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Isz Amerikos KAREIVIS NUŽUDĖ Palaidoja Sukilimo Aukas
DEDE

TRUMANAS
TEISINASI

----------  i

Kitus Intarineja, 
Pravardžiuoja

KANSAS CITY. MO. — Bu- 
ves Amerikos Prezidentas Har- k
ry Trumanas per radija ir per 
televizija in milijonus žmonių 
kalbėjo ir stengiesi pasiteisin
ti kodėl jis neapsižiurejo ar ne
paisė ir paskyrė Sovietu agen-: 
ta, szpiega Harry Dexter 
White in tokia svarbia musu 
valdžios vieta, nežiūrint to kad 
jis buvo FBI policijos kelis sy
kius perspėtas.

Kai tik jis iszgirdo apie tuos 
skundus, jis drąsiai ir balsiai 
sake kad jis ta Sovietu agenta 
buvo paskyręs pirm tai negu 
jis isz FBI policijos buvo su
žinojęs kokis žmogus jis yra. 
Vėliau per radija ir per tele
vizija Trumanas kojomis aug- 
sztyn apsivertė ir pats save 
melagiu pavadino. Jis per tele
vizija aiszkinosi kad nors jis 
žinojo kad tas White yra So
vietu agentas, jis; pasitaręs su 
Amerikos ir Iždo Sekretoriumi 
nutarė nieko daryti ir nieko 
nesakyti, kad kiti Komunistai 
ir Sovietu agentai nieko neži
notu ir kad musu FBI policija 
galėtu savo darba vesti tolyn, 
kai tie Komunistai nežinos kad 
tas Sovietu agentas White yra 
musu valdžios susektas.

Szitokis pasiaiszkinimas yra 
tikrai vaikiszkas, nes FBI po
licijos direktorius, .virszinin- 
kas, J. Edgar Hooveris vieszai 
yra pasakęs kad jis nieko pa- 
naszaus nebuvo praszes ir kad 
jam tokios paslapties visai ne
reikė jo.

Czia pat Trumanas suklupo, 
pamirszdamas kad J. Edgar 
Hooveris nėra kokis vaikas 
kuriam galima burna uždaryti i 
ar koks politikierius, kuri ga-' 
Įima papirkti.

Visa Trumano pasiaiszkini- 
mo prakalba buvo rūpestingai 
kitu, gabiu raszytoju prireng
ta. Ir Trumanas, kalbėdamas 
per televizija, nei vieno žodžio 
neiszdryso pasakyti nuo saves, 
bet viską skaitė kaip vaikas, 
mokinys isz knygos.

Trumanas sako kad czia Re- 
publikonu partijos iszmislas 
kad paniekinus ir intarus De
mokratus, bet jis jokiu budu 
pats nebegalejo pasiteisinti, 
nes juo ilgiau jis kalbėjo juo 
giliau jis įnklimpo.

Jis buvo pradėjęs beveik 
Lozorių giedoti pasiskusda- 
mas kad niekados priesz tai 
nebuvo buvęs Prezidentas in- 
tartas kaip jis dabar yra in- 
tartas. Mes galėtume jam pri
minti kad priesz ji nebuvo to
kio Prezidento.

Jis toliau aiszkino, kad nei 
Kongresas nei kitokia valdžia 
ar galybe neturi teises pa- 
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Sužeidė Teta
ELKTON, MD. — Devynio

likos metu amžiaus vyrukas, 
pabėgės isz Fort Dix, New 
Jersey pateko in kalėjimą kai 
jis su medžiokles karabinu nu- 
szove savo dede ir sužeidė savo 
teta.

Užmusztas dede buvo ketu
rios deszimts penkių metu am
žiaus Gilbert M. Gavender; jo 
žmona, keturios deszimts ketu- 
riu metu amžiaus Mare buvo 
nuveszta in Union ligonine. Ji 
buvo paszauta in koja.

Paimtas in kalėjimą be jo
kios kaucijos yra ju 'giminai
tis Arthur Biddle, kuris buvo 
parvažiavęs ant trijų dienu isz 
Fort Dix, bet paskui be jokio 
pavelinimo nebegryžo in vais- 
ka. Jis pats pasidavė policijan- 
tams.

Kiek policijantai galėjo da- 
žinotiė, tai iszrodo kad jis su 
savo dede ir savo teta susipe- 
sze apie turteli kuri jo mirusi 
mocziute buvo palikusi.

Dede buvo perszautas per 
krutinę ir per galva. Teta su
spėjo iszbegti pro duris, kai 
tas jaunuolis dėjosi daugiau 
kulku in savo karabina ir gal 
už tai iszliko gyva.

Mirė Karalius

Saudi Arabijos Karalius 
Ibn Saud (virszuj) yra pa
skyręs savo sunu Emir Saud 
(apaczioj) in savo sostą. 
Emir Faisal dabar tapo ka
raliaus inpedinis.

Ibn Saud, septynios de
szimts trijų metu amžiaus, 
szirdies liga sirgo ir nuo tos 
ligos pasimirė. Jis buvo ba- 
gocziausias žmogus ant viso 
svieto, nes jis milijonu mili
jonus gavo isz Anglijos del 
aliejaus.

Tukstancziai žmonių susi
rinko palydėti tuos sukilė
lius kurie žuvo Trieste mies
te per tuos sukilimus. Tries
te miesto žmones buvo šuke
le baisu lerma kai dalis ju 
miesto buvo paskirta Yugo- 
slavams ir kita dalis Italijo- 
nams.

PRASTAS MOKSLAS 
MOKYKLOSE

Dar Prastesne Draus
me. Mokslas Be

Jokio Tikslo
Visai ne naujiena kad daug 

Amerikiecziu yra labai susirū
pinę apie musu mokyklas; ne 
apie j u galutini tikslą ar apie 
ju mokytojas, bet apie ta nauja 
mokslą ar ta taip vadinama pa- 
žangini būda musu vaikus mo
kinti.

Kelios sanvaites atgal vienas 
laikrasztininkas parasze 
straipsni in viena Amerikos 
žurnalą, sakydamas kad kai jis 
gyveno Amerikoje, jo sūnūs, 
lankydamas vieszasias Ameri
kos mokyklas buvo kaip kokis 
laukinis žvieriukas. Bet kai jie 
apsigyveno Anglijoje ir ju tas 
laukinis žvierukas pabuvo ir 
pasimokino in Anglijos mo
kyklas, jis už dvieju trumpu 
menesiu tapo tikras “Džentel- 
monas’

Daug žmonių, ypatingai tu 
pažangiųjų mokytoju baisiai 
pasipiktino ir piktai pyszkino 
laiszkus to žurnalo redakto
riui. Dauguma isz ju baisiai 
pasipiktino kad tas laikraszti
ninkas nieko blogo nemate, 
kad Anglijoje mokytojui va
lia vaikui kaili iszpilti už pra
sižengimus. Iszrodo kad Ame
rikos vaiku kailis tai jau ne- 
liecziama szventenybe.

Ka mes apie ta Amerikonu
ko kaili misliname ar kaip mes 
ji invertiname, negalime už
ginti, kad Amerikoje daug 
daugiau jaunu patenka in teis
mus ir kalėjimus, negu Angli
joje. Ginczykime vienaip ar ki
taip, negalime užginczyti kad 
czia nors dali kalties galime 
paskirti musu mokykloms ar, 
tikriau sakant, tam budui, kaip 
mes savo vaikus mokiname.

Romos mieste, Italijos 
Premieras Pella kaltina Tri
este miesto Gubernatorių 
Major Generolą John Win-’ 
terton už nužudinima net de- 
szhnts žmonių. Per tris die
nas, per tuos sukilimus žu
vo deszimts žmonių. Czia, 
per szita gedulinga paroda

Amerikos Sveikatos, Paszel- 
pcs ir Mokslo Sekretorka, Ove 
ta Culp Hobby, primena mums 
kad per pastaruosius keturis 
metus jaunuju prasikaltimai 
padidėjo net dvideszimts de
vintu nuoszimcziu!

Amerikos mokyklose vaikas 
gerai žino, kad nepaisant ka 
jis padarys ar nepadarys, jis 
nebus nubaustas kad jam kur 
kas skaudėtu, Tai ka jis paiso, 
kai jis nieko nesibijo!

