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Isz Amerikos
McCarthy at
kirto TRUMANUI

------------------- i

Trumanas Nutilo; Ne- i 
gali Atsikirsti '

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Joseph McCarthy, 
per radija ir per televizija la
bai gabiai* ir net moksliszkai 
Harry Trumanui taip uždrožė, 
kad nabagas Trumanas dabar 
nutilo ir prisipažino kad jis 
neturi nieko atsakyti.

Trumanas per savo prakalba 
buvo užkibinęs Senatorių Mc
Carthy, ir buvo pastebejes kad 
daug žmonių Amerikoje dabar 
yra užsikrėtė ‘McCarthyizmo’ 
liga, ir jis buvo paaiszkines 
kas ta ‘McCarthyizmo’ liga.

Sen. McCarthy per radija ir 
televizija parode kad Truma
nas, žodis in žodi tik atkartuo- 
jo ka Komunistu “Daily Wor
ker” buvo paraszes apie ta 
“McCarthyizmo” liga. Czia 
tai jau tikrai buvo Trumanui 
stacziai per nosi; czia Truma
nas tikrai suklydo! Argi jis 
negalėjo nors savais žodžiais 
kad ir ta pati pasakyti, bet ne 
atkartuoti Komunistu laik- j 
raszozio žodžius?

Senatorius McCarthy daug 
tiesos pasakė per ta savo trum
pa prakalba. Jis net ir savo 
partijos Republikonus iszbare 
kaslink Kcmunistiszkos Kini
jos. Jis sake kad reiketu da-

Patrauktas In Teismą

Herbert A. Bergson, bu
vęs Amerikos Bendro Advo
kato pagelbininkas, kuris 
per Trumano administracija 
vede bylas priesz fabrikan
tus, yra dabar pats patrauk
tas in teismą. Jo prasikalti
mas yra tai kad kai jis pasi
traukė isz valdžios jis gryžo 
in savo darba kaipo advoka- 

« tas. Instatymai tokiam ad
vokatui uždraudžia pradėti 
savo darba del dvieju metu. 
Tai yra daroma kad tokis 
žmogus neisznaudotu savo 
pažystamus su kuriais jis 
dirbo valdžioje. Reiszkia, 
buvęs Bendro Advokato pa
gelbininkas per daug inta
kes turėtu ant kitu advoka
tu ir ant teisėju.

Japonijos Imperatorius 
sveikina Amerikos Vice
prezidentą Richard Nixon, 
kai jis su savo žmona atsi
lankė in Imperatoriaus pa- 
lociu, Tokyo mieste. Impe
ratoriaus žmona Nagato, Ja
ponijos tautiszkais rubais 
apsiredžius, stovi po deszi- 
nei. Vice-Prezidentas Nixon 
yra pirmutinis svetimo 
kraszto atstovas atsilankyti 
pas Japonijos Imperatorių 

bar duoti visiems krasztams ži- j 
noti, kad jeigu jie ves bizni su j 
Komunistiszka Kinija, tai mes 1 
tokiems krasztams jokios pa
geltos neduosime. Tokis nusi
statymas pakirstu Komunistu I 
jiegas Kinijoje daug geriau ir Į 
greieziau negu visas musu ka- 
riszkas laivynas, ir mums ne
reikėtų laikyti savo kareiviu 
Azijoje.

Jis teipgi pasakė ir priparo- 
de kad ne kas kitas kaltas kaip . 
tik Trumanas su Achesonu, 
kad tiek musu vaiku turėjo žū
ti Korėjoje.

Trumanas buvo pasakęs kad 
jis net pasipiktino kad kas 
nors drystu buvusi Prezidentą 
patraukti in teismą, kaip Ame
rikos Advokatas, Brownell bu
vo Trumanui padaręs. McCar
thy paaiszkino kad Trumanas 
nėra kokia neliecziama asme
nybe, bet tik sumusztas ir pra-, 
■varytas politikierius, kurio in
taką dabar nieko nereiszkia, ir j 
kad dabar jis nėra nei geres
nis-nei szventesnis už paprasta 
pilieti.

