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Isz Amerikos p“£TAsTrumanas PAMOKINO
RUSIJOS VISZINSKI

Agronomijos
Sekretorius

TUKSTANCZIAI
APLEIDO NAMUS

Netikėtas Potvanis 
Apsėmė New York

Ulyczias

LONG ISLAND, N. Y. — 
Nepaprastas lietus ir audrin
gos viesulos prie uosto apsėmė 
didesne dali New York miesto. 
Tukstancziai žmonių turėjo ap
leisti savo namus ir jieszkotis 
saugesnes vietos.

Iszkados yra padaryta ant 
keliu milijonu doleriu, ir ma
žiausia septyni žmones žuvo, 
penki ant Jersey Turnpike 
vieszkelio.

Daugiau kai deszimts tuks- 
tancziu žmonių turėjo apleist 
savo namus ant Long Island ir 
apie du tukstancziai turėjo isz- 
sikraustyti isz savo namu aut 
Staten Island. Tukstancziai ki
tu turėjo apleisti savo namus 
in New Jersey.

Apie szimtas tukstancziu na
mu buvo be elektros szviesos ir 
be telefonu. Beveik visu skie
pai ir kitu pirmas augsztis bu
vo apsemti. Traukiniai, auto
busai ir eroplanai buvo su
stabdyti.

Daug mažu laivu buvo su
daužyta ar nuskandinta.

Žmones rado nakvynes baž- 
nyęziose, klebonijose, ligoninė
se ir kalėjimuose,

DU VYRAI
SUARESZTUOTI

Jo Draugas Nuszove 
Žmogžudį

BEAVER FALLS, PA. — 
Trys kulkos nužudė Edwin 
Stanyard, kai jis nuszove vals-
tijos policijanta Floyd D. 
Clouse, isz New Brighton, Bea
ver apygardoje.

Major Andrew J. Hudock, 
valstijos policijantu virszinin- 
kas szitoje apylinkėje kaltina 
nuszauta Stanyard kaip žmog
žudį, sako kad jis nuszove poli
cijanta Floyd D. Clouse. Kitas 
policijantas Harold G-. Rice 
buvo sužeistas.

Hudock sako kad Stanyard 
nepasidavė kai policijantai bu
vo ateje su varantu ji suaresz- ’ 
tuoti. Jis užbėgo in antra aug- 
szta ir tenai užsirakino.

Kai policijantai ėjo trepais 
augsztyn jis pasirodė ant vir- 
szaus ir pradėjo szaudyti. Po- 
licijantui Clouse pataikė sta- 
cziai in galva. Policijantas 
Rice ji sugrėbė ir abudu pra- i 
dėjo imtis. Keli szuviai buvo 
paleisti per tas imtynes ir trys 
kulkos pataikė tam Stanyard 
in burna ir in galva, viena kul
ka pataikė policijantui Rice.

Policijantai Clause ir Rice 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Moteriszke Pasimirė

CHESTER, PA. — Du vyrai 
buvo Chester miesto policijos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pavojingai Susirgęs

Sir Alexander Fleming, 
penicillin liekarstu iszrade- 
jas, yra labai susirgęs Lon
don mieste, Anglijoje. Jis 
serga ‘ ‘ pneumonia ’ ’ liga. 
Keletą daktaru nuolatos sto
vi prie jo lovos ir visomis 
galiomis stengiasi jam padė
ti, patarnauti, ir jei galima 
ji iszgydyti.

KITAS I
KOMUNISTAS

VASZINGTONE;

Trumanas Ji Paaugsz- 
tino, Pagerbė j

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Bendras Advokatas, 
Brownelll dabar vieszai pa
skelbė kad Harry De£ter 
White, baisiai gabus ir apsuk
rus pi.ligų žinovas ir dar ga
besnis Komunistas buvo Prez. 
Harry Trumano ne tik paskir
tas in labai augszta ir atsako- 
minga vieta valdžioje, bet bu
vo net ir paaugsztintas ir pa
gerbtas paties Trumano, kai 
Trumanui FBI policija buvo 
praneszus kad tas gabus ir ap- 
sukrus pinigu žinovas White 
yra Komunistas ir dirba So
vietams!

Trumanas piktai užsigina ir 
sako kad nieko nebuvo pana- 
szaus. Jis sako kad kai tik jis. 
dažinojo kad tas White yra 
Komunistas, tai Trumanas tuo- 
jaus praszalino White.

Bet tikrumoje visai kitaip 
buvo. Pirmas dalykas, tas Po
nas White niekados nebuvo 
praszalintas, bet pats pasi
traukė del sveikatos. Bet kuris
laikrasztininkas galėtu Tru
manui to Pono White atsisaky
mo laiszka jam pakiszti po no
se. Tuo paežiu sykiu pats Tru-
manas parasze viesza laiszka 
tam White, sakydamas kad 
“Man gaila priimti tamstos at
sisakymo laiszka.“

atrauktas
In Teismą

• . 'l

Buvęs Sekretorius
Intaria Trumana /

Trumanas Nustebės;
Nieko Nežino

Pirma Syki Buvęs 
Prezidentas Intartas

WASHINGTON, D. C. — 
Buvęs Amerikos Sekretorius, 
James F. Brynes, sako kad 
1948 metuose jis gražumu ir 
piktumu prasze Prezidento 
Trumano, kad jis prieszintusi 
tam paskyrimui per kuri Har
ry Dexter White buvo paskir
tas Tarptautinio Iždo direkto
riumi.

Byrnes sako kad jis FBI ra- j 
porta padavė Trumanui, kuris 
ta raportą isztisai perskaitė ir 
paskui prie jo paszauke Senato 
kambarius ir paklausė kaip 
stovi to Komunisto White pa

skyrimas in ta augszta vieta. 
Jam buvo praneszta kad Tru- 
niano paskyrimas to White bu
vo ta popieti priimtas ir pa. 
tvirtintas.

Sekretorius Byrnes tada ra
gino Trumana panaikinti ta 
paskyrima, bet, anot Sekreto
riaus Byrnes, Trumanas tik 
ranka pamojo ir pasakė, “tai 
visai ne svarbu.“ To tam Sek
retorius Byrnes sako kad jis 
prasze ir patarė Trumanui ne- 
pasiraszyti ant to paskyrimo, 
bet Trumanas jo nepaklausė ir 
ta paskyrima priėmė ir pats 
patvirtino, nors jis gerai žino
jo kad FBI policija jau tada 
buvo paženklinus ta White 
kaipo Komunistą.

Trumanas, iszgirdes kaip i 
buvęs Sekretorius ji dabar in- 
tarineja, tik tiek turėjo pasa
kyti, New York mieste per pra
kalbas: “Czia tik Republikcnu 
szmeižtai, kad visi pamirsztu 
kaip jie pralaimėjo kelis svar- į 
bius rinkimus ana sanvaite.“

Mes galime suprasti, bet

NEW YORK, N. Y. —
Tautu Sanjungos Pirmininke, 
Ponia Pandit, isz Indijos yra 
tyki ir rodos labai kukli mote
riszke, bet ji labai nustebino 
Sovietu Rusijos rieksni, Drau
gą Andre Viszinski.

inlindo in Vaszgtona: kai 
Demokratai tenai vieszpatavo: 
Gruodžio menesyje, 1945 m., 
FBI policija inteike pilnus 
rasztus, žinias apie ta White, 
kad jis Komunistas ir Sovietu i 
szpiegas. FBI policija tas ži-! 
nias padavė Prezidento Tru
mano kariszkam padėjėjui, Ge
nerolui Harry H. Vaughan,

Buvęs Prezidentas
HARRY TRUMANAS

kad jis apie tai pranesztu Tru
manui.