Tai musu pažangus mokslas!
Ir czia ne vien tik apie kai

lio iszpilima mes kalbame. 
Sziandien musu mokyklose 
imama iszkasavoti visi kursai,

VIENISZA
I . NUOTAKA

Pasmaugė Savo Sūneli 
Norėjo Pati Nusižudyti

------------------- e

CHICAGO, ILL. — Jauna 
nuotaka isz Japonijos prisipa
žino Chicagos policijantams, 
kad ji pasmaugė savo maža sū
neli-ir paskui pati norėjo nu
sižudyti. Ji sako kad jos vyro 
tėvai jai vis kaulijo kad ji 
gryžtu in Japonija ir kad jai 
czia ne vieta.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Ponia Etusko Britton 
buvo policijantu atgaivinta 
kai ji buvo norėjos pasismaug
ti ar pasikarti.

Ant lovos, szalia jos jie ra- 
da lavonėli dvieju metu Char, 
les Edward kuri ji buvo pa
smaugus.

Jos vyras William, Saržen- 
tas in Lakunu Sztaba buvo ka 
tik gryžes in Korėja, po trijų 
sanvaicziu atostogų. Jiedu bu
vo apsiženije Japonijoje, kur 
jiems ir gimė tas sūnelis.

Ji sako kad jai buvo baisiai 
nuobodu be savo vyro Ameri
koje ir už tai ji nutarė savo 
sūneli nužudyti ir pati nusižu-

I dyti.

tukstancziai palydi in kapus 
szeszis isz tu kurie per tuos 
sukilimus žuvo.

Per szitus sukilimus ir 
Amerikos vaiskas buvo isz- 
szauktas tuos sukilėlius nu- 
malszinti.

□ □ o

visi mokslai, kurie yra biski 
sunkesni; kaip Lotynu ir Grai
ku kalbos; augsztesne matema
tika; gilesnis Anglu kalbos ži
nojimas; vietoj gilesnio moks
lo apie istorija, apie žmonijos 
praeiti, dabar gana biski poli
tikos vaikui in pakauszi inkal- 
ti ir viskas tvarkoj.

Kolegijų virszininkai, bosai 
ofisuose nusiskundžia, kad 
vaikas mergaite, baigė augsz-1 
tesniaja mokykla nemoka nei 
paprasto laiszko tinkamai pa- 
raszyti.

Bet mokslo neva-žinovai, tie 
musu pažangieji aiszkina kad 
vaikui daug reikalingiau jausti 
nesuvaržytam ir laisvam, negu 
kalti kokius ten svetiniu kalbu 
mokslus. Jeigu mokytojas už
draus vaikui paleisti knyga 
per langa, tai tas nelabasis mo
kytojas varžo to vaiko laisva 
iszsireiszkima. Ir tai baisi 
skriauda! Jeigu vaikas nori 
paleisti akmeni in savo moky
toja, tegu niekas ji nesuvaržo!

j Jeigu drausme suvaržo vai
ką. tai musu krasztas buvo pa
statytas tokiu “suvaržytu

, žmonių“. Drausme, tai pirmu- , 
i tinis net ir kūdikio mokslas.

I

Ana sanvaite, in kita labai 
garsu žurnalą raszytojas Ja
mes A. Mechener, kuris yra pa- 
raszes dar garsesne knyga: 
“Tales of the South Pacific“, 
raszo apie viena mokytoja, 
New York mieste, kuri jam 
prisipažino ar nusiskundė, 
kad: “Pirmutinis dalykas, ku
ri mokytoja musu mokyklose 
iszmoksta, tai yra niekados per 
toli nuo duriu nepasitraukti, 
nes didesni mokiniai gali ja • 
užklupti ir apdaužyti.“ Vėliau, 
ji sako keli studentai iszlauže 
kelias duris.

Aiszku, czia tie mokiniai ne-; 
buvo suvaržyti ir galėjo isz- 
reikszti savo ypatybes, kokios 
jos buvo.

p Czia negalima visa beda 
i mesti ant musu mokyklų. “Te- 
; vai czia daug daugiau kalti!“
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HOOVERIS NESU
TINKA SU TRUMAN

I —------------

Sako FBI Policija Nie
ko NNeprasze Isz

Trumano
WASHINGTON, D. C. —

J. Edgar Hooveris, FBI poli
cijos virszininkas, iszklauses 
buvusio Amerikos Prezidento 
fasiaiszkinima kaslink to So- į 
vietų agento, Harry Dexter 
White, sako kad nei jis nei jo 
policijantai visai nesikiszo in 
ta klausima, kai ju raportas j 
buvo Prezidentui Trumanui 
inteiktas. Jis sako kad jis nie
kados nebuvo nei pareikalavęs 
nei nepraszes kad tas musu 
kraszto iszdavikas hutu palik
tas valdžioje. Jis sako kad jo 
dienos jau tada buvo suskaity
tos ir jis FBI policijai nebuvo 
reikalingas.

J. Edgar Hooveris prisipa- 
žinsta kad jis buvo ant vaka
rienes per kurie Amerikos 
Augszcziausio Teismo Teisėjas 
Tom C. Clark, kuris tada buvo 
Amerikos Bendras Advokatas 
ir dabar mires Fred M. Vinson 
tariesi su Trumanu apie ta So
vietu agenta, White, bet jis 
sako kad jis žinojo savo vieta 
ir nieko nesake ir nepatarė. Jis 
sako kad jis jiems visas žinias 
inteike ir tada jau buvo ju rei- i 
kalas, o ne FBI policijos.

J. Edgar Hooveris sako kad 
jo ir jo agentu darbas ir parei
ga yra surinkti žinias pristaty
ti paliudimus, bet po tam tai i 
jau Vaszingtono reikalas. Ir 
jis ta reikalą paliko Trumano 
rankose.

Visi mes gerai žinome kad 
FBI Policija gali mus sekti, 
mus tardyti ir klausinėti, bet 
ji negali nei prascziausio žmo
gaus teisti ar ji kad ir in teis-! 
ma patraukti. Tas darbas yra 
musu teisėju, advokatu ir pa
prastu policijantu. Taip ir bu- , 
vo su szitu invykiu. FBI polici- I

Asztuoniu metu Thomas 
Gilmore su savo septynių 
metu sesute, Carol Ann, isz 
Framingham, Mass., dingo 
isz savo narnu be jokio pėd
saku. Szimtai policijantu, 

ja neužginczyjamai priparode 
kad szitas Harry Dexter White 
yra Komunistas, kad jis yra 
Sovietu Rusijos agentas, kad 
jis yra netinkamas žmogus to
kiai atsakomingai vietai val
džioje, kad jis yra musu krasz- 
tui stacziai pavojingas žmogus. 
Bet daugiau FBI policija ne
galėjo daryti. Po tam jau vi
sas tas reikalas ar klausimas 
buvo Trumano rankose. Ir 
Trumanas nepaisindamas visu 
tu FBI policijos perspėjimu 
paskyrė szita Sovietu agenta 
in tokia svarbia ir atsakomin- 
ga vieta musu valdžioje.

Dabar butu labai indomu pa
matyti kas iszeitu jeigu Tru
manas butu patrauktas in ta 
Kongreso Komisijos teismą ir 
po prisieka butu priverstas 
tikra teisybe pasakyti.

NUOTAKA JIESZKO
SAVO VYRO

CINCINNATI, OHIO. — 
Szesziolikos metu amžiaus 
nuotaka, Marie Cowles pasi
skundė policijantams kad jos 
vyras dinge. Ji už jo isztekejo 
Lapkriczio pirma diena, jis ja 
paliko ar apleido Lapkriczio 
antra diena ir ji nuo to laiko 
nieko isz jo nėra girdėjus.

Ji sako jos vyras yra dvide
szimts septynių metu amžiaus 
William Cowles, isz Texas 
valstijos, ir kad jis yra troko 
draiverys. Ji sako kad ji paži
no ji apie szeszis menesius 
pirm negu su juo apsiženijo. Ji 
sako kad ji negali suprasti, ko
dėl jis dabar jai nei laiszkelio 
nejaraszo, pasiaiszkindamas 
kur jis randasi ar ka jis daro 
ar kodėl jis nuo jos taip stai- 
gai pabėgo.

