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Isz Amerikos
sen. McCarthy j 

ATSAKYS
TRUMANUI!

Sako Trumanas Ji 
Neteisingai Intare

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius McCarthy, Senato 
Komisijos Pirmininkas, kuris 
tiek daug- augztu valdininku 
isz savo sziltu vietų iszkrausti, 
priparodindamas kad jie yra | 
Komunistai ar bent Komunis
tu draugai, buvo Trumano in- 
tartas ar bent paszieptas ana 
sanvaite, kai Trumanas pats 
aiszkinosi per radija.

Buvusi Prezidentą Trumana 
buvo Amerikos Bendras Sek
retorius vieszai intares už tai • 
kad jis, būdamas Prezidentu 
in augszta vieta buvo pasky-

Brownell Prisiegdina Savo Broli

Amerikos Bendras Advo
katas, Herbert Brownell, 
(viduryje) atydžiai klauso
si, kai jo brolis, Daktaras 
Samuel M. Brownell padaro 
prisieka priimdamas atsa- 
kominga vieta valdžioje. Jis 
yra paskirtas kaipo Ameri
kos mokslo komisijonierius.

Jo paskyrima perskaito Po
nia Oveta Culp Hobby, Svei
katos, Mokslo ir Labdary
bės Sekretorka.

Daktaras Brownell yra 
buvęs profesoriumi in Yale 
Universitetą, ir yra Connec
ticut Valstijos Mokytoju 
Kolegijos Prezidentas.

res Komunistą ir Sovietu agen
tą Harry Dexter White.

Per savo pasiaiszkinimo pra
kalba per radija Trumanas pa
stebėjo kad daug žmonių dik
tatorių krasztuose serga.

Tos paczios radijos stotys, 
kurios davė pusvalandi Tru- 
manui pasiaiszkinti, dabar 
duos tiek pat laiko ir Senato
riui McCarthy atsikirsti ar pa- j 
siaiszkinti.

“NUSIPIRKO” $700
NEWARK, N. J. — Szeimi- 

ninke nusipirko septynis szim- 
tus doleriu viename sztore, 
nors ji nebuvo praszius pirktis 
pinigu ir nieko apie tai nežino
jo, kol parėjo namo.

Ponia Frank Cocozzapapra- 1 
sze darbininko sztore biski pa
siskubinti ir jos nusipirktus 
daigtus surokuoti ir ja iszleis- 
ti, nes jos sūnelis labai serga.

Darbininkas taip ir padare, 
sukrovė in popierini maisze 
bulves, sviesta, kuopustus ir 
septynis szimtus doleriu, ku
rie buvo suriszti ir paruoszti 
bankai.

Nabagas darbininkas buvo 
baisiai susirupines kai jis ne
rado tu pinigu, iki Ponia Co- 
cozza patelefonavo apie ta 
klaida ir paskui sugražino ta 
pinigu pundą.

5 ŽUVO ANT 
MAŽO EROPLANO
NEW YORK, N. Y. —

Penki žmones buvo surasti ne
gyvi sudužusiame mažame ero- 
plane, kuris per miglas nukri
to ant LaGuardia Field.

Eroplanas nukrito kada nak- 
czia, bet nebuvo užtiktas iki 
apie devintos valandos isz ry
to, nes miglos buvo tokios 
tirsztos kad beveik nieko ne
buvo galima matyti.'

nas buvo taip baisiai sudaužy
tas kad buvo sunku pasakyti 
koks jis buvo, bet spėjama kad 
jis buvo mažas vieno inžino 
“Piper Pacer”.

Radijas buvo praneszes kad 
tokis eroplanas dingo tarp 
dvieju miestu, tarp East 
Hampton apie szimtas myliu 
nuo New York ir Babylon, apie 
keturios deszimts myliu nuo 
New York.

Žuvusieji buvo Alfred La- 
borde, lakūnas isz New York 
miesto. Ponia William Niffim 
ir jos du vaikucziai William ir 
Ccrnia, ir William Beckett.

Eroplano savininkas yra J. 
P. Bend, Vaszingtone, isz ku
rio jie buvo ta eroplana pasi
samdė.

LaGuardia aerodromo atsto
vas sako kad tas eroplanas isz- 
važiavo pakilo nuo Zahn aero
dromo in Amityville, ant Long- 
Island, apie vienuolikta valan
da isz ryto ir paskui nusileido 
in East Hampton.

Pirm negu jie gryžo, ketvir
ta valanda po pietų, lakūnas 
Alfred Laborde per telefoną 
paszauke savo žmona in New 
York ir jai pasakė kad jis ne 
užilgo bus namie. Kai jis nesu- 
gryžo, jo žmona paszauke poli- 
cijantus ir eroplano agentus. 
Bet kiti lakūnai negalėjo ta 
nakti to eroplano jieszkoti nes 
migles buvo per tirsztos.

Policija pranesza kad kada 
nors ta nakti tam lakūnui bu
vo pavėlinta nusileisti, bet jis 
nenusileido ir daugiau isz jo 
nebuvo girdėti.

Tas mažas eroplanas su to
kiu smarkumu davė in žeme 
kad visiems galvos buvo kaip 
kirviu nukirstos. Eroplanu 
agentai dyvinasi kaip tas ero
planas neužsidege.

SUSITARIMAS
SU KANADA

Gražus Žodžiai; Bet
Tik Tiek

SKAITYKIT

OTTAWA, KANADA. —
Amerikos Prezidentas Dwight 
Eisenhoweris, atsilankęs pas 

i Kanadieczius daug labai gra
žiu žodžiu pakalbėjo, bet var- 

į giai kas isz visu tu saldžiu žo
džiu iszeis.

Eisenhoweris sake kad rei
kalinga kad Kanada su Ameri
ka viena ranka laikytu kaslink 

! apsiginklavimo ir atsargos.
Tiek galima insivaizduoti.

Bet kai Prezidentas Eisen
howeris kalbėjo apie panaiki 
nima visu nuomu, taksu tarp 
Kanados ir Suvienytu Valsti
jų, tai jau jis per kepure kal
bėjo. Musu fabrikantai ir Uni
jų vadai jam niekados nepa- 
velintu taip padaryti! Ir Ka
nados fabrikantai panasziai 
Kanados Premieriui, Louis St, 
Laurent, taip pat nepavelintu.

Kanada galėtu mums prista
tyti daug ko daug pigiau negu 

I mes galime ežia, namie pasi
gaminti. Jeigu visos nuomos, 
visos taksos butu panaikintos, 
tai Kanados fabrikantai galėtu 
mums pristatyti daug geležies 
ir plieno daug pigiau negu 
musu fabrikantai galėtu pa
gaminti. O isz kitos puses, mu
su automobiliu fabrikantai 
tuoj aus szimtus tukstaneziu 
savo automobiliu pasiunstu in 

j Kanada ir taip sunaikintu Ka
nados automobiliu fabrikantu 
bizni.

Gal kada vėliau kokia tvar
ka del nuomu, taksu bus isz- 
vystyta, bet ne dabar! Kana-

IR KITAS
KOMUNISTAS

Trumano Paskirtas In 
Augszta. Vieta

WASHINGTON, D. C. — 
Kai buvęs Prez. Harry Truma
nas užsikabino ant FBI polici
jos, tai nabagas gal nežinojo 
ko jis prasze. Kai Harry Dex
ter White vardas buvo iszkel- 
tas Senato komisijoje, Truma
nas vieszai, per radija ir tele
vizija gynėsi kad jis nieko ne
žinojo apie ta White, kad jis 
buvo Sovietu agentas, Komu
nistas. ,

FBI policijos virszininkaš 
J. Edgar Hooveris per televi
zija staeziai pasakė ir priparo- 
dino kad ne tik Trumanas, bet 
visas jo sztabas buvo gavės ke
lis raportus apie ta Komunistą 
pirm negu Trumanas ji pa
skyrė in tokia atsakominga 
vieta.