Už menesio po tam Trumą- į. 
na s paaugsztino, pakele ta Ko
munistą White augsztesne ir 
garbingesne vieta, kaipo vai- | 
džios pinigu ofiso prižiūrėtoja.

FBI policija apie tai dažino-

vargiai pateisinti, Trumana. 
Gal jis su kitais daug svarbes
niais reikalais buvo užimtas, 1 
gal jis to dalyko per gerai ne
suprato ir neinvertino, gal lai
ko neturėjo, gal buvo nuvar
gęs, gal pamirszo; ir teipgi jam i 
Dievas per daug smegenų ne- ! 
buvo davės. Tai už tai mes sa- J 
kome kad mes galime suprasti, ■ 
nors nedovanoti, Trumanui. I 
Bet kaip galima iszaiszkinti ar 
pateisinti Amerikos Augsz- 
cziausio Teismo Teisėja Fred j 
M. Vinson? Fred M. Vinson 
tuo laiku buvo Iždo Sekreto
rius. Jam Dievas smegenų ne ! 
tik davė bet net ir leptelėjo. O 
ne kas kitas kaip tik jis szita 
Komunistą White perstatė 
Prez. Trumanui ir patarė kad 
jis ji paskirtu in ta svarbia 
vieta..

FBI po'icija buvo net du ra
portus pasiuntus Prezidentui. 
Ar Iždo Sekretorius nieko apie 
tai nežinojo? Jeigu jis nežino
jo tai kodėl nežinojo? Gruodžio 
(Dec.) ketvirta diena, 1945 
metuose FBI policija pasiuntė 
savo raportus apie ta Komu
nistą White szitam Iždo Sekre
toriui, dabar Augszcziausio 
musu Teismo nariui, ir Ameri
kos Bendram Advokatui, Tom 
Clark, kuris dabar yra Augsz
cziausio Teismo bendras Tei
sėjas.

FBI policija teipgi pasiuntė ta 
savo raportą Generolui Van- 
denbergui, kuris buvo karo 
sztabo virszininkas.

Liepos July menesi, ketvirta 
diena, 1946 metais FBI polici
ja antra savo raportą apie ta 
Komunistą pasiuntė Amerikos 
Bendram Advokatui Tom 
Clark. Ir nei vienas isz tu mu
su vadu nieko nesake, nieko 
nedarei

Komunistas White buvo ar
timas draugas milijonieriau? 
Morganthau, ir su Anglijos 
Winston Churchilliu po visa 
Europa važinėjo ir buvo jo pa
tarėjas ant daug svarbiu klau
simu. Gal tokis gabus Komu
nistas galėjo Trumana suve
džioti ir jam akis apmuilinti. 
Bet Churchilliui Dievas daug 
dovanu davė: kas tai buvo kad 
ir jis szita Komunistą priėmė 
ir su juo draugavo? Churchillis 
daug galėtu pasakyti, jeigu 
tiktai jis dabar norėtu ar drys- 
tu.

Eina gandai kad Trumanas, 
gali būti Senato Komisijos pa
trauktas in teismą ir po prisie- 
ka priverstas pasiaiszkinti.

KALINYS NUŽUDĖ
KALINI

PHILADELPHIA, PA. — 
Du kaliniai in Eastern State 
Penitentiary baisiai susimusze 
ir vienas kita užmusze.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sztai kaip tas Komunistas j

jus, pasiuntė Trumanui dar ki
ta raportą ant to Komunisto 
White. Ta raportą Generolas 
Vaughan gavo Vasario ketvir-
ta diena, 1946. Už dvieju dienu 
Senatas pripažino ta nauja 
vieta tam Komunistui, nes 
Trumanas nieko apie ta FBI

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gruoclžia septinta diena tais 
paežiais metais ta FBI polici
ja pasiuntė savo raportus apie 
ta Komunistą White buvusiam
Laivyno Sekretoriui, James V. i 
Forrestal ir buvusiam apsau
gos Sekretoriui, Spruille Bra- į 
den, kuris tada buvo Amerikos
Sekretoriaus pagelbininkas. .

Per rytmetini posėdi, Vi- 
szinskis, už ka ten supykęs, 
paszoko ir visai nei nepraszy- 
damas balso pradėjo straksėti 
ir plepėti.

Ponia Pandit, posėdžio pir
mininke, jam tykiai bet labai 
rimtai pasakė kad jis ne tvar
koje ir kad atsisėstu ir tylėtu. 
Tai pirmas sykis kad kas isz- 
dryso taip Ponui Viszinskiui 
uždrožti. Jis paraudo, iszsipu- 
te, bet nutilo.

* .Ta vakara ta pati Ponia 
Pandit buvo užsikvietus ant 
vakarienes virszininkus visu 
Tautu Sanjungos delegacijų. 
Ji tyczia taip viską sutvarkė 
kad Viszinskis sėdėtu szali jos. 
Viszinskis dar vis purkszda- 
mas ir pykdamas kad jam kas . 
dryžo burna uždaryti, per va
kariene tylėjo. Ponia Pandit, 
linksmai nusiszypsojus Vi- 

-SZinskui labai gražiai ir net 
maloniai pasakė: “Tiesa, szi 
ryta asz Tamsta nutildžiau, bet 
szi vakara Tamsta esi mano 
sveczias ir gali kalbėti kiek tik 
ir ka tik tamsta nori. ’ ’ Viszins
kis miktelejo, silpnai nusiszyp- 
scjo, bet jau jokiu prakalbu 
nepyszkino, '

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT!

Kongresmenas Martin Vokiecziu Taryboje

Amerikietis Kongresmo- 
nas Joseph Martin, Demo
kratas isz Massachusetts 
valstijos, czia kalba in Vo-

Jis buvo pirmutinis sve- 
timszalis kalbėti Vokiecziu 
Taryboje, Bundestag. Jis 
iszgyre Vokiecziu Tarybos

kietijos vadus Vokiecziu Ta
ryboje, Bonn mieste.

Kongresmonas Martin da
bar važinėja po beveik visus-"

narius, sakydamas kad jie 
nauja ir gražu lapa yra inra- 
sze in demokratiszku krasz- 
tu istorija.

Vakaru Europos krasztus.

Ezra Taft Benson, Ameri
kos Agronomijos Sekreto
rius, laikrasztininkams 
Vaszingtone yra pasakęs, 
kad nepaisant visu prieszta- 
ravimu, jis dabar inveda vi
sai nauja tvarka Agronomi
jos santvarkoje.

Jis sako kad Prezidentas 
Eisenhoweris yra ta jo nauja 
tvarka peržiurėjas ir sutin
ka su juo. \

Szita nauja Agronomijos 
tvarka panaikins septynis 
vietinius ofisus, kuriu dar
bas buvo prižiūrėti kad mu
su kraszto laukai ir žeme bu
tu prižiuroma.

PRAKEIKĖ
MUITININKUS

LONDON, ANGLIJA. — . 
Eric Vincent Poore net isz sa
vo grabo prakeikė visas Ang
lijos muitininkus ir visus tuos 
kurie ka bendra turi su takso
mis.