-----------o------ ■----

Mokytoja — Kas tai yra 
skuduriai?

Jonukas — Tai negeri vai
kai! Tėtis mano broliuką kai 
kada pavadina skuduriu!

Susiedu ir savanoriu dabar 
jieszko jųdviejų. Jųdviejų 
jieszkoma po miszka, prie 
ežeru ir po artimus miestus 
ir miestelius. Lavonai likos 
surasti ežero j e.
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Kas Girdėt
(pine apie užsienio bizni, preky- j gali savo ta vora daug pigiau gresa. 'Tada Eisenhoweriui j susijudinus motore.

Visi apie ora daug szneka, 
bet niekas apie ta ora nieko 
nedaro.

Oras, ar jis gražus ar negra
žus-, geras ar negeras, sziltas ar 
szaltas, szlapias ar sausas, tu
ri baisiai daug intakes ant vi- 
isokio biznio. Gražus oras ge
ras biznieriams; szlapias oras 
geras farineriams, szaltas- oras 
geras mainieriams. Tai nežiū
rint, ar sniegti, lyja ar nuo sto
go varva, kam nors in nauda.

Repu'bl ikon a i dabar ar pasi
mokino ar iszsigaudo: valdžia 
pranesza. kad maži, biznieriai 
vėl gales gauti paskolų isz val
džios. Kai Repu’bl ikona i atva
žiavo iu Vaszingtona ir už- 
vieszpatavo Kongresą, jie tuo- 
jaus visiems mažiems biznie
riams davė žinoti kad pasko
los jiems sustabdytos, kad val
džia bizni ves vien tik su dide
liais biznieriais.

karo nukamuoti, kad jie mažai 
ka galėjo siausti in užsieni. Bet 
dabar jau beveik visi jie jiesz- 
ko biznio svetimuose krasztuo- 
se.

Rusija siulina aliejų, kvie- 
cziu, rugiu<maszinu ir net au
tomobiliu. Ir Rusija; mokėda
ma taip prastai savo darbinin
kams, gali savo t a vora ežia at- 
veszti, nuoma užsimokėti ir da 
daug pigiau parduoti negu 
musu fabrikantai gali paga
minti.

■pagelba ir su musu pinigais 
prisikėlė isz numirusiu, dabar 
jau daug biznio nuo musu ati
ma.

seniai

jurininkai daug mažiau gauna 
niokoti negu musu ir už tai ji

numuszti savo pinigu verte ir

ii kitiems krasztams.

Republiko-
Dabar jau

Pypkes Durnai
Beveik po visa 

kiniai parodo kad 
nams bus riestai, 
beveik visiems
daug žmonių balsavo už Eisen- 
lioweri, kurie nebuvo Republi- 
konai. Reisizkia Prezidento rin
kimus laimėjo ne Republikonu 
partija, liet Eisenhoweris. Bet 
dabar ir Eisenhoweris nėra 
taip labai gerbiamas ir myli
mas kai)) pirmiau, nes tie žmo
nes, kurie už ji balsavo daug

senlioworis nieko ar bent labai

ingtone.

Visi laikrasztininkai ir daug 
politikierių dabar sako kad at- 
einaneziais metais jau Demo
kratai valdvs Sonata ir Kon-

Motinėlė
Tu, mano motinėlė, 
Mocziute sengalvele! 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai.

Naktuže ant rankelių, 
Dienuže ant akeliu; 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai.

Paržiurejai akeles, 
Parrymojai rankeles; 
Gana, pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai.
Nenudirbai darbeliu, 
Neiszmiegojai naktelių; 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai.

i pravirko tarydama in save: 
į “agentka policijos” niekiause 
I ant svieto esybe! Ir tai mano 
i locnas sūnūs tai kalbėjo. O kad

kudos no dasizino, ba uumir 
tau nuo sarmatos!

Priesz balių ta vakara, Mau
ricas nuėjo da karta atlankyto

nais daugeli darbininku kru- 
taneziu pakajuo,se ir. dabinan- 
cziu. O kad jaunam piktada
riui labai apie tai ėjo, kad pa
žint visus užkaborius namo, tai 
prasze pono Bressolleso, idant 
visur apvedžiotu, kur tiktai 
svecziai per balu rasis.

Apžiurėjo viską temingai, 
kožna užkabori ir dureles, 
Mauricas da ir savo patemiji- 
mus pridavė ir primine, kas da 
Imtu gerai, jog reikėju viena 
kambari paskirt del visokiu

Republikonai dabar net ir 
nauja agentūra insteige Vasz- 
ingtone, kad geriau ir patogiau 
galėtu mažiems biznieriams 
(patarnaut i.

Valdžia ragina ir -bankas 
daugiau paskolų duoti ma
žiems 'biznieriams. Tai isz tik
ro, stebuklinga permaina Re
publikonu partijoje, kuriai vi
sados rūpėjo tik milijonieriai 
fabrikantai ir biznieriai.

Bet ta stebuklinga permaina 
labai suprantama kai dažinome 
kad tukstaneziai mažu biznie
rių ir sizimtai Kongresmenu šu
kele toki lerma, kad nei vie
nas Republ ikonas Vaszingtone 
negalėjo miegoti, ir per kiau
ra nemigo nakti visi jie turė
jo gana laiko iszrokuoti kad 
mažo biznieriaus balsas, “vo- 
ta” yra lygi milijonieriaus. O 
tu mažu biznierių randasi keli 
szimtai tukstaneziu daugiau 
negu tu milijonierių. O rinki
mai jau ežia (pat.

Po visa Amerika maži biz
nieriai laiko savo mitingus, 
kur jie tyliai ir beveik slaptai 
pasitaria. Szitie mitingai yra 

baisiai iszgazdine Republikonu 
partijos 'szulus.

Didieji biznieriai, fabrikan
tai ir dideliu kompanijų virsjzi- 
ninkai mažai ka gero rengia

ryže ateinaneziais metais pa
skirti bilijonus doleriu ant 
naujesniu ir geresniu maszinu, 
kad nereikėtų tiek daug darbi
ninku samdytis. Jie sako kad 
jiems per daug kasztuoja dar
bininku algos, pensijos ir pa-

Didieji biznieriai dabar ta
riasi kaip nustatyti savo tavo- 
ro prekes, kad nei vienas sztor-

nei vieno daigto pigiau par
duoti už kita pardavėja.

Jeigu dabar kuris isz musu 
skaitytoju norėtu nusipirkti 
televizijos seta, tai patariame 
kad kaip tik dabar laikas. Be
veik visi sztorninkai per daug 
ju turi prisipirkę ir nori ju nu
sikratyti ir mielu noru pigiau 
parduos.

Musu biznieriai yra susiru-

A’ Bond in the hand
means more money 

for you!

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO

manomis iszklot, ant 
noringai.

Ant rytojaus vifeaS 
budaunyczio Brossolk
nuo daugelio žiburiu ir pilna 
slpecziu, kaipo skruzdelių gim-

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-

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;’pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip I Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
ir visos bobos; Teipgi juokai, Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
rodos, trumpi pasakaitymai ir dės'ir Kitus Dangiszkus Ku- 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

i 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; Luoszįs; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

namas

New law says:
Savings Bonds can earn interest 

for 10 more years—at 3%!
Do YOU OWN U. S. Series E Savings Bonds that are 
maturing now? Then here’s wonderful news: You can 
hold those Bonds for ten more years, while they continue 
to earn interest at a rate of 3% compounded semi
annually!
Think what this means: The Bond you invested in at 
$18.75 can now pay you back $33.67 ... a $37.50 Bond 
can pay you back $67.34 . . . and so on.
Yes, the new Bond Law makes it possible for you to get 
this extra return (as much as 80% on your original 
investment!), with no extra effort on your part. Just 
hold your Bonds.
The ten-year extra earning privilege applies to all Bonds. ■ 
What’s more, every Bond you get now starts earning 
interest sooner and matures earlier—at 3%. Of course, 
you may still cash any Series E Bond two months after 
purchase. But you’ll be smart to hold your Bonds—let 
them keep earning interest for you!

Jfrengihen your own future and the

Join the Payroll Savings Plan!