McCarthy toliau aiszkino 
kad jis negali ir nenori manyti 
kad Trumanas, žinodamas isz- 
duotu savo kraszta ir savo 
žmones, bet jis stacziai sako 
kad Trumanas taip dare už tai 
kad jis nepaisė, nesuprato, ar 
tuvo stacziai per durnas su
prasti. Jis sako kad vien tik 
kvailyste g a1i Trumana isz- 
teisinti ir jam dovanoti.

Senatorius McCarthy visai 
nesikarszcziavo bet labai rim
tai ir moksliszkai viską iszdes- 
te. Jeigu Senatorius taip visa
dos kalbėtu, jis susilauktu 
daug daugiau rėmėju ir drau
gu. Iki dabar jis labai daug ge
ro yra padaręs ir daro, bet jis 
daug žmonių inpykina su savo 

in deszimts metu. Jis Japo
nams pasakė kad buvo dide
le klaida kai Amerikos val
džia, po karo privertė Japo
nus visiszkai nusiginkluoti. 
Jis sako kad dabar Amerika 
deda visas pastangas Japo
nijos kraszta vėl tinkamai 
apginkluoti.

Isz Japonijos Nixonas su 
savo žmona iszkeliavo in 
Irana.

□ o o

audringomis kalbomis. Mažiau 
audros ir daugiau rimtumo, 
kaip per sziasprakalbas ir Sen. 
McCarthy dar daugiau visiems 
mums pasitarnaus ir daugiau 
rėmėju prisitrauks.

Trumanas sako kad jis Se
natoriaus McCarthy prakalbos 
visai negirdejo, nes jis tada 
jau miegojo. Prez. Eisenhowe- 
ris sako panasziai. Bet mes ant 
to turime tik ju žodi.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
jam gaila kad szitas Komunis
tu klausimas iszkilo, ir jis sako 
kad jis tikisi kad visi ta klau
sima užmirsz priesz rinkimus. 
Ant to mes su Prez. Eisenho- 
weriu negalime sutikti. Mums 
iszrodo kad tas klausimas bus 
iszkeltas ne tik per ateinaneziu 
metu rinkimus bet ir per Pre
zidento Rinkinius 1956 metuo
se. Taip ir turėtu būti.

50 JUODUKU 
KAREIVIU 
SUARESZTUOTA *

Nuteisti Ant $1,573/ 
Baudos

COLUMBIA, SO. CAROLI
NA. — Visas autobusas pilnas 
juoduku kareiviu buvo nu- 
vesztas stacziai in kalėjimą, ir 
teisėjas uždėjo $1,573 bauda 
ant ju, už tai, kad vienas juo
dukas kareivis iszdryso atsi
sėsti szalia baltos merginos 
ant to autobuso.

Tu kareiviu tarpe buvo ir 
Leitenantas Austell Sherard. 
Autobusas važiavo isz Jack- 
sen in Columbia.

‘ Teisėjas I. Rice sako kad ta 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PENNSYLV ANUOS i 
KAREIVIS i

PRISIPAŽINO

Nužudė Maža Mergai
te; Nežino Kodėl

TOKYO, JAPONIJA.—Ar- j 
mijos sztabas Japonijoje pra- 
nesze kad kareivis isz Pennsyl- 
vanijos prisipažino kad jis nu
žudė, pasmaugė devynių metu 
Susan Rothschild, Pulkininko 
Jacquard H. Rothschild du
krele isz Sagamihara. Jis yra 
dvideszimts devynių metu am
žiaus Saržentas Maurice L. 
Schick, isz Canonsburg, Pa.

Jis sako, kad jis negali pa
sakyti ar paaiškinti, kodėl jis 
ta jauna mergaite pasmaugė? 
Jis sako kad kai tik jis ja pa
mate ji užžeme kokis ten ties
as kad jis turėjo ka nors nu
stverti ir pasmaugti. Jis sako 
kad jis su ja kelias minutas 
gražiai pasikalbėjo, bet kai ji • 
jam pasakė kad ji jau turi eiti, 
jis ja nustvėrė ir smaugė kol ji 
neteko sąmones.