Jis pasimirė Balandžio tre- 
czia diena, palikdamas asztuo- 
nios deszimts keturis tukstan- 
czius doleriu, pirm negu taksos 
bus paimtos isz to jo paveldė
jimo.

“Isz savo kapo asz prakei
kiu visa Taksu Taryba ir Ko
misija, kuri suardė mano gy
venimą,“ jis savo paskutinia
me testamente buvo paraszes, 
kuris yra dabar vieszai pa
skelbtas. “Visi kurie renka 
taksas yra niekszai, žulikai, 
sukeziai ir nepažinsta nei tie
sos nei doros.

Jis savo paskutiniame testa
mente prasze kad jis butu pa
laidotas kur nors Europoje, 
kad jo grabas-ir kapas butu 
taip kad jis žiuretu in Pietus, 
ir kad jo pasturgalis butu at
kreiptas in Anglija.

‘ ‘ Asz patariu savo vaikams ’ ’ 
jis toliau savo paskutiniame 
testamente buvo paraszes, 
“kad jie kuo greieziausiai isz- 
sikraustytu isz Anglijos, kur 
Komunistai ir Socialistai yra 
viską suardė.“ Jis insake kad 
nucraszai, kopijos to jo Pasku-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
i odo koks'pavojus'gresia visai

In Hazebrouck, Prancūzijo
je pacztorius Maurice Croquey 
prisipažino kad jis neiszneszio- 
jo asztuonios deszimts laiszku, 

. laikraszcziu ir kitu paczto pa
siuntiniu. Policijantai rado jo 
maisze daug laiszku ir laik- 
raszcziu. Jis sako kad jis tuos 
laiszkus ir laikraszczius sude
gino nes jie buvo per sunki 
iszneszioti. Jis sako kad visi 
tie laiszkai ir laikraszcziai už
ėmė tiek daug jo laiko kad jis 
dabar jokiu budu negali ineiti 
in dervbas su Pacžtoriais.

l aprašius Amerikietis per 
vienus metus suruko cigaretu 
už devynios deszimts doleriu 
ir penkios deszimts szeszis cen
tus.

JAPONAI BIZNI
VEDA SU KINIJOS

KOMUNISTAIS
SLAPTYBE ::

:: ANTGRABIO

rūkyta trys szimtai devynios j 
deszimts keturi mili jonai eiga- i 
retu. Tai reiszkia, trys laks- j 
taneziai septyni szimtai dovy- į 
niolika kiekvienam Amerikie-

daugiau metu amžiaus

Jeigu norite nors vie1’,:! šva
ra mažiau sverti, i.et n enorite

Robert Newman ir Joe Cun
ningham, valkatos, užėjo in 
viena salimui, in Greenville, 
South Carolina, ir jie pasigėrė. 
Rdbert Newman nudaro Cun
ningham. Ana sanvaite teisė
jas J. B. Pruitt nuteisė Robert 
Newman,- dvidoszimts trijų 
metu amžiaus vyruką, ant 
dvieju metu in kalėjimu. Jis 
butu galėjos ji nuteisti ant

t risdeszimts szeszias 
del to vieno svaro nuo

j mb 
mylias 
lieme-

valdžia

dvidoszimts žmonių apie ju

deszimtas.

mo ’bet jis pasiais'zkino kad jo 
drangas buvo juodukas, nige-

Daug yra dabar raszoma

sirinkti tinkamesni dranga 
prie baro. Jis jam patarė kad 
nuo szio laiko jis turėtu tik su 
baltais žmonėmis gerti ar ba- 
liavuoti.

intikekite. Tiesa, tenai 
daug darini, bet yra ir

ežiai raszo kad buk tenai tik
ras rojus senmergėms, nes te
nai randasi apie tuzinas vyru

Armija parodo užuojauta 
tiems kareiviams kurie buvo

bar gryžta namo. Bet Marinu
Komandorius, Generolas Le-

czia lik puse teisybes. Gal tiek 
vyru tenai tikrai randasi, bet 
nepainirszkime kad daug tu 
vyru yra žonoti, kurie paliko 
savo žmonas ežia, ir ketina ne

tenai jau ne tokios

buvo melagingai prisipažinęs 
kad Amerikos kareiviai per 
karu buvo vartuoje apt ručin
ius gazus. Generolas jam pa
sakė kad visiems Alarinanis 
sarmata prisipažinti kad vie-

tenai gerai uždirba tie kurie 
darbus turi, 'bet pragyvenimas 
baisiai ‘brangus. Ka jie tenai 
uždirba, ta jie ir praleidžia.

pasielgtu.
Indijos krasztas sudaro visa 
tezdali visos žmonijos ant

Republikonii partijos vadai 
dabar susirūpino; jie pralaimė
jo rinkinius beveik visur kur 
buvo galima pralaimėt i ir De
mokratai laimėjo kur tik buvo 
galima laimėti.

apie ♦jienkis amicus del kiek
vieno gyventojo. Amerikiecziai 
pieno geria apie trisdeszimts 
szeszis aiincus del kiekvieno

Galimas daigtas kad atei- 
naneziais metais Kongresas ir 
Senatas'bus po Demokratu va
dovyste. Ir tai neimtu Republi- 
kenams ip sveikata, nes tada 
Eisenhoweris taptų bejiegis.

Pypkes Durnai
Meile

Prez. Eisenhoweris sako kad 
szitie praėjusieji Rinkimai nie
ko nereiszkia, ir kad jis visai 
nesusirupines. Bet Republiko-

in tuos Rinkimus žiuri. Jie da
bar sako kad tie Rinkimai pa-
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Broliai, viens kita mylėkim, 
Vaidus szalin atidekim. 
Tegul garsas szitu žodžiu 
Skamba tarp dvaru ir sodžių, 
Nes kas gali mus kliudyti 
Broliui gero padaryti, 
Su juom džiaugtis ir dejuoti, 
Jam varge ranka paduoti. 
Sztai, kaip žmones tarp saves 

baras,
Velniui labai linksma daros. 
O jei vaidai kur isznyyksta, 
Nelabasis siunta, pyksta. 
Ko mums žiūrėt to szetono, 
Jog mes turim savo poną, 
Kurio aiszkai pasakyta, 
Kad myletumem viens kita. 
Tik mylėkimės ant svieto, 
Gera bus mums kožna vieta, 
Nes kur meile insikure, 
Ten ir laime visi turi. 
O kad jau ateis ta diena, 
Kad visu bus szirdis viena, 
Taigi, tikėkim, broliai brangus 
Jog palaimins mums ir dangus.

PEKING, KINIJA. — Ana 
sanvaite Japonu biznierių de
legacija slaptomis nuvažiavo 
in Peking miestą, Kinija ir te
nai pasirasze ant prekybos su
tarties su Komunistais Kinie- 
cziais.

Amerikos virsziniukai yra 
labai susirupine, bet mažai ka 
gali padaryti. Jie apie toki biz
ni su Kinija ir Japonija jau se
niai žino, bet ju rankos surisz- 
tos. Jie ne tiktai ka nieko ne
gali daryti apie tai, bet negali 
nei prisipažinti kad jie apie tai 
žino.

Amerika nori kad Japonija 
I butu musu tvirtove priesz Ko- 
) munistus Tolimuose Rytuose. 
Bet Japonijos vienatine viltis 
del prekybos ir del pramones 
ir biznio yra Kinija, kuri ran
dasi taip arti. O Amerikos 
Kongresas vis norėdamas isz- 
kaszczius sumažinti, reikalau
ja kad mes daugiau pagelbos 
neduotume Japonams. Ir tuo. 
paežiu sykiu Amerika yra už
dėjus tokias dideles nuomas, 
taksas ant daigtu Hsz kitu 
krasztu, kad Japonai jokiu bu
du negali joki bizni su mumis 
užvesti.