If you’re not already among the wise Americans who 
are investing in a secure future, why not start now? 
Invest in Savings Bonds regularly . . . through the Pay
roll Savings Plan where you work. Eight million Amer
icans have found it’s One sure way to save, because it 
saves something out of every pay check before you’re 
tempted to spend it! Join the Payroll Savings Plan 
today.

If you want to be paid
• your interest as current income— 

invest in 3% Series H

If you want a good, sound investment which 
pays you your interest by check every six 
months, ask at your bank about United States 
Government Series H Bonds. Series H is a new 
current income Bond available in denominations 
of $500 to $10,000. Redeemable at par after 6 

'■ months and on 30 days’ notice. Matures in 9 
years and 8 months and pays an average 3% 
interest per annum if held to maturity. Interest 
paid semiannually by Treasury check. United 
States Government Series H may be purchased 
at any bank, annual limit $20,000.

Now even better!
Invest more in Savings Bonds!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The
< Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation^ the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

atlankyt po ilgam nesimatimui 
ponia Rosier, kuri gal ne nia-

kinyczioje. Pone Bressolles 
puikiai pasidabinus szaipesi 
del kožno kaip kale ant perva- 
žio, vyras-gi ir turėjo veidą 
isz'blaivinta, nes buvo piktas

gus isz jo pribuvimo dora mo
tore, pasveikino ji szirdingai.

— () kaip man buvo nuobo
du be tavęs, tarė bueziuodama 
jo veidą. Kur užtrukai teip il
gai, jog ne atejei manes atlan-

— Sugryžau vos užvakar 
isz mano keliones ir turėjau 
daug darbo. Atsake Mauricas.

— Tiktai tu nedirbk teip 
daug, mano vaikeli.

— Nebijok pone apie ma
ne, turiu geležine sveikata.

— Matai diena dirbt, o 
mikli praleidinetie ant zobovu, 
tai labai žmogui kenke* Ar bu
vai priesz iszvažuojant ta va
kara ant maskino baliaus ?

— Buvau. Matai 'pone kaip 
esmių atviru, jog prisipažinsiu 
prie to.

su
liS-

— Labai gerai! Ir navai! 
nūs daigius tenais riiacziau.

— K a toki ?
— Macziau ten ypata 

juoda maska su raudonu 1
pinu, kuri mane turėjo pažint, 
ba vardu szauke, paskui mane 
sekiojo, nes ne pamenu, kokia
me mierije ?

— Ir ne dasižinojai kas tai 
buvo ?

kalhejo, jog tai buvo kokia 
ypata isz policijos, niekiause 
esybe isz visu žmonių ant svie
to!

Pone Rosier pabalo kaip 
drobe; rodos kad jai kas szir- 
di pervėrė su sztilietu. Josios 
locnas suims Joki siida iszdave 
ir tai jai iii akis, o jijie radosi 
ant tojo ‘baliaus s-u keturais 
pagelbininkais, vilt ieje pama
tinio Lartogueso. Mauricas nu
žvelgęs ta iszbalima savo drau-

ke meluodama. Alau sziandien

silaukysiu dažinotie apie po-

— Tai lig laimingam pasi
niai imui, mylimas vaike, tare

M ari joną sziandien pirmylbe 
užiminėjo ir tikrai puikiai isz- 
rodanti, labai nerimavo, ba il
gai ne ateitinejo Seva.rtas ir jo 
mokintinis ponas Gibray, ku
rie du buvo užpraszyti.

padine namo rodos ko lauke ir 
vis žiurėjo, kai]) darys atsida- 
r i nėjo. Tame atidaro dūręs iv 
pasirodo ponas Sevartas ir Al
bertas Gibray, sūnūs, sudžiaus. 
Motina ii- duktė matomai su
drebėjo, Marijona isz džiaugs
mo, pamaezius Alberta. Valen
tina nuo baimes, ba pravarde 
(libray priminėja del josios du- 
szios baisu atminti praeitos, o 
kitados mylėjo žmogų su t aje 
pravarde ir nuo kurios susilau
kus kūdiki pradangino, idant 
priesz giedos pasislėpt, jeigu 
josios brolis Armandas d’ Ar- 
ville, neimtu atomes ir atida
vęs in kur toli del auginimo.

Tasai užklausimas volei jaje 
pataisė, atsake jog niekas del 
josios įiekenke, j 
valandėlės' gavo .kvaitulį
galva nes jau praėjo.

— BUS DAUGIAU —

C tiktai ant 
in

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, 
knyga, 404 puslapiu,

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuvi szku

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

didele 
50c.
apysaka 

szimtme-

nūs; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiatis; 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 Aima-

No.120 Dvi istorijos apie naVymaį. Eiles; Kokis Budais 
Valukas isz girios; Ant neinu- j Apgavikai Apgauna Žmonis; 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie Paveikslai. 20c.
Duktė Pustyniu; Peleniute;j 
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
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
13 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, Mb- 
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, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

No.155—Szakinis Nedoras
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin, 35c.

Prietarai ir Burtai; Juokai ir

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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, 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

No.l98-rUromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas

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

Or* 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.f - JL S. A.



SAULE”

Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Maiiricas paslėpė fotografija 
in kiszęni, o sena motore kalbė
jo tolinus:

— Gal ponas teiksiesi da
sižinotie ir aipie varginga duk- 
tere Žaneta, kuri dabar-Akta- 
vija persimainė. Paskutine jo
sios laiszka, ka rasze priesz 
tris metus pas mane, tai gyve
no po adresu Verneuill num. 
25, kur tada 'buvo ant tarnys
tes'pas budaiTiiyczia Ludvika 
Bressolles.

Maiiricas pastiro nuo dyvo. 
Pribuvo in czion, idant dasiži
notie aipie Simona., o ežia ant 
kart isizgirdo antraszo tojo, ku
rio jioszkojo adresu po visa 
Paryžin. Dabartės jau turėjo 
pėdas abieju sukcesorku, ku
inu milijonai tikrai rankose jo 
ir jo draugu. Prižadėjo del po
nios Charvet pajieszkot ir du
si žinot apie josios du ktore ir 
atsisveikinęs, su sena motore 
prasze josios idant niekam ne 
pasakotu apie jo atsilankima, 
iszejo.

Katras isz jųdviejų vadinasi 
Golculbet ? Paklausė sudžia Gi- 
bray, tuju dvieju žmonių, ku
riuodu matome ant rytojaus po 
papildintai žudinstai lavoninė
je, kurie du šiandien per pa- 
įsirupinima ponios Kosior, liko
si partraukti in.biurą sudžiaus,

— Tai asz, atsake senesnis.
— Isz popieru pasirodo, 

jog jau buvai kelis kartus nu
baustas.

— Ach, ponas sūdžiau, ne
turėjau giluko ant svieto sa
vo gyvenime! Tarė atsidusiaš 
vagis, sėdėjau kalėjime tris 
kartus Poisso, puse meto La 
Koquette ir mota Morase.

— O tu vadiniesi Syloan 
(knrnu, ar teip, tarė sudžia. at- 
sigryžda.mas ant antra.

— Sode jei kalėjimo Poisso 
nuo 1847 lig 1853 meto, ar at
simeni apie savo senovės drau
gus ?

— Tiktai nekurtos.
— Ar galėtumai man pasa

kyt ie nekuriu vardus, ir pra
vardes?

Sylvanais dirstelėjo sodžiai 
in akis. Aha! Pamislino sau, 
nori isiz manos padarytie muzi
kantą pas vagius ženklina tas 
pavadinimas, daneszikas, na, 
jeigu sudžia manos reikalauje, 
tai turi gerai nžmoketie.

— Kode! nieko no atsakai? 
Paklauso sudžia.

— Ka ten Poissojo kalėji
mo ne vienos tikros1 pravardes 
ne turi, tiktai tuojaus duoda 
k i toki Varda ir numeri, o apie 
likta. pravarde niekas nokiau-

SAPNORIUS
I Su 283 Paveikslais Į.

! 160 Puslapiu <!
[ 8 col. ilgio, 5% col. ploczio !> 
[ Iszaiszkina sapna ir kas ![ 
Į ateiteje stosis. Su priedu ![ 
J planatu ir visokiu burtu. J Į 
1 Knyga in minksztos po- 
' pieros virszeliuose. :: :: J1
! Pinigai reikia siusti su į Į
> užsakymu: Į>
: Tiktai,. . . $1.00 į 

![ Saule Publishing Co., It 
![ Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Į» 

se. Ant’veido gal katra pažin
tai!.