Dabar Senato Komisijos na
riai parode kad Trumano Szta
bas gavo pilna raportą apie 
Harold E. Glasser, Sovietu 
szpiega pirm negu jie buvo pa
skirtas in labai atsakominga ) 
vieta ant Iždo sztabo.

Dabar paaiszkejo kad FBI 
policija buvo pasiuntus pilna 
raportą apie szita Sovietu 
szpiega Bendram Amerikos 
Advokatui, ‘fom Clark. Ta 
paezia diena szitas Tom Clark 
ta raportą perdavė Ponui M. 
Cliffcrd, kuris tada buvo Tru
mano asmeniszkas patarėjas.

Tame paeziame raporte FBI 
policija paskelbė ir priparodi- 
no kad asztuoni kiti žmones, 
kurie turi augsztas ir atsako - 
mingas vietas Vaszingtone yra 
Komunistai ir Sovietu Rusijos 
agentai. Bet niekas apie tai 
nedare, ir jie dar vis tupi szil- 
tose vietose, Vaszingtone.

Jeigu Trumanas nebutu už
kibinęs FBI policijos virszi- 
ninke tai gal mes ir sziandien 
nieko apie tokius Komunistus 
Vaszingtone nieko nebežino- į 
tume.

Savotiszkai
Apsiginklavęs

Szitas darbininkas, mai- 
nierys, daug dūlio, dinamito 
apsiriszes apie save skubi
nasi in talka apie 40,000 ki
tiems darbininkams, kurie 
buvo paszaukti Bolivijos 
valdžios numalszinti sukili
mą in La Paz, kur Socialis
tai buvo sukilę. Jis sukilo 
priesz valdžia kai Amerikos 
Kongreso Senato Bankieriu 
ir Iždo komisija tenai atva
žiavo.

VIESULOS SUARDĖ Užtaria Trumana
FLORIDOS MIESTĄ

21 Sužeista
PANAMA CITY, FLA.. — 

Viesulos beveik sunaikino Pa
nama miestą ir daug iszkados 
padare Louisiana valstijoje.

Szeszios stubos buvo su že
me sulygintos ir dvideszimts 
vienas žmogus buvo sužeistas. '

Policijos virszininkas Eddie 
Breaux, Lafayette parapijoje, 
pranesza kad tenai dvide
szimts ar dvideszimts penkios 
stubos buvo sug’riautos.

Iszkados ant keliu szimtu 
tukstaneziu doleriu buvo pa
daryta, nors tos viesulos tesie- 
si tik per kelias minutas.

EROPLANO LIEKA
NOS NUSKENDO Daktaras A. Powell Da-

Žuvusieji buvo du vyrai ir 
viena moteris su dviem savo 
mažais vaikucziais. Ju eropla-

O=“ŠAULE”=®S
PLATINKIT!

dos krasztas per biednas da
bar vesti bizni ir stotis lygiais 
su musu fabrikantais,

VICE-PREZIDEN-
■ TAS PER DAUG 

PLEPA
—

Amerikos Sekretoriui 
Baisiai Nepatinka

WASHINGTON, D. C. — 
Sekretorius John F. Dulles da
bar baisiai nepatenkintas ir 
net piktas, kad Vice-Preziden- 
tas Richard Nixon, iszvažia- 
ves in Tolimus Rytus, kaip ko
kia boba, per daug plepa! Jis 
sako kad Amerikos Vice-Prezi- t
dentui labiau rupi savotiszkas 
pasirodymas ir pagarsinimas* 
negu musu kraszto reikalai 
Užsienyje.

Kai Sekretorius Dulles pa
skelbė kad kada nors, ateityje 
mes gal pripažinsime Komu
niste szka Kinija, beveik tuo

pacziti sykiu Vice-Prezidentas 
Nixonas užtikrino Chiang Kai- 
sheka, Formosa Saloje, kad 
Amerikos tikrumoje nieko pa- 
naszaus nenorėjo pasakyti ir 
nieko tokio niekados neketina 
padaryti.

Ir vėl, Indo-Kinijoje, Vice- 
Prezidentas Nixonas ragino 
Prancūzus kariauti priesz Ko
munistus kol juos visiszkai su- 
musz. Prancūzu valdžiai tas 
nepatiko ir Prancūzijos Atsto
vai primine jam ir paežiam 
Amerikos Sekretoriui kad mes 
Korėjoje taip nekariavome, ir 
su Komunistais dabar štengia- 
mies susitaikinti. Jie sako kad 
ir jie gal ka panaszaus tenai 
padarys. ■

Ir dar vėl; Vice-Prezidentas 
Nixonas Pietų Korėjos Prezi
dentui Syngman Rhee prižadė
jo kad Amerika ji remia ir* 
rems kad jis galėtu suvienyti 
Korėjos kraszta. Prezidentas 
Rhee isz to iszrokavo kad 
Amerika vėl savo vaiska pa
sius, jeigu jis stengsis pra- 
simuszti prie Ya’u upes. O 
Amerikos Užsienio Politika 
nieko panaszaus neketina ir ; 
jam jokios pagelbos neprižada 
jeigu jis vėl kara pradėtu.

Dabar matyti kad Vice-Pre
zidentas gavo gana pipiru isz 
Vaszingtono, ir dabar jau taip 
neplepa, bet savo prakalbas isz Į 
raszto skaito. O tuos jo rasztus 
dabar pirmiau peržiūri Ameri
kos Užsienio Reikalu Sztabo 
žmones. Jis dabar jau daug at
sargiau kalba ir elgiasi, ir 
pirm negu iszsižioja, pasitaria 
su musu dipliomatais.

REYKJAVIK, ICELAND. - 
Amerikos lakūnai kurie buvo 
pasiusti jieszkoti dingusio ero
plano su penkiais lakūnais, bu
vo pranesze kad jie užtiko to 
nukritusio eroplano liekanas 
ant mariu, apie asztuonios de
szimts septynios mylios nuo 
Icelandijos.

Keli laivai buvo per radija 
greitai tenai pasiunsti, bet 
pirm negu jie suspėjo pri
plaukti, to eroplano paskutines 
liekanos nuskendo.

To “Grumman Albatross” 
eroplano lakūnas buvo per ra
dija praneszes kad vienas jo 
inžinas užgeso ir kitas sugedo. 
Po tam jo radijas nutilo ir dau
giau isz jo nebuvo girdėti.

Dingusiu lakunu vardai dar 
nėra paskelbti, bet Lakunu 
Sztabas sako kad beveik nėra 
vilties kad jie bus surasti gyvi.

K AN ADIECZI AI 
BIJOS! AMERIKOS

SENATO
Kanados Užsienio Se

kretorius Gal Bus
Intartas

OTTAWA, KANADA. — 
Kanados valdžios Taryba ir 
beveik visi Kanados laikrasz- 
cziai dabar baisiai susirupind 
kai Amerikos Senato komisija 
jau treczia syki praszo kad tos 
Senato Komisijos nariams bu
tu pavėlinta pasiszneketi su 
Komunistu Guozenko, kuris 
dabar tupi Kanados kalėjime 
už sznipinejima.

“Toronto Star” vienas isz 
intakingiausiu Kanados laik- 
raszcziu, raszo kad Amerikos 
Senato Komisija dabar nori 
invelti in intarti Kanados Už
sienio Sekretorių, Lester B. 
Pearson. Tas laikrasztis sako 
kad Amerikos Senato Komisi
ja dabar nori ju Užsienio Sek
retorių intarti ir invelti in 
sznipinejimus, ir ji kaltinti ar 
intarti už iszdavima daug pa- 
slapcziu Sovietams per Antra

vies, Unitarian Bažnyczios 
klebonas, Vaszingtone, savo 
bažnyczioje per pamokslą 
pasakė kad Amerikos Ben
dro Advokato Herbert 
Brownell’io užsipuolimas 
ant buvusio Prezidento Tru
mano bus amžinai atminta 
kaipo praseziausias iszdavi- 
mas, Kalbėdamas apie tuos 
intarimus kad Trumanas in 
augszta vieta paskyrė So: 
vietų agenta White, szitas 
kunigužis su piktumu at
kirto kad tas kuris intaria 
Trumana pats nėra geras 
Amerikos pilietis.