Japonu padėtis su Komunis- 
j tiszka Kinija yra panaszi in 

Kubos kraszta su mumis. Jeigu 
mes nustotume pirkę cukru 
isz Kubos, tai to kraszto pra
mone subankrutavuotu in vie
na diena.

Priesz Antra Pasaulini kara 
Japonai daug biznio dare su

1 Kinija. Kai tas biznis buvo su- 
I stabdytas, Japonai dar dare 
I daug biznio su Korėja per ta 
kara, kada mes tiek daug visko 
tenai siuntėme. Bet dabar ir 
tas biznis dingo. Už tai Japo
nams liko tik Kinija.

0 isz kitos puses, mes daug 
biznio daveme Japonams pir
miau, kai szilko visi reikalavo. 
Dabar “nylon” ir kiti paga
minti ežia audeklai sumažino 
szilko bizni. Tik vienas pavyz- I 
dys ežia užteks: moterys pir- 
miau reikalavo baisiai daug ) 
szilko del paneziaku ir apati-. 
niu. Dabar visai mažai szilko 
tiems moterų reikaliukams te- 
bereikia.

“Nylon” szilko vieta užėmė 
ir Japonams bizni sugadino.

O tuo paežiu sykiu, Admiro
las Arthur Radford, karo szta- 
bo Rytuose komandorius rei
kalauja kad visa pramone su 
Komunistiszka Kinija butu 
nutraukta, sustabdyta, jeigu 
Komunistai Kiniecziai greitai 
nesusitaikins ant Kerėjos klau
simo. Szitokis pramones su
stabdymas labai pakenktu Ja
ponams.

Czjia klausimas ne lengvas ir 
musu Dipliomatai galvas kaso
si ir nežino ka daryti.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

mo. Rado lenais ir direktori 
policijos, kurispo tikusiam pa
sisveikinimui tare in ja:

bai navatna!
— Jeigu tame butu proga 

atradimo Petro Lartogues’o 
ar pone nenoretumai prie mu
su prasziino prisilenki? Pare 
direktorius policijos.

Iszgirdus paminėta 'verda 
savo nevidono Amelija Joubert

užlieku. Su' paveikslais. 1771 
dideliu puslapiu, 35c. ■

No.lll—Sziupinis (3 dalis)

No.LoS-^-A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas

talpinusi sekanti skaitymai: Vagis. 60 puslapiu, 20c.
No.160—Apie Po Laikui; 

Neatsarguma in Balta

su dantimis su-

tai kaip mudu suėjome, d'žian- 
giuosiu szirdingai, matydamas

ii. Nuo senei ponios negaili už- 
mirszt ir pamindamas apie jo
sios darbszavima.

—-. Pone Rosier dirstelėjo 
ant jo su dyvu, ir atsake:

— Ar atnaujint musu seno
vės pažinto ? Ar laiszkas pono
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vaikosi ji jau nuo kėlu metu 
taji razbaininka.

— Jaunas grafas Kurados?
Paantrino pone Rosier.

— Teip, Simus nužudintas
per Lartogues’a, grafienes
jieszko jo, idant priverst ji, 
idant duotu ant raszto, jog j's

Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio Per 
sulaikyt; ■ Girtuoklis Jurgis, Vergija; Pusiaugavenis;Viesz- 
Galinga ypata galybe meiles;)pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
ir visos bobos; Teipgi juokai, Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
rodos, trumpi pasakaitymai ir dės ir Kitus Dangiszkus Ku

nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

.-akinei:
— Teippone, susitarė, abu

du su ponu direktorium poli
cijos, jog tiktai pone esi sztant 
surastie tikra žadintoja, ka nu
žudė net dvi ypatus viena nak- 
czia, o apie ka visam Paryžiu
je kaip in bu'bna inusza.

— Skaicziau laikraszcziose 
jog kuki tai nutvėrė, nes likosi 
už nekalta pripažintu, tarė po-

^Pirkie U. S. Bonus!

ponu toji klaida nebuvo ant

nes ka galėjome darytie

— O asz sakiau ir sakysiu, 
jog tiktai pone viena busi 
sztant tikra žadintoja surast.

Juk ponai turite Judelata ir

ženklina
Amelija Joubert, 

kuria kitados buvome prami
nė “kates akis’’, norint pasa
ką kie mums pone, ka apie tai 
mistini ?■

Man tiktai tas rupi.
— Kas fokis?

K a

didelis kvailas.
Ant tu žiulžui iiViiulii ponni 

sužiūrėjo vienas ant antro ir 
abudu paantrino; — Kvailas?1

i gas razbainiukas per ta trum- 
! pa laika ne butu naudojas to

< sztilieto nužudime net 
dvieju. O tai iszrodo /.aiduliai 
nužudintu auka ir suradimas 
tojo žudintojaus, o ne su
dviem.

— Jįjie turi teisyne, pa
misimo abudu virsziniukai.

— Ar žinote ponai priežas- 
te tosios žudinstos ? Paklausė

Sznipinejome, nes

jau pasakiau ponai yra tai del 
mus labai slaptas daigias ir ne 
turime vietos ta dasižinotie, 
jeigu mums pone neprigelbesi.

sake del abieju ponu, jog jokiu 
budu ne priims dinsto slap-

sios gana dakako, o ir sūnui 
Imlu negražu apie kuri žinojo 
slidžia ir direktorius policijos.

ta papildinta antgrabije Kūra' 
d< su, ne turi koki susineszima 
su anubiu baisum atsitikimu, 
apie katra pone labai gerai ži
nai, o ir'pati buvai in tai in- 
maiszyta ? Tarė slidžia.

— Antgrabije Kuradosu? 
Paantrino su dideliu persiemi- 
mu pone Rosier.

— Ar pone apie tai nožino-
jai r

Nes laikraszczuiose ne- 
apie antgrabi. Tai ta-buvo

me antgrabije likosi papildin-
ta žudinsta! Tai navatna! La-

pinui kito. Jaunas grafas keti
na net rukus in czion priimt, 
nes nori su pone susižinotie, 
kokiu kudu butu greieziause ji 
suimt, o kuris ponia teip bai
siai nuskriaudė. \

gimu Amelija Joubert.

man prigelbet suėmime tąjį 
piiktadari, tai priimu tarnyste, 
detektivo.

šiai virsziniukai.
— Nes dirhsu po priimta 

pravarde ir vale man bus pasi- 
rinktie del saves agentus, ko
kius norėsiu.

Tinkame ant to visu po
nios noru, tarė direktorius.

— Ar galėsite ponai-del 
manes pavest kokia šluba del 
mano naudos ?

— Ar nuo ulyczios Mestage 
Lutu tas kambarys geras? Pa
klausė direktorius.

t. t., 52 puslapiu, 20c.
No .ne—Istorija ape Siera-i H; Aržiuolas; Uosis.; Budyne. 

119 j Apie 100 puslapiu35c.
No.166—Apie Sūnūs Mal- 

kiaus; Iszklausyta 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 Airna- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Abudu ponai dirstelėjo ant 
savos su dideliu džiaugsmu. 
Gavo ka norėjo.

(TOLIAUS BUS)

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

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

^Pirkie U. S. Bonus!

