dailide, kuris 
pats sau vienas gyveno, buvo 

į surastas negyvas savo namuo- 
• se, in Chestnut Hill, Philadel-

Už Geležines Uždangos
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

•.. .......
Į reiszkiama ežia, tad ir nuola
tinis susineszimas su Vokieti- 

i jos instaigomis nebeapeina- 
mas. Nors dalis tokio darbo 
jau atliekama musu PLB Vo
kietijos kraszto valdybos, vie
nok dar daugiau klausimu in- 

j vykinti paliekama musu Užsie
nio Reikalu Tarnybai. Kad Vo- 
kiecziai jos atstovą priima, yra 

i jau dideles reikszmes paliudy
mas. Tokio atstovo svarbus ne 
tiek jo rangas ar titulas, kiek 
jo pati veikla. Kad sziomsi die-

Į nomis kai kas isz Amerikos 
, pasisakė priesz tokio atstovo 
j skyrimą, yra budingas pabudi

nimas, jeg isz Amerikos tikros 
padėties negalima taip gerai 
pramatyti ir invertinti; ir tai 
kaip tik sudaro viena isz dau
gelio inrodymu, jog Lietuvisz- 
kajai politikai Europoje tega
lima vadovauti tik isz Euro
pos. Atstovo klausimo tikru
mas sziomis dienomis dar pa
didėjo, kai per Vokiecziu spau
da nuaidėjo skelbimas, kuriuo 
DP (Deutsche Partei), viena 
isz Koaliciniu Vokietijos vy
riausybes partijų, rengia vy
riausybei pasiulyma, kuris ja

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu-

* vio, Lietuviui.

phia, Pa.
Keli susiedai buvo pranesze 

policijai kad jie jo nebuvo per 
kelias dienas nemate ir už tai 
buvo susirupine. Policijantai 
nuėjo in jo namus ir rado ji 
negyva. Policijantas John 
Smith inlipo per neužspregio- 
ta langa ir užtiko jo lavona, 
miegamajame kambaryje.

Detektyvas Robert Smith, 
sako kad Chestnut Hill ligoni
nes Daktarai darodo kad tas 
karpinterys buvo pasimiręs 
nuo szirdies ligos.

Jo vienatine gimine yra vie
na duktė, Ponia Rita Dunham, 
kuri gyvena in South Bend, In
diana.

• - ■ V • J. . ■ -

inpareigotu, praplotus Užsie
nio reikalu ministerijos Rytu 

; Europos reikalams skyrių, pa
vesti Landsmannschaftams už
megzti su isztremimu veiks
niais derybas del Vokietijos 
Rytu sienų. Nors tokiose dery
bose, jei jos isz viso invyktu, 
atstovai oficialiai, tur but, ne- 

| daly vautu, vienok ju buvimo 
svoris ir ten gali atsiliepti.

i Taigi turint Latviams ir Es
tams atstovus, o mums nuo to
kio atsisakius, mes atsiduriam 
toli gražu nelygioje padėtyje.

Pabaltijo likimas yra glau
džiai susijęs su visa Europos 
klausima. Todėl nenuostabu, 
kad, procentiszkai palyginus, 
ne vieno kraszto spauda ir ra
dijai praneszima taip gyvai ir 
taip dažnai Pabaltijo laisves 
kovu, kaip Europos. Bet jos 
instaigas, organizacijas, kai
myniniu tautu atstovus, Euro
pos apjungimo sanjudi Stras- 
burge, ministerius ir atstovus 
juos visus vis ir vėl reikia vis 
isz naujo supažindinti su musu 

j laisves byla ir j u susidomėjimą 
musu reikalais vis isz naujo 

į supainuoti. Amerikoje turime 
1 daug draugu. Bet Europoje, 
kuriai stipriau gresia Krem
liaus szeszelis, kur jos vyriau- 

į sybiu draugiszkumas musu 
! reikalais ne karta svyruoja su 
! prekybines sutarties su Mask- 
! va buvimu ar nebuvimu, kas
dien tenka jieszkoti nauju 
draugu. Kur draugiszkuma 
iliuminuoja racionalumo poli
tika, ji reikia isz naujo padeg
ti. Kur musu laisvinimo byla 
rado pritarimo, ji reikia palai
kyti ir ugdyti. Tokie darbai 
mus szaukia Europoje!

Vienur kitur patylomis pa
laikoma mintis, kad VLIKąs 
politikos atžvilgiu yra atsidū
ręs mirties taszke, kad jo veik
la Vokietijoje yra beprasme, 
todėl su laiku jam bus lemta 
mirti tikra mirtimi. Tokios vil
ties puoselėtojai labai, labai 

: apsirinka. Jie bus pramiegoję 
paskutiniu dvejų metu VLIKo 
veiklos raida. Jiems galima pa
sakyti, kad sziandien VLIKas 
eina spar ežiu veiklos plėtimo 
ir aktyvinimo keliu. O tokiu 
keliu jis turi eiti, neš Europa 
jau sziandien yra svarbus, o 
rytoj sudarys pati svarbiausia 
musu laisvinimo veiklos bara.

* 1

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

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Saule Publishing Co. 

Mahanoy City, Pa.

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

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir
Nauju Metu Korta* (Tiktai

V^~7 Anglu Kalboj) su konver- 
toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su( ko.n-- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.