Pasaulini Kara.
Kanados Užsienio Sekreto- 

rius Pearsonas nesutiko pavė
linti musu Senato Komisijai 
pasikalbėti su tuo Igor Gou
zenko, buvusiu klerku Rusijos 
Ambasadoje, kuris iszdave vi
sa Sovietu sznipu gauja Kana
doje, 1946 metuose.

Anglijos Premier a s teipgi 
yra pasakęs kad jis jau dabar 
yra pasiuntęs laiszka in Vasz
ingtone kuriame jis atžagariai 
nusistatęs nepavelinti Ameri
kos Senato Komisijai pasikal
bėti su tuo buvusiu Sovietu 
sznipu.

Kanados valdžia ir jos laik- 
rasztininkai dabar jau nujau- 
czia kad ju Užsienio Sekreto
rius nekaip stovi Suvienytose 
Vaistuose.

Elizabeth Bentley, kuri yra 
prisipažinusi kad ji yra buvu
si Komuniste ir kuri daug Ko
munistu yra iszdavus, yra pa
sakius kad per Antra Pasauli
ni Kara, ji su kitais Komunis
tais baisiai daug žinių ir pa- 
slapcziu yra gavusi isz to Ka
nados Užsienio Sekretoriaus, 
Pearson. Buvęs laikrasztinin- 
kas Victor Lasky panasziai 
sako.

Gal priseis prie to kad tas 
Sekretorius turės sau iszsi- 
kraustyti isz musu kraszto.

1 Jeigu Kanados valdžia neiSz- 
drysta musu Senato komisijai 
iszklausineti viena žmogų Ka
nadoje, tai jau ežia negardžiai 
atsirūgsta.
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Kas Girdėt
* X

SAPNORIUSp—kU
Su 283 Paveikslais

Geros naiujienos! Pinigai 
biski atpigo! Dabar galima 
biski pigiau pasiskolinti pini
gu isz banku ir isz kompanijų. 
Paprastam darbo žmogeliui 
gal tos naujienos nėra tokios 
geros, bet biznieriams sztor- 
ninkams ir kompanijoms bai
siai geros, nes reiszkia žmones 
daug daugiau visko pirksis, 
kai gales lengviau ir pigiau, 
pinigu pasiskolinti.

160 Puslapiu
8 cęl. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po
pietes virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U S.A.

ana

Dideliuose bizniuose biznie
riai skolinasi pinigu ne vien 
tik tada kada jie pinigu netu
ri, bet kada jie tu pinigu ir per 
daug turi. Pavyzdžiui, kompa
nija gali būti ganabagota, gali, 
turėti keletą milijonu doleriu 
pelno,, bet tuo payziu sykiu 
skolinsis pinigu pirui negu sa
vuosius pinigus pavartuos, uiž 
tai, kad jos pinigai gal indeli 
in bonus ar stockus, kur jie 
daugiau procento tai kompani
jai atnesze, negu kompanija 
turės procento u'žpasiskolintu,s 
pinigus. Tokis biznis yra kas
dieninis ir paprastas tarp di
džiu biznierių.

trauke isz Sovietu Ruyijos. 
Vienas žmogelis savo draugui 
pasakė kad jis eis nors pasi
žiūrėti, gal ras savo laikrodėli, 
kuri draugai Komunistai buvo 
nuo jo atėmė!

Komunistui Rusijoje bliz
gantis laikrodėlis, kaip Ame- 
rikiecziui Cadillac ar Chrysler 

po-automobilius. Vien t 
n amsi 4

Valdžia Vaszingtone nieko 
apie tai vieszaii nėra paskelbus, 
nes Republikonų partijos va
dai laibai nemėgsta prisipa
žinti kad jie kur nors ar kada 
nors yra klaida (padare. Jie bu
vo suvaržė paskolų pinigus, 
bet dabar paimate savo klaida 
ir beveik paslaptomis yra da
vė Rankoms žinoti kad butu 
labai gerai visai pramonei jei
gu žmones daugiau ir pigiau 
galėtu skolintis pinigu.

Reiszkia, dabar bus lengviau 
pirktis ant iszmokesczio nau
jas automobilius, nauji namai 
ir tiems namams visokie ra
kandai.

Bankos dabar daug grei- 
cziau ima morgiezius, skolina 
pinigus ant namu. Bankieriai 
sako kad jie turi gana pinigu 
savo b an koše duoti paskolas 
ant viso milijono nauju namu 
ateinaneziais metais.

Nors taksos bus deszimtu 
nuoszimcziu sumažintos po 
Nauju Metu, bet Republikonai 
norėtu dar labiau sumažinti 
tas taksas, nes jie gerai žino 
kad Demokratai sakys kad jie 
ta deszimta nuoszimti nuo 
taksu numusze, nes tai buvo 
in vesta pirm negu Relpulbliko- 
nai užėmė valdžia Vaszingto
ne.

Sovietu Rusija dabar vėl 
ožius varinėja ir straksi kaip 
gaidys ant meszlyno. Bet tai 
mažai ka reiszkia, nėra reikalo 
iszsigasti.. Sovietai turi .gana 
bėdos namie ir dabar 
drystu mus užkibinti.

neisz-

apie
apie

Ateinanezia vasara, 
Liepos (July) menesi, 
szeszios dęszimts tukstaneziu 
jaunu vyruku bus paimta in 
v a i ska.

Kolegijos ir universitetai 
jau dabar priima, inraszo stu
dentus del ateinaneziu metu, 
nestiek daugnori stoti in juos.

Komun i st iska Czokosi o va- 
kijos yaddža paskelbė kad vi
si dabar gali pirktis laikrodė
lius, nes sztorai daug ju parsi-

In Wickenburg, Arizona, 
Chevrolet automobiliu parda
vėjas isizipoipieravo visa savo 
nauju automobiliu kambari ir 
sztora su popiera ant kurios 
buvo paveikslai labai senu, be
veik pirmųjų Amerikoje auto
mobiliu.-, Per vėlai jis susiprato 
ir pamate kad visi tie paveiks
lai buvo senu Kordu automobi
liu.

Nors vienas vagis buvo 
džentelmonas. In Los Angeles, 
Califorsia, vagis, apvogęs 
S'ztorninka George Albert ant 
$1,263.61, pažiurėjo iii ta po
pierini maisza in kuri jis 'buvo 
tuos pinigus sukiszes, pastebė
jo: “Tai prastas grobis, bet 
jeigu nori, gali policijai pasa
kyti kadf asz pavogiau de- 
szimts tukstaneziu doleriu ir 
jeigu jie mane sugaus 
ir prisipažinsiu, kad 
draudęs kompanija, 
atmokėtu.” Tai isz 
džentelmonas vagis!

tau ap
daužiau 
tikrųjų

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

ALLENTOWN, PA. — Vie- 
: nas policijantas, Allentown 
i mieste laikraszcziams szitoki Į 
pasiaiszkinimo laiszka 
sanvaite parasze:

Kur tik kas bedoje, nežiū
rint kokioje, kuriu laiku ar 
kur, kas nors stveriasi telefono 
ir szaukia: “Gelbėkite! Polici
ja!”

Ar tai butu kad maža mer
gaite inkiszo rankele in skal- 
bamaja maszina, ar tai kad ke
li girtuokliai taliavucja, ar 
kad kate inlipus in stulpą ne 
gali nulipti, policijantas pa- 
szaukiamas.

Bet musu pirmutine pareiga 
yra kovoti priesz prasikaltė
lius.