Ponas Gihray nieko' nekal
bėdamas is'zomo isz stalcziaus 
fotografija ir parode dviem 
draugam.

— () szitaji patinstame 
abudu! Tarė Galaubet, kuris 
.buvo sznekesnis, negu jo drau
gas. Buvo jis drauge su mud
viem Poisso nuo 1849 meto, ir

M-4-4->♦■)♦-4-44-4-4-4-4-44-4-4 4 4-4-4- T*

TARADAIKA

Žinios skamba ir sako, 
Kad Jaikraszcziai ir žmones 

rūgo ja, 
Buk ezionais Amerikoje yra

I’ž daug persiskyrimu
. vedusiu poru, 

Bot jeigu vyras su motoro 
negali sutikti, 

Tai jis privalo jai pasiduot
O in laika visokį 
nesupratimai dingtų.

Vienas žmogelis man raszo, 
Kad tai noteisingysta, 

Nes karta pas ji atbėgo 
.Jo kaimynas szaukdamas: 
“Brolyti gelbek, nes mano 

boba suplakė su szluota, 
Ir iszmete ant ulyczios!’’

Ka turėjau daryt ? • 
Priėmiau’ji po savo pastogia 

kalbėdamas:
“Jonuk, kodėl nedivorsoji 

nuo savo boba?”
O jis man ant to atkirta: 

“Ka turiu daryt,
K a d a t i k u žino nu s a v o b oi) a i 

apie divorsavima, 
Tai maniszke taip insiunta, 

Kad griebia’už szluotos,
O asz dui per duris,

Ir kaip ežia žmogus gali 
divorsot su tokia boba!

4: * *
Musu žmoneliai yra labai 

Geri, dori, malonus ir 
tykus,

Kol juose nepabudina 
mislis,

Kad kas tokis godžia 
juos isiznaudoti, 

Juos skriauti, apgaudinėti 
ir mulkinti!

4
Kas tame kaltas,

Kad tarp ja invykdina 
bedievysta,- 

A t s k a 1 u n y st a, palei st u vyst e 
ir neu'žsitikejima ?

Apie tai nereikia sakyti, 
Nes visi gana gerai žino. 

Kur pamato jog gero nebūna.
tonais viskas sugriauna!

* * *
Tegul kožnas ta pamala 

turi, 
Kad reikia atiduoti kas 

kam priguli!

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

^Pirkie U. S. Bonus!

asz jam iszhadžiau taji ženklą 
pažinau ji lavoninėje. Jis ir da 
vienas buvo nubausti ant asz- 
tuoniii metu sunkaus darbo ka
lėjimo UŽ keisejima ant žudins- 
tos.

— Kaip vadinosi?
— Gustavas Perrier; buvo 

jis labai iszmanus ir nebiitau 
tikėjas, juk duosis tokiu bildu 
nusižiurinet.

— O kas laivo antras?
— Mykolais Bremont.
— Ar tai laivo teiposgi' pa>-

— () ne, buvo tai mokintas 
žmogus, kalbėjo visokias lie- 
žuvais ir turėjo poniszka būda. 
Buvo pasodintas tiktai ant 
pelikių metu, norint prigulėjo 
in laja paezia gauje, ka ir Gus
tavas. Perrier.

Ponas Gihray sudžia pakele 
galva ir paklauso:

— Iii kokia gauja, ar tik
rai? ‘

— Tikrai, ponas šildžiau, 
žinome gana gerai.

— O isz kur dasižinojote 
apie tai?

— Girdėjau ne, viena kar
ta kaip apie tai su savim kal
bėjosi ir nurėžiau pas Mykolą 
Bremont raszta, ant kurio bu

riu, tare Comu.
— Kiek j u yra?
— Tiktai penki.
— Ar piaimeni ju 

dės?
pravar-

Perrier
Verdi erMykola Bremont, 

prasimtnes Abhe, 1 
kiauše kini igiszkai
Chanvin ir da vienas kuris no
rint gyvas, bet •ant smerties 
11 ulbau st as.

— Ar gal Petras Lartoguė, 

rėdosi,

vadinome
garbiniam.

tuju penkių? Paklauso sudžia.
— Pažinsiu tiktai Mykolą 

Bremonta ir nužudinta Per
ri era, tare Cornu.

Verdiera, atsiliepė Galaubet, 
priesz du metus suėjau su juom 
Joinvillejepport ir žinau tikrai 
jog jis czion yra Paryžiuje.

— O Lartoguė ne paižins> 
tate?

— Ne, su tuom niekados 
ne suejova.

— Ar ponas sudžia yra isz 
mudviejų užganadintas ? Pa
klausė su kvaila drąsą Galau
bet, ar gausime už tai ka no
riais? Badavę Cornu.

— Pažiūrėsiu paskui, tarė 
sudžia, dabar galite erti e sau.

Vos iszejo, kad sztai kitomi 
durimi iiieina Amelija Joubert 
ir direktorius policijos.

— Matote ponai, jog turė
jau teisybe, tarė policijantka. 
Ar likite dabar man, jog ran
dasi visa gauja piktadariu, 
prie kuriu ir tas užmusztas ka
rietoje. prigulėjo? Ties pana- 
sziai turėjo nu'žudintie savie- 
jai draugai, gal pats Petras 
Lartoguė, ar tašai niekszas ka 
kunigiszkai pasiredineje. Toji 
baisi gauje ezionais gyvena ir 
gal ka naujo nutartie, del togi 
nereike vilkint ir ka greieziau- 
se darbszaut.

— Teisybe pone turi, atsa
ke sudžia.

— Ar galu ponams duotie 
savo patarima? Tarė motore.

— Kalbėk pone, praszome.
— Priinikie ponai tuos du 

palaikius in policija del tar
nystes.

— Ar juodu butu reikalin
gi ponei?
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— O labai, vi’enas isz jų
dviejų pažinstaVerdiera, fa ka 
ant kunigo rėdosi, antras My
kolą. Bremonta. Gali būtie jog 
tuodu piktadariu dabar randa
si Paryžiuje jiedu muhis juo
sius parodis. Lartogųesa pa
žinsiu asz ir grafas , Juanas. 
Tai gal jau ne butu Dievo dan
guje, jeigu ju nenutvertume. 
Galaubet ir Cornu likosi pri
imti in tarnysta policijos ir 
ant rankos kožnas gavo po 100 
franku.

Maiiricas sugryžes isz savo 
keliones, nusidavė pirmiauise 
atlankyt savo senovės mylima 
®u tikra viltczia, jog apie ja ka 
norint dasižinos apie Simona. 
Nes nusidyvijo ne mažai, jog 
priesz pakajuje paregėjo tar
ną' puikiai pa.siredžiusi, kurisi 
pasakė, jog jo pone sziandien 
nepriima svecziu.

— Tai jau su manim nesi
nori matytis pamislino Maiui- 
cas, o gal turi pas save Ispa- 
nini grafa, ir tare in ,tania, 
szitai mano bilietais, praszau 
jei paduoti.

Paskui iszejo pamažėl! keik
damas visas merginas ir misi-; 
davė ant Purenie ulyczios, ap- .

sakyt ie savo draugams apie 
kelione atlikta.

Dabar mums eina apie 
tai, tarė A erdier, idant ka 
greieziause surast sukcesorkas 
ir iszrast būda nužudimo juo- 
dvieju.

— Pirraiause reike dasiži- 
notie, koki tieji Bressoliai, 
kai]) gyvena ? To visko norėjau 
dasižinotie nuo Oktavijos, ku
ri priesz kelis metus tarnavo.

— To gali dasižinotie* nuo 
ko kito, tarė Lartognesas.

— Nes ežia ne tiek eina 
apie tai, kad nu'žudintie ypata, 
tiktai kad teip nužudint, idant 
policija ne nužiūrėtu, tarė 
Maiiricas. Czia reiketu apie tai 
gerai pamislytie.

_ Ar ponas kiek supranti 
apie daktarysta? Paklausė 
Verdier.