Daktarai pripažino kad ta 
mergaite nebuvo iszniekinta, | 
nors policija pirmiau taip spė
jo, nes jos drabužiai buvo nuo 
jos lavonėlio nupleszti.

Armijos daktarai dabar tirs 
ta sarženta, pažiūrėti ar jis yra ' 
pilno proto.

DU ŽUVO

Del Kalėdiniu Dovanu
KOKOMO, INDIANA. — 

Dvieju vaikucziu tėvas ir po- 
licijantas žuvo del Kalėdiniu 
Dovanu.

Trisdeszimts vieno meto 
amžiaus, dvieju vaiku tėvas, 
Archie W. Spear nuszove ke
turios deszimts vieno meto 
amžiaus policijanta, Albert 
George Berryman, kuris buvo 
paszauktas ji numalszinti.

Ponia Spears buvo nuėjus 
in miestą pirkti savo vaiku- 
cziams Kalėdiniu Dovanu. Kai 
ji parėjo su savo dovanomis, 
jos vyras baisiai supyko kad ji 
per daug pinigu praleido. Isz 
to iszkilo barniai, ir pesztynos. 
Ji pazauke policijantus.

Policijantai Berryman ir 
Harold Braden atvažiavo in 
ju namus. Ponia Ber. Spears 
pasakė policijantams kad jos 
vyras, pasigėrės ja daužė. Kai 
policijantai sutiko ta pasigė
rusį Spears jis iszsitrauke re
volveri ir paleido szuvi in po
licijanta Berryman, o polici- 
jantas Braden ji ant vietos nu
szove, bet jo draugas polici 
jantas Berryman pasimirė.

asa —
SKAITYKIT 

USr“SAUEE”^)
PLATINKI!'!

-------------

RUSIJA SUTINKA
ANT MITINGO

Nori Suardyti Trijų
Didžiųjų Mitinga, 

Bermuda
WASHINGTON, D. C. — 

Sovietu Rusija yra staiga pa
skelbus kad ji sutinka daly
vauti susirinkime kai keturiu 
Didžiųjų -Vieszpatyscziu At
stovai susirinks. Sovietai 
kaip tik sziuo laiku taip pa
skelbė kad suardžius ir suma
žinus intaika tu trijų didžiųjų 
susirinkimo Bermudoje. Jie 
teipgi norėjo paveikti Rinki
mus Francuzijoje ir Anglijoje, 
kur abieju krasztu vadai 
Churchillis ir Laniel buvo pri
versti kreiptis in savo partijos 
narius ir praszyti kad jie juos 
paremtu.

Bet Prem. Joseph Laniel, 
Prancūzijoje laimėjo savo rin
kimus, ir dabar pasirengęs va
žiuoti in Bermuda in ta Trijų 
Didžiųjų Konferencija.

Amerikos sztabas Vaszing- 
tene, gavės ta Sovietu Rusijos 
pareiszkima mažai ka sako, 
apart to kad nežiūrint ka So
vietai ketina daryti, ta trijų 
didžiųjų vieszpatyscziu konfe
rencija vistiek bus laikoma 
Bermudoje. Kas po to bus tai 
tik ateitis parodys.

Londone tos žinios apie Ru
sijos sutikima dalyvauti kon
ferencijoje buvo džiaugsmin
gai priimtos.

Tas mitingas greieziausia 
gal bus suszauktas Berlyne, 
kaip Sovietai nori.

Amerikos valdžios sztabas 
gal nieko nesakys apie szita 
Rusijos pasisiulinima kol Ei
senhoweris turės proga pasi- 
szneketi su Churchilliu ir 
Prancūzijos Prem. Laniel Ber
mudoje.