' Musu pareiga yra apsaugoti 
gerus pilieczius ir suimti tuos 
kurie kaip nors priesz instaty- 
mus prasižengia. Mes su pra
sikaltėliams nesigineziname, 
mes priesz juos kovojame. Mes 
esame visu piliecziu draugai ir 
sargai.

Kita musu pareiga yra pri
žiūrėti automobiliu važiavima.

Ir jeigu tik kas atsitinka ju- 
su namuose, jus mus tuojaus 
paszaukiate. Mes nežinome ka 
mes ten rasime, bet mes grei
tai atsakome in jusu szaukima, 
nežinodami ar mes tenai rasi
me gerai insikauszusi poneli ar 
galvažudi. Toks musu darbas, 
toks musu pareiga.

Kai sniegas sniegti, kai 
žvarbus vejas kiszkas dilgina 
mes kaip ir jus nelabai norime 
stovėti ant ulyczios, bet tai 
musu darbas. Ir mums butu 
buvę daug maloniau namie už 
pecziaus tupėti kai visas mies
tas buvo sniegu nuklotas, bet 
mes klumpcjome po ta sniegą, 
kad jums pagelbėjus.

FBI policijos virszininkas 
'J. Edgar Hoosveris keletą sy
kiu yra pastebejes kad įJolici- 
jantas daugiausia mums pade
da, bet mažiausia algos gauna.

Policijanto alga yra prasta. 
Jis vargiai gauna penkios de-

sžimts doleriu in sanvaite, 
nors jis dirba daugiau kaip ke
turios dęszimts keturias va
landas per sanvaite. Ir net kai 
jis pareina namo jo darbas nė
ra atliktas nes jis gali būti bet 
kuria valanda paszauktas at
gal in savo darba. Tai reiszkia, 
kad tikrumoje jis dirba dvide- 
szimts keturias valandas ant 
dienos.

Mes savo politikieriams ir 
kitiems pilvūzams paskiriame 
riebias algas, kad jie galėtu 
daugiau storesniu cigaru surū
kyti ir geresnio sznapso dau
giau iszgerti, bet mes pa- 
mirsztame kad tas policijantas 
ar ant ulyczios ar ant vieszke- 
lio daug daugiau mums patar
nauja negu visi musu miesto 
ar valstijos politikieriai.

Musu Skaitytojas

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Pypkes Durnai
Naszlaicziai

O kas pražydo 
Nakties vidury,
O kas verke gaideliuose?
Papartis pražydo 
Nakties vidury, 
Naszlaiteliai verke 
Gaideliuose.
O kas nureszke 
Parpaczio žiedą, 
O kas maldė 
Naszlaitelius?
Szalnele pakando 
Paparczio žiedą, 
Ryksztele malda 
Naszlaitelius.
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cas pridejas ausi prie duriu 
girdėjo kožna žodeli.

— Kas tai galėtu būtie do 
grafas? Pamisimo.
- — Ar da pone turi pas sa
ve taji sagui e surasta karieto
je, kurioje likosi papildinta 
žudinsta ir kuri kaip rodos 
prigulėjo prie 'žadintojaus?

pone Rosier, isizimdama isz ki- 
szeniaus masznele, kurioje bu
vo indeta.

Juanas iszeme teipos-gi kita 
sagute paimta nuo Oktavijos 
ir tarė paduodamas ponei Ro
sier, teiksiesi pone sulygini

Pone Rosier pagriebė sagu
te ir pradėjo akyvai prisižiuri- 
netie.

Ir seka svieto sanjudi;
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztinihkus. 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais.
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

denio, tarė apžiurėjus.
— Asz ir ta pati mistinu, 

tare Juanas, yra tai nuo poros, 
o per tai turime pėdas žadin
to jaus.

— Kur asz jau taje kalba 
girdėjau, pamisimo Mauricas, 

• szluostydamasis szalta prakai
tą.

te iszsirodytu, tai jijie ne ati
duotumanės in rankas teisin- 
gystos. Apsinialszines taje mįs
le stojosi nevos pri laukimu sū
num ir nudavė jog yra labai 
prie josios įpririsztu.

Tame pąbarszkino in duris, 
sena tarnaite Magdelena inejo 
ir padavė ponei Rosier kortele 
vizitava. Jijie dirstelėjus ant 
josios, atsigryžo susiniaiszius 
ant sūnaus: perpraszau tave 
sunail, tarė jog tave palieku 
ant valandėlės, turiu taji poną 
priimtie paskyriame kambary
je- •

my
lima motinėlė, asz tame laike 
paraszysiu kelis žodžius pas 
viena redaktori, o paskui 'nusi- 
duosiu ant piet.

.Poni Rosier atsisveikinus su 
sūnum, nuėjo in kambarį pa
sveikint grafa Juana Smailes.

— Turiu (lasižinot kas pas 
ja atsilanko, pamisimo Mauri
cas, dabar del manes iszrodo 
szilame name viskas nužiūrėta, 
prisiartino pamaželi prie duriu 
vedaneziu in kita kambari ir 
pridėjo ausi prie skylukes nuo 
rakto.

— Ach! Ponas grafai, tarė 
poni Rosier, ponas turi ka no
gint svarbaus pasakyti*1, jog 
t i kejas i man e a t 1 an k y t!

— Teip poni, turiu tikrai 
ka svarbaus pasakyti*1, atsake 
jaunas Ispanas. Abudu kalbė
jo gana pamaželi, nes Mauri-

raszau, įpraszau,

— Isz kur ponas gavai ta
ji sagute? Paklauso pone Ro
sier J u an o.

ežiu pas viena mano pažinsta- 
ma. kuri yra žinoma po vardu

.sake ponei Rosier viską, kas 
dėjosi pas ja priesz valanda.

— Ir ne klausai ponas jo
sios, isz kur turi taji sagute?

— Klausiau gana ir da nu
daviau užpykusių, nes jijie su- 
prastniai melavo. Priesz su-

— Turi ponas teisybia, nes 
jau sziandien per volu, atsake 
pone Rosier, ręikesi palaukt li

— Gerai, nes reike su tuom 
skubint,‘ba Oktavijų nieko ne- 
dasipras, o ant galo žinau, ji
jie ne yra drauge tuja razbai- 
ninku, nes turėjo pažinti su 
joiseis, norint su vienu, tai ga
les iszduot.

Tai tau! Dabar dingau, 
atsiduso su dideliu susirūpini
mu Mauricas, vietoje milijonu

— Ar da ponas busi szian- 
dien pas’ taje? Paklausė pone 
Rosier.«

žinosiu in ambasada Ispanine 
ant piėt; o ant vakaro pas ku
nigą i kszti Purigos ant balaus.

— Tai da no teip blogai, 
pamisimo Mauricas ir iszejo 
pamaželi isz namo motinos, jog 
nei sena Magde nemato, ir ne-

TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija 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 ' istotijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. 
< No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
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- 
cziuteš 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 J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfjeld Danguje; Pabege* 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. GO puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sunns’ 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 Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Knygutę
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap- •

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

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

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

No.194—Trumpas Katali-
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kuri. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padeji- i 
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.198—.Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: /

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

iHF3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai
gai, o ir visi laiszkai “ visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.t • JJ. S, <

ir Pini-

tik ant



-B A ■ 1 ° j P““““ vau Br,,^.!. '""'"‘i kSlaptybe Antgrabio
(Tasa) ’ Jog- k Nežinot tai butu
-------- ; () kur pametei ta antra, sagute ? j 

Sugryžkime dabar pa,s pato- ^Paklausė už valandėlės.
ga Oktavija. kuri susiueszius :
nuo kokio laiko su grafu Ispa- ; 
niniu, labai tuom puszinosi.
Norėdama labai su juom apsi- į

few-

Oktavija, stebėdamasi tuom 
prispirtam ir kvotimu Ispano, i

— Ar senei kaip pametei ? i
Paklausė toliaus Juanas.

— Kone puse meto.