_  Labai mažai.
_  Tai pasakysiu ponui, 

jog didele špilka apsukriai m- 
smeigta in kakta, gali tuojaus 
žmogų numarint. Ar mes ne 
galėtume panaudot ta būda ?

Maiiricas krusteleje peczais, 
ir tarė: Tai galėtu taktai vyras 
savo paežiai miegant ai tai. pa
daryt! Asz juk negalėsiu nie

kados prie tu dvieju merginu 
prisiartint.

— O trucyZna?
— Ir su trueyzna negali 

prisitaikint prie judviejų.
Pasakęs tai Maiiricas užsi- 

mislino ir teip visi trys sėdėjo 
tylėdami. Staigai Maiiricas pa- 
szokias tarė:

— Jau asz sumislinau bū
da.

— Ir ka toki? Paklausė 
akyvai abudu draugai.

— Da dabar nieko nepasa
kysiu. Pirmiaus'e turiu pasirū
pint kad galėtu in ta. narna at
silankyt, paskui pasakysiu 
apie viską. Su Marijona Bres
solles, kaip mistinu bus grei- 
cziau darbas atliktas, o vėliau 
surastie Simona.

— Gal geriause luitu pa- 
dirbtie numirėliams metrikus 
ir nusiunst juos Mykolui Bre
mont, tarė Lartogues.

Maiiricas pakratęs .galva ir 
tarė:

Metrikai siunsti. in užrubeži 
turetie daugybe paludinimu ir 
parasizu ir patvirtinti per An- 
o-clska ambasada. Da ant galo 
žinotie gana gerai jog kožnas 
f ai sz in s n epą siseka.

— Tai jieszkokie ponios

Simonos, da mums skubu ap- 
laikytie tuosius milijonus, ta
rė ne kantrai Verdieras. Ant 
to pasibaigė patarimia ir Mat
ricas atsisveikinęs su savo 
draugais, nuėjo namon, džiaug
damasis vilczia, jog ras namiė- 
je laiszka. nuo Oktavijos.

Ne radęs narnieje jokios, ži
nios nuo Oktavijos, nusidavė 
ant vakarienes in restauracija 
ant bulvaru. Aladelenie, kur 
užtiko maža barona, Paskalų 
Landilly.

— Kaip laikais brangus 
ponia, A’asscur, tarė paduoda
mas ranka Mauricui, kas kar
tas recziau tave gali maty tie 
taip kaip ir patogia Oktavija.

— Ar gal patoga Oktavija 
užmarinta? Tarė juokdamasis 
Maiiricas.

— Ar ponas nieko da apie 
tai nežinai. Jaunas grafas yra 
pavydusi labai! Nes tegul sau 
taje gražybe laikosi.

Del mus atsiranda nauja 
žvaigžde.

— Pana Marijona Bressol
les kuri nesenei pabaigė moks
lą.

Josios tėvai, sziomis dieno
mis rengia dideli bankieta; es
mių užpraszytas ir kad da su 
savim atvesta,u kelis ,patinsta
mus vyrus, idant ne stabuotu 
szoky'ku. Gal ir ponas noretii- 
mai del manes draugaut ?

—- Kodėl ne, nes iszipultū 
pirmiau in ta narna atsilankyt.

— Labai gerai, galėsi s<zi 
vakara misi duot.

Maiiricas tiko noringai ir ne 
trukus abudu jauni žmones ra
dosi puikame pakajuje pons- 
tvos Bressolles, Maiiricas labai 
nusidyvijo pažines pone gašpa- 
dine namo kur lankei buvo ma
tes visokiuose susirinkimuose, 
o priesz pora sau vai ežiu ant 
vieno baliaus turėjo meilinga, 
pasikalbejima. Ji rodėsi laibai 
džiaugėsi isz pribuvimo sve
cziu, o ypatingai is'z Maurico.

Norint Marijona Bressolles 
nebuvo teip patoga kaip moti
na, vienokgi kada pamate ja 
jaunas piktadarys labai pere- 
me; gal ant valandėlės pabudo 
jame ne senei užmigus savžine 
ir paszauke ant jo, jog spen
džia ant. josios gyvastes.

Prie pirmutinio atsilankimo 
suprato tuojaus jog ponas Bre
ssolles nesutinka su savo pa
ezia, o ka ketino būtie balius 
pas juosius, tai ne del to, kad 
iszrinkt del dukters vyra, tik
tai kad ka greieziause iszstumt. 
jaje isz namu, idant josios mo
tina, Poni Valentina galėtu sau 
namieje nenužiureta per nieką 
sau bijos. ' c

— Maiiricas su savo latri
ne suktybe mokėjo intikt savo 
senam Bresisollui ir netrukus 
abudu svecziai atsisveikino, o 
kuriuo du likosi su meilum u'ž- 
prais’zyti ant bankieto. Mauri- 
cas eidamas namon užsimisli- 
110. O kas per atsitikimas, jog 
loji pati Brėsšollaus prasimi- 
nus Valentina d’ Arville, moti
na Simones ir Marijonos yra 
tajię paezia motere, kuri ne 
viename susirinkime kabinasi %
su savo meile prie Maurico. Ir 
mistino ji.

— Dabar galėsi tankiai alt- 
silankinetie in ta narna, o ne 
trukus po nudanginimui tu 
dvieju merginu, gausis man 
dalis isz paliktu milijonu po 
Armandni d’ Arville.

Teip mislydamas Maiiricas 
atėjo ant ulyczios Victorie ir 
atsimini sau, jog jam isz'puola

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines Trumanas Su Savo Žmona

— 'Subato j pripuola Szven- į 
cziausios Paneles Marijos Pa- 
aukavimas, Szv. Honorijo ir 
Szv. Alberto, o Tautiszka Var- | 
dine: Vygandas. Taipgi ta die
na: 17$3 m., pirmut inis'žmogus 
pakilo nuo žemes su namie pa
gamintu orlaiviu. To orlaivio 
pūsle buvo pripusta su “Hy
drogen” gazu. Joseph ir Ste
phen Montgolfier ta orlaivi 
pagamino Prancūzijoje. Du 
keleiviai pakilo nuo žemes Pa
ryžiuje, apie tris tukstanczius 
pėdu ir pasiliko ore apie dvi- 
deszimts minucziu. Bet pirm 
negu jiedu iszdryso pakilti, 
pirmiau buvo in ta baliumi in- ; 
vesta avele, gaidys ir antis, j 
Kai niekas jiems blogo neat- į 
įsitiko per asztuonis miliutas , 
ore, tai tada jau ir tiedu ke
leiviai iszdryso in ta kelione iii 
padanges; 1918 m., Prezidentas 
Herbert Clark Hooveris inve- 
de. instatyma uždraudžiau! 
Amerikiocziams sznaps’a ir j 
alų; 1934 m., Japonija reika
lauja lygybe ant mariu, ir per
spėja kad ji rengiasi panaikint 
1922 metu sutarti su Amerika, 
Vasizingtone; 1946 m., mainie- 
riu straikos prasidėjo; 1945 m., 
CIO Darbininku unija paskel
bė straikas in General Motors 
automobi I i u kompanijos fabri
kus; 1942 m., 1,200 myliu 
vieszkelis kuris; sujungia Su
vienytas Valstijas, Kanada ir 
Alaska laivo atidarytas; 1265 
m., Did'žiosios Lietuvos Kimi- 
gaiksztis Algirdas pergalėjo 
Gudus ties Trostensko ežeru.

-— Ponas Juozas Petkievi- 
czius su žmona, isz Shenadoro, 
motoravo in miestą su reika
lais ir prie tos progos atlanko 
“Saules” Redakcija, atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti, nes ponstva. Potkievi- 
(ziai skaito “Saule” jau nuo 
daugelis metu. Aczin ulž atsi
lankymą..