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. 1012—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, 
knyga, 404 puslapiu,

No.103—V aidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku

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

didele 
50c.
apysaka 

szimtme-

ta. Puikus apraszymas. 
puslapiu, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
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, 
?6 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No. 180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180 V2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tbs 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

9
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SAULE" MAHAMQY CITY

Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Teip mislydamas Mauricas 
apsirėdė ir nusidavė ant uly- 
czios Surcnne, kur pas kapito
ną van Brocke rado Verdięra. i

Po pirmam pasisveikinimui 
paklausė jo prasimanęs kapito
nas vau Brocke, kas naujo gir- 
et ? Mauricas pirmiause apsakė 
apie vakarykszczia atsitikima 
pas Brebanta, paskui dadave 
jog ant tus-zczio jieszkojo ant- 
las'zio budaunyezio Bressollcso

— Atradimas tojo antraszio 
ne mažai mums užduos ergelo, 
nes nebegale del mus negali bū
tie, atsiliepe Verdier’as.

Reike tai vienok atidetie ant 
vėliaus. Dabar turi ponas viso- 
pirmiause važuot in viesur 
Bvase ii- dasižinotie apie.mer
gos dnktere Simeoną.

— Asz gatavas važuot ie in 
tonais katra diena paskirsite 
nes noretan pirmiause dasiži- 
nitie ar atėjo kokia 1 aiszka 
isz Londono!

— Da ne; nes tikiuosiu 
gautie ryto, atsake Verdier, 
nes gali nesirupintie, da mes 
poną ka geriausc perstateme.

— 11 g a i d a t r i s p i k t a d ar e i 
kalbėjosi apie savo latrysta, 
ant galo visokius pamokinimus 
del jauno draugo iszleido pri
sakydami, idant ryto tuojaus. ' - .Viesur Bvaise. Mauricas pare- 
leistusi Mauricas in kelione-in 
jas namon rado laiszkeli, ku
riame u-žlpraszo Paskalas Lan- 
dilly ant baluke ir vakarienes 
pas Brebanta.

— Tai gerai! Paszauko, ne
žinojai km- szi vakara pasidė
siu ir priek tam dasižinosiu 
apie aresztavojimo grafo.

Po iszejinmi Maurico, abudu 
piktadariai užėjo sodeli apžiu- 
retie duroliu niūria, kuris at- 
skirinejo sodeli nuo mokyklos 
del mergaicziu prie ulyczios 
Velle d’ Eveque.

— Turime per taisos dure
les jieszkotie budo prasiszalini- 
mo, jeigu kadai mus užkluptu, 
tarė Verdier. Tiktai nežino, ar 
tiktai isz tosios szalies josios 
užstumtos.

— Nežinau. Juk negalėjau 
apie tai naminio sargo klausi
nėt.

— Nes t m-i u apie tai neat
būtinai dasižinot.

Persimainęs Abbe Merys 
priejas prie durelių su kremus 
ir rietenas durelių ir apžvel- 
ginejo spyna.
, — Ar turi rakta?

— Ne, neturiu.
— Tai liepkie padaryt.

s — Juk matai jog spyna. isz 
tosios szalies, tai tik reike spy-

na, nubėgt ir rast koki tolima 
sliesoriu nuneszt ir liepkie rak- 
ta padaryt.

— Suprantu. Nes ežia ne- i 
eina apie tai, kad gautis in ki- i 
ta darža, tiktai kad butu gali- i 
m a pabėgt.

— Asz turesu atlankytie ! 
p e r d e t i n e institucijos.

— O ka tu sakysi nuejas?
— Tai jau tegul tau apie

tai nerupi. Asz su savo kunigi
ne szlebe visur būnu inleistas.

Teip kalbėdami ir iszejo ant 
ulyczios, Lartogue po iszeji
nmi užrakino isz vidaus duris.

Teip, pone pasuke vadi
nasi. Simona.

. ” A! Simona, ta biedna 
siuveczka, ka 'padarėme vieti

ti dėkui tau mylima Si- 
lli(uia, jog atm szai laiszka nuo Teip pone.

pas ponia Dubief! 
Marijona.

Buvusis budaunyczia Bres- 
solles su dnktere iszejo nuo 
maloriaus Gabrieliaus Serve- 
to, nusidavė'tuojaus pas per- 
detina motorinio instituto, po
nios Dubief.

Po karsztam pasisveikini
mui, Marijona paklausė ar vie
ta dažiuretim's drabužiu jau 
užimta? Dasižinojus-gi jog da

pasitaikė, ponas bressoues 
tuojaus primine apie Simeoną, 
iszgirdamas ka nuo geriausio, 
kaipo pažinsfama ir likosi pri
imta.

namon labai linksmi ir Marijo
na tuojaus parasze kelis, žo
džius pas Simeoną alpie tai.

Jauna mergina isz to 
džiaugėsi, ba gavusis iii 
tarnysta ne kens vargo,

labai 
tokia

norint is,z jųdviejų malon 
vosi in tarnysta. Juk ne

O kodėl, tegul 
ona s Bressoles, 0

ateina! 
paskui 

atidaręs duris paszaukę i 
kaju, pa.eme laiszka nuo 
ginos kuri prisiimti maloris ir 1 
tarė ii, Marijona, p,)|las i 

ant '

m pa-
mer-

ryt del tolesnio malavoii

-Jamia mergina labai

tiktai del to, jog pamatys fo
nais Alberta Gibrav

rijonos duos ant parodos? 
re pono Bressoles pati 
tybe ant lupu.

lirog< s, ]<ad pa.sima.ty tie 
Ponstva ir padekavotie už 
la \ieta, tiktai labai nedr-v a u,

kalba.
— Nesikis-zk prie mano da-

Del ko, mano kūdiki, ta- 
r(1 m gerumu buvusis budau- 
’’.D'zm, įmai mums miela, ma- 

a kaip tau
naujojo vietoje ar 
S|1 ponia Dubief ?

norint jau 
tarnysta.

1 mdauhv-

11110 vakar apemiau
' alentina, pati

‘-ziails prisižiurinejo tai jaunai
"įerg.nai, rodos kad savo aki-
llHs ja peryers. Negalėjo, su

(!el pats ir dūk
1 ti ip labai užsiiminėjo 

^įdžiuvusią ypata.
~ Ar tu esi sierata ? Pa-

savo vyro, o paskui klausė 
lau Simonos;

4t

— Kiek turi metu?
— Turiu dvideszimts 

metus. • /

— To nežinau.
— Kur užaugai ?
— Ant kaimo, pi 

kairauote, kur mane
kokis žmogus, apie kuri jau

to

du

viena

Tasai apsakimas merginos 
labai ja sujudino. Butu da dau
giau klausinėjas, nes prie savo 
vyro nedryso. Žodžiai biednos 
sieratos pabudino josios seniai

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

Viesz. Jėzaus ir 
. . . MALDA . . . 

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

Daugelis žmonių yra tos 
nuomones,

Kad jeigu kas turi didele 
galva,

Tai turi ir didele protą, 
Bet isz tokios galvos

Neprivalo niekas gėrėtis 
arba džiaugtis!

Ti kis žmogus turi daugiau 
sunkenybes,

N eszi ot i ’tok i a .ga 1 va ant 
pecziu.

Gal Imt kad nekiųfe turi 
dideles smegenis,

Jeigu paimsimo ant ju 
didumo ir svorio.