— To nežinau ponas gra- ; 
fa i. Viena vakara nusiredyda- I 
ma apsižiūrėjau, jog stokuoje j 
sagutes prie mankieto ir suvis j 
apie tai nesirpinau.

tinržemin, inkaibinedamas jam ' — Ka ? O vienok teip tau j
nuolatos, jog ne galėtu rasti© i tosios sagutes patiko.
del saves doresnes ir prilankęs- į 
nes piaezios.

Buvo vienuolikta valanda 
isz ryto, Oktavija puikiuose 
rytmetiniuose rūbuose isz bal- i 
to kaszmerio pasirėdžius, puo- 
szesi prie savo stalelio.

Tame iri pakaju inejo grafas 
Juanas.

— Ka nori darytie su tuom 
visom brangenybėm, paklaus© 
grafas, pamatęs ant stalelio 
pridėta visokiu brangiu daig
iu.

— Mano brangus, turiu tau 
pasakytie, jog apsiniislinau 
parduot ta viską, ba dabar del 
manes turi vieta tiktai tiejei 
daigtai, ka. nuo tavęs turiu, Ja
re perbėgi iszdykele. Parduo
siu juosius pirmutiniam geres
niam auksoriui.

Grafas permėtė akia per 
tuosius visus žibanezius daigs
tąs. Ant kart sudrėbėjo ir ma
tomai pabalo! Paregėjo jis 
auksine sagute pavydai© pad- 
k aveles su szeszais žemeziuge-

žvelginejp temingai.
— Tai tokis knypkutis, 

katra pone Rosier rado karie
toje, pamisimo sau, tai navat- 
naisdaigtas! Ar-gi mane ap- 
veizda ant kokio pedsakio už-

— Ar taje sagute toipos-gi 
nori parduot, paklausė grafas 
rodydamas1 ja Oktavijui.

Oktavija sukando lupas.

prie tosios sagutes duotie an
tra padaryt, ba pameeziau vie
na, o man tokios sagutes . la
kia use patinka.

— Pasakai ka. tik, jog nori 
užlaikytie tiktai tuosius daig
inis kurie nuo manės paeina, o 
/vienok tasai knypkutis del ta
vęs yra laibai mielas', tarė gra
fas, dedamas ji ant stalelio.

— Tai tokis niekniekis, ta-
re Okatvija apkaitus, o ta. vis
ką nužvelgė jaunas Ispanas.

— Na teip, nes tai turi bū
ti brangi atmintis, tarė grafas, 
n u d no d am as už vyde j ima.

— Ponas teip kalbi kaip 
rodos man netikėdamas, atsa
ko su priverstu sza.ipu Oktavi
jų-

—■ Tai teisybe ir asz už- 
pyksiu ant gero, jeigu nepasa- 

\ kyši nuo ko turi taje sagute.
— Asz 'sakau jog nuo nie

ko!
— Kam tas molas?
— Tai suvis ne mejas, pir

kau sau taisės sagutes, ba man 
labai patiko!

— Tai navatnas daigias, ir 
ne tinkam'as del moteres, tarė 
grafas, o savyje pamislino,

t
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų h

Nauju Metu Kortas (Tiktai
Anglu Kalboj) su konver

toms. Nr. 1 Setas--50 Kortas su kon
vertoms $1.00įNr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se- 
tas-16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:

' Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

(lytoje karietoje ?

★

★

4

-*^uncziu jums $........... t
aule ant sekanczio adreso:

SAULE PUBLISHING CO 
MAHANOY CITY, PA ’ 

Gerbiama Redakcija;

Padėta Blanka, indekite in

ISS

f*

nakti, 
Turiu 

švarke žinia. Oktavi-

pasakykie man ponas del ko 
teip manes kvofi apie ta knyip- 
kuti, kaip rodos kokis1 sud'žia?

— Ba man navatna, jog 
nesirupini surast pamesto 
knipkuczic

— Tai nori labai turėti© 
toki kita knypkuti ?

— Žinoma!
1— Tai duokie man taje sa,- 

gute, o asz nunesziu ji pas auk- 
soriu. Bus tai man labai sma
gu, kaip tave iszvaduoisiu.

Oktavijui neiszpuole to atsa- į 
kytie'del grafo, tai ir atidavė 
jam sagute, dekavodama už 
tai jog jai iszvaduos.

Grafas suvyniojo sagute in 
popiera ir indejo in brusloto 
kiszenuka, paskui dirstelėjo 
ant laikrodžiais ir pasakė jog 
turi dabar nuvažiuotie in am- j 
basa Ispaninia, kur turi rastis 
ant vakarinio susirinkimo. Pa
davė skaitai ranka del savo 
mylimos ir iszejo. Ant trepu 
pasitiko su aiiksorium, kuri i 
Oktavija liepe paszaukt del 
pardavimo jam savo 'žibueziu, 
paskui sėdo in karieta ir liepe 
važnyeziui vaižuot tiesok pas 
ponia Rosier.

Kaip tik Oktaviaj likosi pa- 
it viena, nuėjo in kita kambarį 
ir sėdo prie stalelio ir parasze 
kelis žodžius “Laukiu tavęs 
ant pirmos valandos 
Pribuki© neatbūtinai, 
del tavęs
ja! Taje la.iszkele užadresavojo 
pas Maurica ir vos pabaigė,
inejo tarnaite, su įpraneszimu, 
jog auksorius atėjo. Grafas 
labai nužiurus, pamislino sau 
ir nuėjo pasitikt auksoriaus. 
Kažin ar neinate tuju sagucziu 
pas Maurica, reikė man neat
būtinai praneszt tam vargszui, 
idant kokiame karto žinotu 
kaip iszsisukt.

Pono Bossier, ta motore su 
vyriszka drąsą buvo lėta ir 
silyna motore prie savo myli
mo sūnaus. Už tai, kaip Mau- 
ricas pribuvo pas ja sziandien 
ir staezziai pasakė, jog turi su 
ja apie svarbu reikalą kalbėt, 
motore sudrėbėjo ir pabalo, ži
nojo jog reikia ant kokio per- 
sigalejimo, o da nežinojo apie 
ka eina.

Alauricas sėdo prie kaminė
lio, ant ,kurio ugnis kurinosi 
pone Rosier padavė jam debiu
te su poperosais, o jisai užsirū
kęs viena, tarė: Ar sau pone 
atsimeni ir ne užmirszai ka 
mudu apie padėjimą kalbėjo
me ?

— O teip, pamenu, tada ka
da atėjai man pasakytie, jog 
gavai teip naudinga dipsta
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Priežodis sako: 
Kaip danguje, taip ir 

ant žemes.”
Argi ir danguje toki

’ Nesupratimai ir ergeliai 
atsiprovineja, 

Kaip ant žemes?
Sziandien vieni kitus žudo 

be mielaszirdystes.

Jeigu luitu teisyybe,
Tai vargingam, ir teisinga111 

žmogui, 
Nebūtu pasilsiu ateinanezi 

o-yvenime,

Nes ir ten Komunistai ir 
kiti?

Neduotu jiems ramybes!
* * *

Czia Amerikoj kasdiena 
galima iszgirst, 

Apie visokius persiskyrimus 
vedusiu poru,

Isz visokiu priežaseziu. 
Amerikonai yra. karszto 

budo ir greitus, {
Už bile ka. tuo ja us 

persiskiria, 
Nes sulaužymas moteriszko 

ryszio, 
Greitai czionais atsibuna. 
Jeigu užeina, nesutikimas 

taip jaunos poreles,
Tai žmones kalba:
“Ko norėt, juk tai 

kvailei, snarglei, 
Nežino kaip gy vent,

Nes jn akys da užmerktos 
ir taip toliaus.