— Gerai 'žinomas miesto 
gyventojas George J. Post, 
nuo 26 W. Centre uly., kur jis 
kitados laike krautuyo czeve- 
ryku, o paskutini karta buvo 
agentas del Lako-to-Sea Bus

f

George J. Post

Co., pasimirė Utarninkc apie 
2:30 valanda po pietų savo na
muose. Velionis nosveikavo 
per koki tai laika. Paliko pa- 
czia, sunu ir du brolius. Pri
gulėjo prie Szv. Fidelis para-

i L- TRASKAUSKAS« * ___ *
J LIETUVISZKAS %
* GRABORIUS J 
| Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del 3
* Laidotuvių, Kriksztyniu J
* Vestuvių Ir Kitokiams J
J :: Reikalams :: 3
: — * 5 S3S WEST CENTRE STREET *
* Telefonas Nr. 78 Jj
‘ MAHANOY CITY, PENNA. J

Buvęs Amerikos Preziden
tas Harry S. Trumanas su 
savo žmona atvyko in New 
York miestą, kur jam Žydu 
Kongresas inteike garsu ir 
garbinga Stephen S. Wise 
ženklą.

Czia laikrasztininkai už
klupo Trumana, norėdami 
žinoti ka jis sakys ar darys 
apie tuos intarimus priesz 
ji kaslink to Komunisto 
White, kuri jis buvo pasky

pi jos. Laidos Potnycziojc.
— Kita sianvaite: Nedolioj 

pripuola dvidoszimts szeszta 
Nedydio ipo Sekminiu, ir Szv. 
Cecilijos, o Tautiszka Vardi
ne; Rastenis. Ir ta diena: 18.)1 
metuose gimė auszriuinkas Gy
dytojas Jonas Basanaviczius; 
1935 m., pirma syki paežiais 
buvo eroplanais \'ežam.as,sker
sai l’acifiko mares in Manila; 
1950 m., 78 žmonos buvo už- 
muszti ir daugiau negu 200 bu
vo sužeisti kai Long Island 
traukinys susimusže su vieti
niu Now York mieste.

Ą. Ketverge, La.pkriczio 
(Nov.) 26-ta diena, pripuola 
Amerikos Szvente “ Padeka- 
vones Diena — Thanksgiving 
Day”. Redakcija ir Spaustu
ve “Saules” bus uždaryta vi- I 
sa diena.. Ir mes geidžiame aip- 
vaiksztineti ta. Amerikos 
Szvente. Visos Pu'blikinos Mo
kyklos bus uždarytos Ketver
gi1 ir Petnyczioje. Kasyklos 
nedirbs. Bankai irpacztas Ims 
uždarytos.

— Panedelyje pripuola Szv. : 
Klemenso popie'žio ir Szv. Fe
licitates, o Tautiszka. Vardine: 
Visliomis. Ir ta. diena-. 1938 m., 
Žydai Vokietijoje yra privor- 
cziaini sumokėti valdžiai dvi- 
deszimts nuoszimfi viso savo /
turto; 1950 m., Amerikos slap
ta. FBI policija suėmė aszt.no- 
nis deszimts szeszis Komunis
tu vadus Amerikoje ir pažadė
jo juos iszveszti isz musu i 
kraszto, kurio jie taip neap-į 
kenezia. .bet kurio jie nenori 
apleisti.

— l'tarninkepripuola Szv. 
Jono nuo Kryžiaus iszpažinto- 
jo, o Tautiszka. Vardine: Rum- 
baudo. Taipgi ta diena: 1864 Į 
m., mirė istorikas Simanas ! 
Daukantas; 1945 m., Italijos 
Premieras Nerruccio Pai ri pa
sitraukė isz savo vietos, ir savo i 
injpedini perspėjo kad Italijoje 
gali būti sukilimas.

— Ketverge pripuola “Dė

ręs in tokia atsakominga 
vieta.

Trumanas gardžiai nusi
juokė ir jiems pasakė kad 
jis visai nesusirupines, ir 
kad jis dabar nieko jiems 
negali pasakyti nes visi jo 
rasžtai randasi Kansas City 
mieste. Bet jis jiems pasakė 
kad isz visu tu priekaisztu ir 
intarimu nieko gero neisz- 
eis, nes jis gales lengvai ir 
tinkamai pasiaiszkinti.

le a v o nes D i e n a-Thank sgi ving 
Day”, szveneziamai visur isz- 
skyrus; Louisiana, Maryland 
ir Wyoming valstybes. Tik 29 
dienos ligi Kalėdų!

Frackville, Pa. — Jurgis 
Kalinauskas (Kuilen), nuo 148 
So. Spencer uly., kur ji,si sirgo 
per koki tai laika, numirė ph- 
reita Subala, 6:45 valanda va
kare savo namuose. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko in 
Frackviliejo daugelis metu at
gal. Buvo angliakasis1. Jo pa
ti Antoszia mirė 1939 metuose. 
Paliko sunu Juozą, mieste; dvi 
dukterys; V. Kaknavicziene 
mieste, ir Ona Shapley, Phila
delphia, taipgi asztuonis anū
kus. Laidojo Seredoj, Lapkr., 
18-ta. diena, su apiegomis in 
Apreiszkimo P. M. bažnvežioję 
devinta valanda, ir palaidotas 
in parapijos kapinėse. Graibo- 
rius Vincas Menkieviczius lai-

TRUMANAS
TEISINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
■ I —

traukti Amerikos Prezidentą 
in teismą. Mes norėtume pa
klausti kodėl? Ar žmogus ku
ris per Politika inlenda in 
augszcziausia kraszto vieta 
yra isz kitokio molio nulypdy- 
tas negu kiti žmones? Kuomi 
jis geresnis ar szventesnis? 
Jeigu jis suklydo ar prasikalto 
tai kodėl mes negalime reika
lauti kad ir jis atsakytu, atsi
skaitytu.

Trumanas karezias aszaras 
liejo per ta televizijos progra
ma, už tai kad mires Augsz- 
cziausio Teismo Teisėjas czia 
yra teipgi intartas. Mes sutin
kame su Ponu Trumanu, kad, 
apie mirusius, arba gera arba 
nieko nesakyti. Bet vien tik už 
tai kad žmogus mires nereisz- 
kia kad mes jau turime jam 

viską dovanoti. Jis nebuvo mi
res kai jis ant szio klausimo 
prasikalto ar suklydo.

Aplamai imant, Trumanas 
visai neiszsiteisino ir prastai 
pasirodė. Bet dabar reikes bis- 
ki palaukti ir pažiūrėti kaip 
kiti in ta jo pasiaiszkinima at
silieps.

Isz viso, iszrodo kad visiems 
Lutu in sveikata jeigu Truma
nas butu pane valia patrauktas 
in ta Kongreso komisijos tar
dymą ir-po prisieka butu pri
verstas pasakyti kas tenai isz 
tikrųjų atsitiko.

Trumanas toliau aiszkino 
kad vien tik Kcmunistai vis 
kaltina ir intarineja buvusia 
valdžia ir buvusius savo krasz
to valdininkus. Tuomi jis no
rėjo Republikonus prilyginti 
prie Komunistu. Bet vargiai 
jam pasisekei

PRASTAS MOKSLAS
MOKYKLOSE

Sunkiai galima palyginti 
darbo ir jiegos darbdaviu san- [ 
tykius vergijoje ir laisvajame 
pasaulyje. Sztai imkim pasku
tiniąsias plieno darbininku 
unijos ir Plieno fabrikontu de
rybas. Darbininkai prasze, kad 
jiems butu suteiktos papildo
mos lengvatos. Buvo deramasi 
prie konferencijos stalo. Plie- I 
no bendroves sutiko su kai ku- į 
riais reikalavimais, atmete ki
tus. Buvo rastas kompromisas 
ir pasiraszytas naujas kon
traktas. Žinoma, neVisada taip 
gražiai pasibaigia. Vienok daž
niausiai visi darbininku ir 
darbdaviu ginezai buna Jung. 
Valstybėse iszsprendžiamai 
prie derybų stalo. Tiek darbi- Į 
ninku uniju vadai tiek darbda- i 

' viai biaurisi panaudoti jose 
i jiega, grasimus ir demonstra
cijas. Galbūt ir jusu darbovie
tėje ar instaigoje neseniai bu
vo pakeltas atlyginimas ar su
teiktos kitos lengvvatos, be jo
kiu nemalonumu.