Bet kas isz to, .
Jeigu tieji smegenys 

Tarnauja vien tik del to, 
Kad butu ant ko uždėt 

skrybėlė.
Galima turėti labai mažas 

smegenis,
Arba tik dalele smegenų

Ir naudoti juos su dideliu 
pasisekimu.

Ir būti iszmintingu žmogum; 
-Juk daug smegenų nereikia, 

Kad būti iszmintingu!
Todėl, ne visados galime 

Žiūrėti isz augszto ant mažo 
žmogaus,

Nes gal toki neszioja savo 
mažam pakauszyje ta, 

Ka neturi tas, kuris 
turi didele galva!

•T* *■> »J*

Viename Pennsylvanijos 
miestelyje,

Kokis tai užvydus vyras
M irdamas padare sekanti 

raszta:
Buk jeigu jo bobele vela 

iszteketu, 
Po jo mireziai,

Tai uždraudžia giminėms 
Ja palaidoti szale jo, 

Kada ji mirs.
Matyt kad tasai žmogelis 
Turėjo nuo jos szalintis 

už gyvasties,
>

O ypatingai nuo jos
• liežuvio,

Nes nėra ko stebėtis,
Kad uždraudė ja priimti 

prie ta paezia duobia, 
Km- jis ilsėtųsi,

Nes ir po smeM vargszas 
neturėtu pasilsio!

— Kas nori linksmai pra
leisti Igika ir būtie iszmintin
gu tegul skaito laikraszti 
“Saule”.

kus: apėmė tarnysta pas ponia 
Dubief.

Tame kas tokis pabarszkino 
lengvai in duris ponios Dubief.

nigiszkai pasirėdęs kuris su 
puikumu pasiklionojo. Prasze

ir ant jaunos merginos siuvan- 
czios temino.

f

— Ka -per reikalą turi kil

— As'z pribuvau isz vienos 
apylinkes, kaipo prisiliestas 
nuo vieno pono turtingo, kuris 
norėtu ponios univeVsiteto pa- 
talpyte savo dukrele, ba czion 
yra atsiakancziause vieta del jo 
dukreles.

Pone Dubief apsakė apie sa
vo mokykla, iszrode visus 
kambarius ir da iszvede laukan 
in soda, o tasai latras prie to
sios progos, prisitaikęs su 
vaszku atspaude skileles nuo 
rakto spynose, paskui veliu pa

In penkias miliutas prasimi- 
s kunigas, jau radosi pas

o ir atspaudintas spynose ski- 
leles nuo rakto.

Budamivczia Bres 
veno puikiame name prie uly
czios Verneuil. Buvo tai labai 
geras ir doras žmogus, norint 
didelei turtingas, nes jo pati 
buvo didele griežle jog pati 
velnias su savo biaurun.iu pe
rėjo. Buvo tai ir didele paleis
tuve, su visokais niekszais už- 
sidavinejo, o ir mažai rūpinosi 
apie savo vienatine dukrele, 
kuri k a tik buvo pabaigus 
mokslus. Biau/ybe motina, po
ne Bressoles, seniau, firiesz isz-. 
tekėjimą vadinosi Valentina 
Darville, pi’ispirinejo savo vy
ra, idant tasai darytu namieje 
balus, idant supažint savo duk
rele Marijona su jaunikais, ba 
norėjo ka greieziause iszleist 
isz namu už pirmutinio gėrės- 
nio.

Na ir ponas Bressoles su sa-
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nėjo apie parengima baliaus 
kuri ateinanezia Subata ketino 
parengt, kad sztai atėjo in pa- 
kaju tarnas ir pasakė jog kokia 
tai mergina atėjo nuo malonaus 
su laiszka iripraszo idant galė
tu pasimptytie su ponu ir pa
naite.

— Ar pasakė kaip vadina
si ji?

J | * Iv < l L ~

° a»t to szalto užklausimo.
J*'1!1’ maloninga poni, 

>I>Z llllsllnib jog esmių sierata 
at^l<etykmn balsu, ban'ež.inau 

° niaiU) tėvai ir ai- da

daleist, idant Simona butu vai
sium savo prasikreipimo jog 
tai butu loji pati, ka jisios bro-

ome nuo josit.s ir kažin kur nu
dėjo ant auginimo, nes metai 
s-uvis tinka o ir apsakimas tai
kus.

— Gal da. kadai atrasi savo

★

Simona stovėjo kaip ant ug
nies, o Marijona ja je visaip

— P’lna adresa,

MAHANOY CITY, Pa
Gerbiama Redakcij’a;
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gimines, tarė norint vargei. 
Bet turi szita tarnysta pildyt 
gerai, idant mano vyras ir 
duktė neturėtu už tai sarmatos 
jog tave ponai Dubif prirodi- 
no. «i

Simona apkaito ir net asza,- 
ros pasirodė. Žodžiai girdėti 
nuo Valentinos ir tai asztru.s 
žodžiai, skaudžiai ja dalypstje- 
jo. Siisimaiszius pasakė nesu
prasti nūs kelis žodžius ir isz
ejo su Marijona kuri ja iszly- 
dejo.

Po josios iszejimui da ilgai 
ponstva Bressolles dare užpią- 
nymus apie ateinanti balu ir 
kas rasis ant to baliaus.

Dienoje priesz iszvažiavima 
Maurico in Vie Sur Braisne, 
del sznipinejimo kur vartosi 
Simona ne tikra duktė Valep- 
tinos d’ Arville, tai da karta 
nusidavė ant pasikalbėjimo 
pas latrinius draugus. Ten dą- 
sižinojo, jog atėjo laiszkas isz 
Londono pas Mykolą. Bremon- 
ta, kuris pagyria jog tikrai ge
ra prisiėmė dranga kokis yra 
Mauricas, ir prisako idant ka 
greieziause baigtu veikalą su 
paliktu turtu po d’ Arvillui. 
Ant galo raszo: Abidvi sukce- 
sorkos turi būtie ka. greieziau
se nudėtos idant mes penkiese 
galėtume pasidalytie su tais 
milijonais.

Mauricas džiaugsmingas isz 
tosios žinios atsisveikino su sa
vo draugais ir nusidavė pas 
ponia Rosier, idant duotie ži
nia apie savo iszkelavimą isz 
Paryžiaus.

Dora motere kaip visada, 
priėmė ji su didele jausla, nes , 
pabalo ii- aszaros akyse stojo, 
jog leidžesi in kelione.

— Ar keliausi veikale tojo 
Rolando? Paklausė.

— Teip, kelauju in Havre, 
lenais turiu banisarijete isz- 
jieszkotie tulus rasztus, kuriu 
reikalauje kapitonas, atsake 
bjauriai meluodamas Mauri
cas.

— Ar da. mane atlankysi 
priesz iszvažiavima? Paklausė 
jausla pone Rosier.

— .Gali būtie, jog da priesz 
vakara nubėgsiu ant. valandė
lės.

Mauricas paėmė savo skry
bėlė ir jau norėjo atsisveikinet 
savo prietelka, kad sztai atsi
liepė balsas varpelo duryse ir 
■netrukus inejo ir pakaju sūdo 
tarnas su laiszka rankoje. Po 
n i Rosier paėmė laiszka, nes 
slėpdama užsimylejima, padė
jo ja in szali ir net po iszeji
nmi Maurico atplesze konverta 
su drebante ranka ir perskaitė. 
O buvo szitaip paraszyta:

“Ant paliepimo pono pro
kuratoriaus Republikos, de
partamento Sekvhnos, praszo 
sudžia tyrinėjimo p. Ppvilas 
Gibray ponios Rosier, idant 
teiktųsi pribūtu xsziandien in 
biurą ant pirmos valandos po 
piet. Povilas de Gibray.”