Bet jeigu porele, 
Turinti arti septynios deszimts 

metu,
Jieszko persiskyrimo, 
Tai tikra komedija! 
Neseniai du seneliai,

’ " Api^ septynios deszimts 
meteliu, 

lunesze praszyma in suda 

§ ■

del “divorso“, 
O neatsimindami jog 

Kad ir taip bus neužtlgio 
perskirtais, 

Per Augszcziaiusia Sud'žia, 
Bot jie apie tai nesirūpina!
Jiems nurodo buk mirtis 

dar toli, 
Ir dabar stengiasi persiskirt 

priesz laika.
Isztikruju svietas eina 

ant niek!
* * *

Jeigu nori pasilikti 
pilna burna ponu,

Tai pirmiausia reikia 
Mokėti kitiems burnas 

uždaryti!
* * *

Vienatinui budu turėti 
prieteli, 

Tai yra būtie paežiam 
prietelium!

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

Platinkit “Saule” 

Mauricas, iszleisdamas durna 
isz pajieroso, asz tame dalyke 
permainiau suvis mano nuo
mone.

— Ar nori paeziuotis? Pa
ls 1 a us e p o I i c i, j a n t k a.

— Teip, labai užsimaniau.
— Nori paezioje jaunystė

je sau gyvenimą užriszt, tu 
kuris vahiasti myli! Ne su
prantu to!

— Teip, ba pasiūt i szkai u'ž- 
simlejau!

— Ir kokioje merginoje?
— Patogiausioje ir myli

miausioje ant svieto merginu.
— Nes kas ji pervena?
— Vienatine duktė tėvu 

'buvusio budaunyczio BressoL 
les, kuris turi apie szimta tuks- 
taneziu franku metines inei- 
jos.

— Bijausiu, ar taupasise 
ks mano vaikine. Kaip tu bie- 
dnu būdamas, gali tikėtis, 
idant teip turingas žmogus 
priimtu už 'žentą?

— Asz ne abejo,ju apie tai.
— Ar ne abejoju apie tai.
— Ar ne, ba ne norėjau be 

tavo rodos pradėt. Tu, kuri 
per tiek metu užvaduoji man 
motina, kuri mane užauginai, 
turi tiesas, idant 'prie tavos 
kreiptaustis.

Pone Rosier nuleido galva., 
laukdama, ka toliaus del jo
sios sūnūs kalbės.

— Ligi sizoliai mislinau 
kas mano buvo tėvai ir apie 
tai daug ne paisiau. Nes da
bar viskas persimainė. Turiu 
priesz save puikia ateito, ku
ria turiu aiplaikytie. Del to tu
riu pą.sirengt del iszklausimo 
isz szalos mano mylimos. Ži
nau jog vadinuosiu Mauricos 
Vasseur, nes da. niekados no 
maeziau mano metrikų, nei 
metrikų numirimo mano tėvu. 
Turiu paeitie isz kokios sve- 
timžemiszkos gimines, ba. pa.- 
lonkent tai jog turiu dvide- 
szimts-du motus nes'zauke da 
mane in vaiska. Dabar noriu 
neatbūtinai visko da.sižinotie. 
Pras'zau-gi tavęs brangiausia 
draugo, idant man iszrėiksz- 
ka žinai apie mano tėvus ir 
atiduotumai popieras apie ma
no paeito, jeigu tasais turi.

Pone Rosier klausė temin
gai žoždui savo mylimo sū
naus ir drebutis smertelnas 
periminejo ja, o szirdis pradė
jo staigai plakt.

— O ne klauskie manes 
apie nieką! Tarė su didžiau
siu skausmu, negaliu tau dau
giau nieko .pasakytie tiktai 
jog tavo apsipaeziavimas yra 
negalimąjį!

— Paveliiikie man pasaky
tie sau brangi drauge, jog tai 
nėra atsakimu ant mano už
klausimo, tarė volei Mauricas.

— Mano Dievo! Mano Die
ve! Kas do nelaime, sudejavo 
pone Rosier lauždama rankas.

— Tasai neramumas, tie- 
jie žodžiai ponios pabudo ma
nyje nužiurejima, jog slapty
be mano gyvenimo apgaubi- 
neje nužiūrėjimas, o gal ir 'ža
dinta, gal mano tėvas buvo la
tru, o motina nupuolus paleis
tuve !

Pone Rosier staiga paszoko 
nuo kėdės rodos agnia dalyps- 
teta ir paszauke:

— Tylėk nelaimingas! Ne 
szimpuok ant tavo motinos!

— Pone esi tame kalta, ta
ro szaltai Mauricas, tavo tylė
jimas pabudino manyje baisas 
ja usi as!

— Tai nori priverstinai da- 
sižinotie visko, tarė apsimal- 
szinus.

— Teip, noriu neatbūtinai!
— Tai tai klausyk!
Ir pone Rosier apsakė jam 

viską, apie liūdna gyvenimą, 
o jau brangus skaitytoja,u ži
nai. Kada, isztare pravarde 
Kūrados, Mauricas sudrėbėjo 
nenorėdamas.

— O kaip vadinosi mano 
tasai latras tėvas ? Lr kas sto-i 
josi su mano motin, tarė Mau
ricas.

— Tavo tėvas vadinosi Pe
tras Lartoquesi, o motina pri
sakė atkerszint tam piktada
riui, kuris ne tiktai ja suva
džiojo ir pamėtė, nesi vos nuo 
smerties likosi iszgetbeta!

— Nes kaip norėjo jam at
kerszint?

— Viena nieko nebutu ga
lėjus padaryt ie. Tada kreipė
si indirekcija palicijos ir in- 
stojo kaipo agentka policijos 
ir per penkiolika metu be at- 
laides policijai tarnavo.

— Ar mano motina ! Su
niurnėjo Mauricas užsiėmęs 
delnais veidą. Nes jeigu jau 
numirus, tai niekas apie tai ne
privalo 'žinotie, jog buvo poli- 
cijantka, dadave pakeldamas 
galva.

— Nes jijie gyva, tarė po
ne Bossier prikimusiu, balsu, 
ir da vis sznipinejo Petro Lar- 
togueso tavo nedoro tėvo, ku
ris priguli prie gaujos, kuri 
nužudė dvi ypatas viena ant- 
grabija Kuradosu, antra do- 
rus'zkoje prie ulyczios Ernesti
nes, jog žadintoju atiduos in 
rankas budelio.

— Ant. tuju žodžiu staigai 
sudrėbėjo jaunas razbaininkas 
iszsimusze jam prakaitas aut 
kaktos ir tarė:

— Nes kur yra toji mano 
motina! Nuveskie mane pone 
pas ja! Tegul jije man pri- 
gelbsti taja sunkenybe taya- 
lot! . :

Pone Rosier puolė ant keliu, 
o iszkeliu's rankas link jo ir pa.- 
szauke su dideliu verksmu: 
Asz tai esmių tavo motina! Ar 
tu neprijautei tai matydama, 
kaip mylėjau!

Mauricas vietoje pripult 
prie motinos, atbulas pasitrau
kė. Draugas kapitono van 
Broecke ir Abbe Meriso. pastyr- 
i'o nuo' dyvo! Szirdis jo nepla- 
ke nuo džiaugsmo, ant misles, 
jog toji motere kuri nuo ma
žiulei io užaugino teiip jausliai 
kaip motina, buvo tikra j o 
motina! Nes apmislinejo tiktai 
apie nauja padėjimą ir ka da- 
žinojo. Ne nusimini isz to ati
dengimo, jog buvo sunum pik
tadario, buvo jis suvis, lygusi 
savo tėvui, o ir nieko sau isz 
to ne dare, jog negales pa
eziuotis su Marijona Bressolles 
ir reikes jieszkotie kitokio bu
do ant nudanginimo josios, nes 
tiktai to baisėjosi, jog jo moti
na buvo ditektivu ir prisiekė 
iszrast žudintoju ir paduot in 
rankas budelio. Nes netrukus 
apsimalsizino ir velei buvo kaip 
reike; jijįe mane fyli, pamisli
no, norint ir mano piktadarys-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

ANGLIAKASIU 
ATSIMINIMAI

500 puslapiu kny- 
ga, kaina tik $2.00.