Sovietine propaganda kalti
na ir teigia, kad Amerikos dar
bininkija yra eksploatuojama. 
Pagal juos darbininku rojus 
randasi niekur kitur, kaip So- 
vietijoje. Sziam melui pasku
tinieji invykiai anapus “gele
žines uždangos” suteikė galin
ga smūgi. Savo laiszkais in už
sieni ta smug’i Komunistams

I galimo sustiprinti.
Visi tie kurie raszome in už- 

sieni turime pasinaudoti szia 
proga ir iszryszkinti ta milži- 
niszka skirtumą tarp laisvojo 
ir Sovietinio pasaulio darbi
ninku gyvenimo ir darbo san- 

j lygu. — c. c.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vienas mokytojas trumpai 
nupiesze Amerikos mokyklų 
mokini: Jis jokios pagarbos 
neturi savo tėvams, mokytoju 
nepaiso, negerbia savo vyres- 
nuju, viską žino, nieko nemoka 
ir nieko nesibijo!

NERAMU ROJUJE
NEW YORK, N. Y. —

‘ ‘ Kaikurie tarybiniu instaigu 
darbininkai nepajiegia supras
ti kaip auksztai juos iszkele 
Tarybine tėvynė ir valstybe”

— Pravda, 1947 Rugsėjo 7d.
Komunistu Partijos laik- 

raszczio nusiskundimas, priesz ' 
szeszis metus, pasirodė esąs di
džiausia apgaule. Pastarųjų 
dvieju menesiu bėgyje Komu-! 
nistu valdmuose pavergtuose 
krasztuose darbininkai parode 
kad jie ne tik kad “nesupran- 

j ta” in kokias auksztybes juos 
iszkele tarybine santvarka, bet 
pradėjo tiesiog darytis nebesu-

I valdomi neapsikęsdami Komu- j 
nistineje priespaudoje.

Pavojingiausias “nesusipra
timas” invyko Rytu Berlyne. 
Srityje, pagal Komunistus 
darbininku rojuje, szimtai 
tukstaneziu dirbaneziu para-. 
davo neszdamiesi antikomu- 
nistinias plakatas, plesze Ko
munistinius užraszus, su akme
nimis apmėtė Sovietu tankus. . 
Jie kovojo, kad Sovietai pasi
trauktu isz Rytines Vokietijos. 
Svarbiausia, jog szitoje kovo- 

j j e Vokiecziu darbininkai mirė. 
Panaszios demonstracijos, o 
kartu ir aukos, buvo ir kituose 
didesniuose Rytu Vokietijos 
miestuose.

Taip pat ir Czekoslovakijo- 
je praėjo didžiule straiku ir 
antikomunistiniu demonstraci
jų banga. Valiutu reformos pa
naikino darbininku santaupas 
bankuose. Fabrikuose ir inmo- 
nese buvo investos dar dides
nes iszdirbio normos. Kaip ir 
Rytu Vokietijoje ir czia strai- 
kavo ne kas kitas kaip tie pa
tys darbininkai, liaudis kuri 
inrode, pati norinti nuspręsti! 
savo likimą ir valdytis.

Neramumai Vengrijoje ir 
Lenkijoje atrodo buvo numal- 
szinti Komunistiniu vyriausy
bių pažadais. Sovietu paverg
tųjų krasztu darbininkai pa
sauliui paskelbė, kad rojuje jie 
ne tik kad nesidžiauga, bet 
kenezia,

ROOSEVELTIENE
REMIA TRUMANA

—
LONG BEACH, CALIF. — 

Ponia Eleanor Rooseveltiene, 
buvusio Prez. Franklin D. 
Roosevelto žmona, sako kad 
nebuvo jokio reikalo taip vie- 
szai patraukti buvusi Preziden
tą Harry Trumana in Senato 
tardymus kaslink to Komunis
to White paskyrimo.

Ji sako kad tai butu buvę 
galima visai tykiai, be jokio 
pagarsinimo ar jokio lermo 
Trumano asmeniszkai paraszy- 
ti kad jis pasiaiszkintu. Ji to
liau sako kad czia paprastas 
Amerikietis jokio biznio netu
ri kisztis, nes jis tokius daly
kus nesupranta.

Rooseveltiene sako kad per 
daug reikalaujama isz Truma
no dabar reikalauti kad jis at
simintu kas atsitiko keletą me
tu atgal. Gal ir taip, bet jeigu 
Trumanas gavo du ar tris per
spėjimus isz FBI policijos apie 
ta Komunistą White, tai jau 
mums iszrodo kad jis turėtu 

j atsiminti.
O kaslink patraukimo jo in 

tuos Senato Komisijos tardy
mus, tai mes nesuprantame ko
dėl jis jau butu kitokis už ki
tus Amerikos pilieczius. Juk 
jis pats savo knygoje didžiuo
jasi ir giriasi kad jis dabar yra 
tik paprastas Amerikos pilie
tis. Jeigu mes turime tokios 
komisijos klausyti, tai kodėl 
ne Ponas Trumanas?

Platinkit “Saule”

She’ll never stop thanking you ... 

for her ELECTRIC RANGE!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

ANGLIAKASIU
ATSIMINIMAI

500 puslapiu kny- 
W kaina tik $2.00.

Joje indomiai ap- 
| raszytas ne tik anu
I dienu angliakasiu

» ML ’ darbas ir gyveni
mas, bet ir daug kitu dalyku. Tik-
rai nesigailėsi knyga pirkęs. In laisz- 
ka indek DU DOLERIUS, paraszyk 
aiszkiai savo adresa ir pasiusk sziuo 
adresu:

FRANK LAVINSKAS, 
4141 46-th Street

LONG ISLAND CITY, 4, N. Y. 
Gausi minėta knyga su priedu.

15 LAKUNU ŽUVO

Eroplanas Nukrito;
Sudužo Miszke

FORT BRAGG, N. C. — 
Penkiolika lakunu žuvo kai 
C-119 Flying Boxcar eropla
nas nukrito ir sudužo miszke. 
Szitas didis eroplanas, vienas 
isz trisdeszimts dvieju tokiu 
eroplanu isz asztuonios de
szimts antros divizijos buvo 
iszmetes, iszleides apie tūks
tanti lakunu, parasziutu del 
pratybiu padangėse.

Visi lakūnai leidosi isz pa
dangių su savo parasziutais 
kai szitas eroplanas pradėjo 
kristi. Krisdamas jis užmusze 
septynis parasziutus, lakinius 
ore ir kitus asztuonis ant že
mes.

To eroplano inžinai staiga 
užgeso kai tik jis buvo iszlei
des keturios deszimts paratru- 
periu su parasziutais. Tie la
kūnai kurie buvo užmuszti pa
dangėse, ore su savo para
sziutais buvo isz kitu eroplanu. 
To eroplano lakūnas stengiesi 

| savo ercplana pasukti in szali 
kad jis daugiau lakunu neuž- 
musztu, bet jam nepasiseke kai 
jo inžinai užgeso.

Saržentas Jessie Errington, 
isz Newport News, Virginia, 
sako kad jis pasiliko ant to 
eroplano kol visi dvideszimts 
lakunu po jo priežiūra jau isz- 

v 
szoko. Jis sako kad tada tas 
eroplanas jau buvo labai arti 
žemes. Jis iszszokes su savo 
parasziutu nusileido apie pen
kios deszimts mastu nuo tos 
vietos kur tas ju eroplanas nu
krito, sudužo ir sudege.

Visi tie kareiviai, lakūnai 
buvo iszleke in pratybas kaip 
nusileisti isz eroplano su para
sziutais, kai ta nelaime atsiti
ko.

PACZTORIUS
NUTEISTAS

SCRANTON, PA. — Trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus 
buvęs pacztoriaus pagelbinin- 
kas, Wm. H. Bainbridge, isz 
Moosic, buvo valstijos teismo 
nuteistas ant vieno meto ir 
vienos dienos in kalėjimą už 
paczto vagystes.

Teisėjas John W. Mruphy ji 
nuteisė ir tuo paežiu sykiu jam 
dovanojo, su ta sanlyga, kad 
jis visus tuos savo pasivogtus 
pinigus sugražintu. Jis buvo 
paleistas po savo advokato 
priežiūra. Jis turės kas sanvai- 
te per vienus metus vis duoti 
raportą savo pasielgimo ir pri- 
paredyti kad jis visus tuos pa
sivogtus pinigus yra sugraži
nęs. •

Jis ne tik pinigus isz laiszku 
pasivogdavo, bet daug laiszku 
numesdavo, nes, anot jo, tie 
laiszkai nebuvo niekam verti.