— In biurą slidžios! Pa- 
szauke su dideliu dyvu pone 
Rosier, kas'tai do praszimas sų 
paliepimu ? Isz visu szalu žmo
gui atilsio! Asz niekam nieko 
nekalta ir niekas manes prie 
nieko negali priverst. Ne rei
kalauju in ten eitinetie.

Vienok pamisimus ilgiau, 
kitaip apsvarsti, o velei mote
riais akyvumas, ko ten nori, 
tas jo negalėjo namieje sulai
kyt, tuojaus pasirėdė ir nuėjo 
pasamdytie doruszką, ba dą 
turėjo apie Valandos laiko.

Pribuvus in gerai žinoma 
sau biurą, sudžiaus tyrineji-

(Tasa Ant 2 PųsĮapįo)



“SAULE” MAHANOY CITY, PAL.

J*"

Žinios Vietines
a

— Subatoj pripuola Szv. 
Juozapato, o Tautiszka. Vardi
ne: Ramantas. Menulio atmai
na.: Priesz'pilnis. Ir ta. diena: 
1934 in., Amerikos Preziden
tas -paskelbė Philippinu Salos 
žmones turi pilna Nepriklau
somybe; 1942 m., Amerikos 
Valdžia po prievarta erne in 
vaiska visus vyrukus tarp asz- 
tuoniolikos ir devyniolikos me
tu amžiaus; 1765 m., gimė dzie- 
gormeisteris, tapytojas, inži
nierius ir iszradejas, Robert 
Fulton, jis rado kaip galima 
su garu stumti laiva, Pirm jo 
laiku visi laivai plauke su gai
rėmis ir su veju, bet jis iszrado 
kaip laiva galima stumti pir
myn su garu. Jis stengiesi 
Prancūzams savo iszradima 
parduoti bet jam nepasiseko, 
jis sugryižo in Amerika ir ežia 
visiems parode k a galima pa
daryti su garu.

— Lietuvi Moterų Kliubas 
isz , Schuylkill o pavieto, turėjo 
savo susirinkimą •Utarninko 
vakara, in Eagles svetainėje. 
Nauja valdyba likos iszrinkta.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Al
berto Didž., o Tautiszka Var
dine: Vaidila. Ir ta diena: 1933 
m., bagoezius ir keliu Preziden
tu patarėjas, Morganthau už
ima Achescno vieta kaipo 
Amerikos Iždo po-Sekretorius, 
ir paskiu eina Iždo Sekreto
riaus pareigas, kai Iždo Sek
retorius Nooden iszvažiuoja 
del sveikatos; 1940 m., Strai- 

kos in Vultee eroplann fabriką, 
Downey, Calif. Per dvylika 
dienu tu straiku buvo prakisz- 
ta apie penkios deszimts mili
jonu doleriu; 1708 m., gimė 
William Pitt, Catham dvaro 
bajoras, jis mokslus ėjo in gar
siausias Anglijos mokyklas 
Eton ir Oxford, jis buvo garsus 
kalbėtojas, stojo in Užsienio 
pramone ir Anglijai parūpino 
pramone ir bizni su Indija ir 
Amerika, jis prieszinosi priesz 
Anglijos nusistatymą visus 
krasztus labai sunkiai takšno
ti, jis Anglijos Karaliui Jur- | 
gini Trecziajam labai prieszi- 
uosi.

— Ponia Katro Kmelaus- 
kiene, su savo drauge, Ponia 
Jozefina Želioniene isz Shena- 
dero, ana diena lankosi mieste 
su reikalais, ir prie tos progos 
atsilanko in “Saldes” Redak
cija kur ponia Kmelauskiene 
atnaujino savo prenumerata, o 
Ponia Želioniene užsirasze sau 
“Saules” laikraszti. Szirdin- 
gai aeziu už atsilankymu.

— Panedelyjc pripuola Szv. 
Gertrūdos, o Tautiszka Vardi
ne: Kubile. Taipgi ta diena: 
1944 m., Alijantai atidaro trijų 
szimtu myliu f rimta priesz Na- 
czius; 1933 m., Prez. Franklin 
D. Roose veltas paskelbė kad 
Dipliomatiniai santykiai yra 
atnaujinti su Sovietu Rusija, 
su ta. sanlyga kad Rusija užtik
rins visiems Amerikiecziams 
Rusijoje Tikėjimo Laisve. W. 
C. Bullitt buvo Ambasadorius; 
1940 m., Komunistu Partija 
Amerikoje nubalsavo nutrauk
ti visus santykius su Tarptau
tiniu Komunizmu ir su visomis 
kitu kraszto Komunistu Parti
jomis, bet ežia buvo tik nuda- 
vimas, visiems akis apmuilinti.

— Utarninke pripuola Szv.

Grigalių, o Taut iszka \ ardine: 
Staneg. Ir ta diena: 1940 m., 
Italijonai iszvartti isz Graiki
jos; 1868 m., Suez Kanalas at i
darytas. Iszkasti szita kanalu, 
szita susisekiina buvo daug' 
darbo. Sziandien tas kuris val
do Suez Kanalu, valdo beveik 
visa Europa ir ežia eina svar
biausios darybos ir asztriausi 
susikirtimai nes ežia randasi 
baisiai daug aliejaus, kuris vi
soms reikalingas. Szitas Kana
las yra szimto ir keturiumyliu 
ilgo. Europai szitas Kanalas 
taip reikalingas kaip mums 
Panama Kanalas; 1800 m., 
Szesztas Amerikos Kongresas, 
pirmąjį karta susirinko \ asz- 
ing’tone.

Shenandoah, Pa. — Puldama 
prie savo namo, ponia Antoi
nette Subacziene nuo 432 V . 
Poplar uly., likos sužeista in 
deszine ranka ir aki. Gydosi 
namie; taipgi Antanukas Že
mulis, septynių melu senumo 
nuo 521 W. New York uly., pul
damas ant ledo, likos sužeistas 
in ranka. Gvdosi namie.>

— Sekantieji iszeme lais- 
nius del apsivedimo: .Julija 
Buikiute nuo 122 N. Gilbert 
uly., mieste ir.Kazimieras Ai
dukaitis isz Seltzer City; taip
gi Lncilija Koncziute nuo Al ai ji 
uly,, Maizeville ir Freeman C. 
Wlynv, isz Wilburton.

Girardville, Pa. — Pareita 
Subata, Ireczia valanda popiet, 
Szv. V i n c e n t o bažnyczioje, 
Kum Juozas Neverauskas, vi
karas, suriszo mazgu moterys
tes, panele Violeta, duktė po
nus Margaretos Stankieviczie- 
nes isz Rappahannock, su John 
Pelehar, J r., sunns John Pel-

char. Sr., isz Keiser, Svotai 
buvo nuotakos sesute Julija 
McBann isz Brooklyn, N. Y., ir 
jaunavedžio brolis Joseph Pel-
eliai'. Vestuves' invyko in Szv. 
Vincento parapijos svetainėje. 
Jaunavedžiai apsigyvens ’m 
Philadelphhi, Pa.