'XT Joje indomiai ap-
*v-’I raszytas ne tik anų

SsgL Į dienu angliakasiu
/ • darbas ir gyveni

mas, bet ir daug kitu dalyku. Tik
rai nesigailėsi knyga pirkęs. In laisz
ka indek DU DOLERIUS, paraszyk 
aiszkiąi savo adresą ir pasiusk sziuo 
adresu:

FRANK LAVINSKAS, ’ 
4141 46-th Street

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



Tardo Komunistu Mokytojus Philadelphijoje

Žinios Vietines
" — Atraainingas oras.

— Nedelioj, vienuolikta; 
valanda ryte, Szvento Juozapo 
bažnyežioje, Kun. Leonas Pe- 
fziukieviezius, vikaras, suriszc . 
mazgu moterystes, panele ‘ 
Anastazija, duktė ponios Mar
celės Labutienes, nuo 1031 E. 
Pine uly., su David Bruni, su
nns pons. Bernard ir Rose Bru
ni, nuo 1334 E.Pine uly. Svo
tai 'buvo Elon ora Garze, Ar- 
mond Bruni, Marian Garze ir 
Joseph Garze. Vestuves invy- 
kb po Nr. 1001 E. Pine uly. 
Jaunavedžiai apsigyvens Pa
oli, Pa.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Konrado, o Tautiszka Vardi
ne: Vakare. Menulio Atmaina: 
Delczia. Ir ta. diena.; 1773 m., 
A me r ik iecziai n enored ai 11 i
Anglijai mokėti taksas ant ar
batos, apsirengė kaip Indijo- 
nai, iszverte isz vieno laivo, | 
Bostone uoste, visa. 1a. arbata 
in mares; 1783 m., Pirmas 
Amerikos pacztas atidarytas 
New York mieste. Pirmiau 
paczto tvarka Imdavo kitonisz- 
kanes tas kuris gaudavo laisz- 
ka užsimokėdavo, o ne tas ku
ris siunezia, kaip sziandien; 
1942 m., apie penki szimtai 
žmonių žuvo gaisro, kai “Co- 
coanut Grove” klinbas sudegė 
Bostono miesto, Mass.; 1950 
ra., Generolas Douglas MacAr- 
thuris perspėjo kad didelis ir 
ilgas karas bus Korėjoje, nes 
jau dabar tenai randasi dau
giau kaip 200,000 Komunis- 
tišzkos Kinijos kareiviu. Bet 
niekas jo neklauso ir ja.m.noti- 
kejo.

— Ponas Juozas Schuste- 
ris, manedžoris Sanitary Dia
per Service isz Pottsvilles, lan
kėsi miesto su reikalais, ir prie 
tos progos atsilanko in Saules 
Redakcija, atnaujinti prenu
merata, kaipo Kalėdų Dovana 
del savo mylima motinėlė, po
nia Ona Schustorienei isz St. 
Clair. Ponia. Schustorieno yra 
musu sena skaitytojai ir myli 
skaityt ‘Saule.’ Aeziu Juozuk 
už atsilankymu.

— Kita, sau vaite: Nedelioj 
pripuola pirma Adventu Nede- 
lia, laikas truputi apsimalszyt; 
Szvento Saturnino ir Szv. Fi
lomeno, o Tautiszka Vardine: 
Umede. Taipgi ta diena: 1944 
m., du Naciai szpiegai, sznipai 
buvo isz Naciu povandeninio 
laivo, submarine paleisti neto
li Bar Harbor kranto, Maine 
valstijoje. Jiedu vėliau buvo 
sugauti New York mieste; 1433 
m., Lenkai nuteriojo, nualino 
Lietuva; 1937 m., Anglija su 
Prancūzija sutinka Hitleriui 
pavesti daug Salų, kad tik pa-
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Kongreso Komisija sten
giesi dažinoti kiek mokytoju 
Philadelphijoje yra Komu
nistai ar bent remia Korau- 
nistus. Paaiszkejo kad kele
tą mokytoju visai nesutiko 
tai komisijai nei in papras- 
cziausius klausimus atsaky
ti.

Czia, isz kaires in deszine 
yra Robert L. Kunzig tu in- 
tartu mokytoju advokatas; 
Kongresmonas Harold H.

laikyti tpakaju.
I

— V i- i sztorai mieste bus 
atidaryti vakarais iki Kalėdų, | 
kad duoti proga žmoniems at-i 
likti savo Kalėdinius pirki- i 
niu,s.

— Panedelyje pripuola i 
Szv. A mirė jo, o Tautiszka ' 
Vardine: Davainis.-ir ta die
na, paskutine diena Laipkriczio j 
menesio; 1945 m., Alcide de I 
Gasperi paskirtas Italijos Pro-; 
mieriui; 1951) m., Gen. Doug- i 
Jas M'acArthuris pasako, kad | 
Amerikos kareiviams baisiai 
sunku karianti Korėjoje, kai 
jiems uždrausta. pultis ant 
Mandžiurijos, kur Komunistai 
turi savo didžiausius kariszkus 
fabrikus; 1949 m., Jobu L. Le
wises, mainieriams insaike 
dirbti tik Iris dienas in san- 
vaite, kol visos kompanijospa- 
siraszys ant kontrakto.

— l'tarninke pripuola ’ 
Gruodi s-December; paskutinis 
menesis szio moto! Ir ta diena ; 
Szvontos Natalijos kankines ir 
Szv. K)igijo vyskupo, o Tau
tiszka Vardine: Butogedis. 
taipgi szitas menesis pa-Į 
szvenstas ant garbes Vicszpa- 
ties Jėzaus atėjimo in pasauli, 
o ūkininku priežodžiai: Jeigu 
Gruodžio menesyje beržo sula 
dar teka, bus lengva žiema. ; 
Jeigu per Kalėdas szala tai Ve
lykos bus baltos. Jeigu ant Ka- | 
ledu daug sniego ir szala, tai 
geras metas del javu. Jeigu tas 
menuo sausas, tai ir pavasaris I 
Ims sausas. Taipgi ta diena: | 
1943 m., Prezidentas Franklin 
D. Roosovoltas, Stalinas ir 
Anglijos Premieras Winston 
Cliiirėliiliis susiejo 'Teherano 
mieste pasitarti, ir nors kokia 
tvarka sudaryti.

— Tik 24 dienos ligi Kalė
dų !

-—t-
Hazleton, Pa. — L e h i g h 

Valley Coal kompanija prane- 
sza, buk 175 angliakasiai bus 
praszalinti nuo darbo trecziam 
lovelio, isz Hazleton Shaft ka
sykloje.

Freeland, Pa. — Kareivis 
Mykolas Shott, po dvideszimts 

Velde Kongreso komisijos 
pirmininkas ir Kongresme
nas Kit Clardy, Republiko- 
nas isz Michigan valstijos.
Po deszinei yra pirmutine 
svietka, Pone Bella Dodd, 
buvusi mokytoja ir Komu
nistu pirmininke New York 
valstijoje. Ji szitai komisi
jai paaiszkino kad tikri Ko
munistai niekados su savimi 
nesineszioja savo Komunis
tu partijos korteles. Ji daug

metu pargry'žo isz vaisko ir at
silankė pas savo motina. Ponia i 
Ona Shottiene in Freelanda. i 
Jo levas pasimirė Balandžio 
(Apr.) treczia diena, 1947 m. 
Jo tėvai gyveno Mahanoy City 1 
mieste iki 1922 metu, kada jie 
iszsikraustė in Freelanda. Su
miš, kareivis Mykolas Shott 
isztarnavo dvideszimts metu I 
vaisku, Armijoje ir Lakiniu ei- I 
lesu. Per dvylika metu jis.‘bu- ! 
vo su armija. Amerikoje, pas ! 
kui jis dalyvavo per Antra Pa
saulini Kara, ir per Korėjos 
karu ir buvo pasiaustas in Ja
ponija, Aleutian Salas, Alaska, 
Panama, ir Hawaii. .Jis dabar 
gauna pensija isz vaisko. Jo | 
Krikszto motina yra Ponia 
Ona Janeszkevicziene, kuri 
dabar gyvena Maliaiioy City. 
Ji kadaise turėjo u,k 
Sheppton apylinkėje.

KINIJA GAVO 11
LAIVU ISZ 

RUSIJOS
TAIPEH, FORMOSA. — 

Vidaus Ministerijos Žinių 
agentūra “Ta Tao” pranesza 
kad Sovietu Rusija yra davus 
Komunistiszkai Kinijai vie
nuolika kariszku laivu ana 
sanvaite.

Ta žinių agentūra pranesza 
kad asztuoni isz tu kariszku 
laivu yra dabar pertaisomi 
Port Arthur uoste, Manžiuri- į 
joje.-

Ar Sovietai tuos laivus Ki- 
niecziams padovanojo visai už 
dyka ar juos pardavė nebuvo 
iki sziol galima dažinoti.

Ta pati agentūra teipgi pra
nesza kad Prancūzija yra su
darius prekybos sutarti su Ko- 
munistiszka Kinija. Ant tos 
sutarties abieju krasztu atsto
vai pasiraszys Taipeh mieste 
ateinanti menesi.

Beveik visi Dipliomatai ir 
Tarptautiniu Reikalu žinovai 
taip spėjo ir pranaszavo. Jie 
sake kad Anglija ir Prancuzi- i 
ja sudarys tokias prekybos su-; 
tartis su Komunistiszka Kini
ja nežiūrint ir nepaisant tai 
kad Amerika prieszinasi.

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

papasakojo apie Komunistu 
insteigtas mokyklas Ameri
kos mokytojams, ir ji net 
vardais iszvardino mokyto
jus ir mokytojas, kurie tose 
mokyklose lankiesi.

Ji buvo Komunistu parti
jos paskirta Važiuoti in 
Vaszingtona ir tenai steng
tis investi kelias . bylas ku
rios butu Komunistams nau
dingos.

□ o a

PROFESORIUS
PRASZALINTAS

Intartas Kaipo Sovietu 
Agentas

BOSTON, MASS. — Bosto- 
no Universitetas suspendavo, 
praszalino Profesorių Maurice 
Halperin, kuris buvo FBI po
licijos intartas per Senato Ko
misijos tardymus, kaipo So
vietu szpiegu ratelio narys.

Kai szitas profesorius nesu
tiko tai Senato Komisijai nei 
prisipažinti nei užsiginti kad 
jis yra ar bent buvo Sovietu 
agentas, tai isz pradžių Uni
versiteto Sztabas buvo nutaręs 
nieko nedaryti ir ji vis pasi
laikyti savo universitete. Bet 
dabar tas pats Universiteto 
Sztabas nutarė ji suspenduoti, 

1 praszalinti.
Universiteto Prezidentas, 

Harold C. Case aiszkina kad 
pirmiau buvo nutarta ta profe
sorių palikti jo vietoje, nes 
Birželio June dvideszimts de
vinta diena, kai jis buvo intar
tas, pilnas FBI raportas apie 
ji nebuvo paskelbtas.

SALIUNAI APVOGTI
PHILADELPHIA, PA. — 

Vagiai insilauže in Moonglow 
saliu na ir isztusztino pinigu 
register! ant szimto szeszios 
deszimts septynių doleriu.

Tai antra vagyste tame pa- 
eziame saliune in dvi dienas. 
Bartinderys Thomas Conyer 
atidaręs saliuna puse po sep
tynių isz ryto pamate kad ten 
jau vagiu butą. Užpakalines 
durys buvo nuo zovieku nu
luptos;

Diena priesz tai vienas va
gis apvogė ta pati bartinderi 
ant dvieju szimtu doleriu. Tik 
kelios durys nuo szito saliuno, 
kitas saliunas buvo panasziai 
du sykiu apvogtas in dvi die
nas.

Czia iszrodo kad kokis "ge
ras” ir “isztikimas” kostume- 
ris szitas vagystes buvo suma-

The water is cold. Line fire snaps overhead and a demolition 
charge has just gone off spattering dirt and debris on these 
mud-soaked trainees. Combat training like this presents all 
of the discomfort and much of the danger of the real thing. 
It’s part of the tough job these men are doing and doing well 
—to protect America.
Perhaps you’ve asked yourself, “What can I do to help?” 
The answer is, you are helping—in a very vital way—by 
investing in United States Savings Bonds. And you aren’t 
alone—43 million Americans now own Bonds! Building a 
fortress of peace in a world where peace is only for the strong.
Remember—when you invest in Bonds, you strengthen your 
own financial security, too! Plan now to save regularly— 
through the Payroll Savings Plan where you work. This way, 
you save something out of each pay check before you spend it. 
If you’re self-employed, join the Bond-A-Month Plan where 
you bank.

Here’s How E Bonds Now Earn More Money For You!
X . -

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

1. Now every Series E Bond you get begins earning interest after only 
6 months. It earns 3%, compounded semiannually, when held to ma
turity. It reaches full maturity value earlier (9 years 8 months) and 
the interest it pays is now bigger at the start!

2. Every Series E Bond you own can now go on earning interest for 
10 more years after it reaches the original maturity date.

3. All maturing E Bonds automatically earn interest at the new, higher 
rate (average 3% compounded semiannually) for 10 more years.

Start now! Invest more savings in better-paying Series E Bonds— 
through the Payroll Savings Plan where you work or the Bond-A- 
Month Plan where you bank!

Peace is for the strong!
For peace and prosperity invest in

, U. S. Savings Bonds!
I

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury 
Department thank's, for their patriotic donation, the Advertising Council and
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' nes, nes kitas koks svetimas 
tiek daug nežinotu apie tu 
dvieju saliunu valandas ir bar- 
tinderius.

MOKYTOJAI PRASZO 
$600 ANT METO

DAUGIAU
PHILADELPHIA, PA. — 

Philadelphijos mokytojai ir 
mokytojos praszo kad jiems 
algos butu pakeltos. Jie praszo 
szeszis szimtus doleriu ant me
tu daugiau. /

Jie savo praszyma del dides- 
niu algų inteike Mokslo Szta- 
bui, pirm negu bus nustatyta 
kiek paskirti del ateinaneziu 
metu isz miesto iždo mokyk
loms ir mokytojams.

Mokslo Sztabas yra nutaręs 
praszyti $70,865,000 del atei
naneziu metu. . Szi praszyma 

del didesniu algų Mokslo Szta- 
bui inteike mokytojos, kurios 
atstovauja apie du treczdaliu 
visu mokytoju Philadelphijo
je.

Mokytoju Unija draugija, 
teipgi inteike toki pat praszy
ma del didesniu algų.

Ka panaszaus reikes ne vien 
tik Philadelphijoje padaryti 
bet beveik po visa kraszta, 
jeigu mes norime kad daugiau 
jaunu studentu mokintusi ant 
mokytoju, ir kad tie mokyto
jai kurie dabar mokytojauja 
nemestu savo darbus ir neeitu 
in fabrikus kur jie gali daug 
daugiau užsidirbti.

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
d va s i sz k i a i, va I st y b i n in kai,

Pirkie U. S. Bonus!

------ ---  y.. ;------

........................—

MUSU 
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule’’ ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak- 
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome ‘ ‘ Saule ’ ’ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, "bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums "Saule’.’ 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip, vadinama "Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros "Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai "teisingas atsily
ginimas, ’’ mes galėtume ‘‘Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.
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— Gal jusu draugai yrą 
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.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS :: 4
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai F

Saule Publishing Company, 
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SKAITYKITE "SAULE”