-------------------------------#

KALINYS NUŽUDĖ 
KALINI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nužudytas kalinys buvo tris-: 
deszimts penkių metu amžiaus 
Emanuel L. Porter, isz Brook- i 
lyn, N. Y. Jis buvo in kalėjimą 
del pusketvirto meto už vagys
te.

Suimtas už žmogžudyste yra 
dvideszimts devynių metu am- ■ 
žiaus Robert Robinson, kuris 
yra nuteistas ant nuo pustre- 
czio iki penkių metu in kalėji
mą teipgi už vagyste.

Kiti kaliniai nesikiszo kai 
tiedu pradėjo musztis. Robin
son per tas pesztynes iszsitrau- 
ke ilga peili, kuri jis buvo nu- 
sigalandines, ir kelis sykius 
perdure Emanuel Porter.

Kalėjimo sargai greitai jodu į 
perskyrė ir nunesze sužeista 
Porter in kalėjimo ligonine, 
kur jis pasimirė.

Robinson dabar yra kaltina
mas už žmogžudyste ir sulyg 
naujo instatymo, jis turi būti 
nuteistas mažiausia iki gyvos 
galvos in kalėjimą, nežiūrint 
kaip teismas nutars.

Kiti kaliniai sako kad tiedu 
nuo pat pradžios nesutiko ir 
vis peszesi, bet už ka jie pesze- 
si tie kaliniai ar nežino ar ne
nori sargams ar policijai pasa
kyti.
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VISUS NEAPKENTĖ j
THY.LE-CHATEAU, BEL- • 

GIJA. — Petingas ir raume-1
i ningas darbininkas ant ūkio 
nudure ir taip sumusze szeszis 
vyrus ir moteris kad jie pasi
mirė. Paskui jis pats nusižudė 
kai miesto gyventojai ant jo 
užsipuolė.

Penkios deszimts vieno me
to burliokas, Camille-Joseph 
Van Laethem visiems girdavo- 

' si kad jis drūtas, stiprus kaip 
jautis.

Per dvi valandas jis strep- 
sojo po miesteli ir daužė ka 
tik jis sutiko. Pirm negu jis 
buvo sustabdytas jis nužudė ■ 
szeszis žmones. Kai jis pamate 
kad jau jis yra isz visu pusiu 
apsuptas, jis pats save nusižu
dė.

Naujas Vaisko Virszininkas

Augsztesniosios Mokyklos 
“High School” mokinys, 
Fred West, (virsziuje) sep
tyniolikos metu amžiaus mo
kinys buvo Chatham miesto, 
N. J. pclicijantu suaresztuo- 
tas.

Policija sako, kad jis pri
sipažino kad jis nužudė ke
turios deszimts septynių me
tu amžiaus Charles Bevi

lacque, jo drauges tęva 
(apaezioj, jo kaire); savo 
drauge, septyniolikos metu 
amžiaus Lola. Savo drauges 
motina ir jos suparalyžiuota 
broli Antana jis sužeidė.

Tas pienburnis, mokinys 
Fred West sako jis taip pa
dare už tai kad jo drauges 
tėvas buvo jai uždraudęs su 
juo draugauti.

^Pirkie U. S. Bonus!

POLICIJANTAS
NUŽUDYTAS

Pentagon ofisuose, Vasz- 
ingtone, Major Generolas 
Emerson L. Cummings, (po 
deszine) priima prisieka, 
kaipo Amerikos Armijos 
Administracijos virszinin
kas.

DU VYRAI
SUARESZTUOTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Major Generolas William 
E. Bergin jam ta* prisieka 
duoda.

Major Generolas Emerson 
L. Cummings žmona, tarp tu 
dvieju augsztu karininku.

a o a

buvo daugiau kaip metus szi- 
toje apylinkėje isztarnave. 
Rice yra veteranas policijan- 
tas, isztarnaves net trylika me
tu. Clause buvo ženotas ir tu- 

i rejo du vaikucziu, jis buvo po- 
. licijautas per septynis metus.

je. Slauges ir daktarai tuojausj, 
paszauke policijantus, nes tos 
moteriszkes veidas buvo iszti- 
nes ir jos nosis buvo sumuszta.

Tiedu vyrai pasiaiszkino 
kad ta moteriszke apslobo jųd
viejų automobilyje ir taip bis- 
ki susimusze.

Policijantai stengiasi daži- 
noti kas ten atsitiko su vieno 
dantisto valandos paskyrimu 
tai merginai. Dantisto slauge 
pranesze kad kokis ten vyrisz- 
kis buvo paszaukes ja ir jai bu
vo pasakęs kad ta mergina, Pa
nele Rhodes negales ta diena 
ateiti, nes ji susirgo ir pasimi
rė.

Kai policijantai suėmė todu 
vyru, jie ju vardu laikraszti- 
ninkams nepaskelbe ir nesako 
ar buvo vienas isz j u, kuris 
ta dantisto slauge buvo per te
lefoną paszaukes.

VYSKUPAS
SUARESZTUOTAS

BERLYNAS, VOK. — 
Lenku Komunistiszka apsau
gos policija suaresztavo Kata
liku Vyskupą Baltgudijoje ir ji 
supaneziota iszsivede. Berlyno 
Kataliku Bažnyczios vyriau
sybe szitas žinias pranesze 
Amerikos laikrasztininkams, 
bet nepranesze kur tas Vysku
pas buvo iszvežtas ir nepadavė 
jo vardo, apart to kad jis buvo 
Ermland (Warmia) diecezijos 
Vyskupas.

Lenku Komunistiszka val
džia vis drąsiau ir drąsiau ima 
persekioti Katalikus ir su- 

1 aresztuoti Kataliku Bažnyczios 
dvasiszkius. Isz pradžios tie 
Komunistai neiszdryso vieszai 
persekioti Katalikus, bet da
bar matyti kad jie jaueziasi 
tiek insigaleje kad jie jau gali 
savotiszkai elgtis.

KITAS
KOMUNISTAS

VASZINGTONE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

raportą Senatui nebuvo prane- 
szes.

Kai Generolas Vaughan bu
vo užklaustas apie ta Komu
nistą ir tuos FBI raportus, jis 
piktai atkirto kad jis nieko ne
atsimena ir kad jis niekados 
nebuvo pažines ta Komunistą 
White. Bet jis gal daug ka at
simins kai Kongreso Komisija 
ji patrauks in teismą,

Szitas White buvo artimas 
draugas garsaus bagoeziaus 
Morgantheau, kuris su juo pa
sitardavo ant beveik visu val
džios pinigiszku klausimu ir 
reikalu.

PRAKEIKĖ,
MUITININKUS

Jiedu atvažiavo in ta ligonine 
su ta moteriszke apie ketvirta 
valanda isz ryto. Jiedu papra- 
sze slauges Sara Keener lie- 
karstu del tos moteriszkfes. Ji 
patarė ja atvesti ar atneszti in 
ligonine.

Ta moteriszke, dvideszimts 
septynių metu amžiaus Pauline 
Sue Rhodes pasimirė ligoninė

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
• —

tinio Testamento butu pasiims - 
ti kiekvienam taksu rinkėjui 
su kuriuo jis buvo per savo gy
venimą priverstas daryti koki 
nors bizni, ir kiekvienam laik- 
raszcziui ir kiekvienam politi- 
kieriui ir valdovui.

suaresztuoti, kai viena mote
riszke pasimirė. Jiedu buvo ja 
atveže in Chester miesto ligo
nine, sakydami kad ji susirgo. į
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‘‘NOVENA” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
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