Unijos Vadas Ryan Pasitraukė

Joseph P. Ryan, kuris bu
vo paskirtas International 
Longshoremen’s Draugijos 
pirmininku iki gyvos galvos, 
dabar pasitraukė isz tos vie
tos ir atsisakė. Jis, (po kai
rei) pasiszneka su William 
V. Bradley per seimą Phila-

KUR MUSU PINIGAI 
EINA

Kongresmonai Bala 
duojasi Po Visa Svietą

WASHINGTON, D. C. — 
Tiek daug Kongresmonu da- i 
bar reikalauja “R.aidu” isz 
musu Lakunu Sztabo, kad la
kūnai kurie buvo paskirti mo
kinti Prancūzus lakūnus dabar 

j turėjo savo ta darba nutraukti 
ir važinėti 'musu Kongresmo- 
nus po visa svietą.

Kongresmonai dabar atosto
gauja už musu pinigus!

Nuo to laiko kai Kongresas 
nutraukė savo posėdžius, trys 
menesiai atgal, du szimtai ke- 

l turios deszimts szeszi Kon
gresmonai iszkeliavo in Pary
žių, Prancūzija. Ir visi jie pa
reikalavo ir gavo kuo geriausi 
patarnavima isz musu Lakunu 
Sztabo visai už dyka!

Ir czia dar ne galas! Beveik 
visi jie su savimi vežasi savo 
žmonas, szeimynas, sekretor- 
kas, sekretorius, ir su sekreto
rių žmonas, drauges ar taip 
sau pažystamus ar pažystamas. 
Ir už visa tai mes su savo tak
somis užmokame!

Bet dar ir to negana! Tie 
Kongresmonai gauna ne tik 
kelione už dyka, bet visi kasz- 
tai vieszbucziuose, kliubuose , 
ir saliunuose yra musu val- 

i džios užmokami.
Jiems tos keliones yra val

džios padengiamos, nes jie va
žiuoja, neva asmeniszkai susi 
pažinti su tu krasztu reikalais. 
Bet mums sunku suprasti ka 
tie musu Kongresmonai isz- 
moksta ar dažino kaslink Už
sienio reikalu kai jie naktis 

Į praleidžia baliavuodami ar 
■ žiopsodami in nuogas mergi
nas in Follies Bergere, kur 
dauguma ju atsiduria.

i Nebutu taip brangu jeigu tie

delphijoje.
Ryan yra intartas už pasi- 

vegima $45,000 unijos pini
gu. Jam unija prižadėjo de
szimts tukstaneziu doleriu 
ant metu jeigu jis pats pa
sitrauks ir nereikes ji isz- 
mesti. Jis taip ir padare.

Važiuos In Amerika

Szitas mažutis Korietis 
naszlaitis, “Jimmy” su ne
kantrumu laukia kol jis ga
les iszvažiuoti in Amerika. 
Jam buvo praneszta kad 
Amerikos valdžia yra jam 
pavėlinus czia atvažiuoti. 
Amerikietis kareivis per ką
rą Korėjoje ji surado prie 
vieszkelio verkiant nes jo 
tėvai buvo žuvę. Kareivis 
Paul Raynor isz South Da
kota ji parsivedė in kareiviu 
lageri ir paskui per karo 
sztaba ir per valdžia ji pasi
savino. Bet jis negalėjo ji 
parsiveszti kai jis gryžo in 
Amerika. Dabar valdžia yra 
pavėlinus szitam mažucziui 
czia atvažiuoti. Jo globėjas 
buvęs kareivis Paul Raynor 
dabar mokinasi in South 
Dakota Valstijos kolegija.

musu Kongresmonai važiuotu 
ant Prekybiniu ercplanu už 
kuriuos valdžia užmokėtu, bet 
jie reikalauja kad jiems pa-> 
tarnautu musu kariszki eropla-, 
nai. O kariszki eroplanai ke
lionei deszimts ar dvideszimts 
sykiu daugiau kasztuoja, nes 
jie yra sunkesni, didesni, dau
giau gazolino suvartūoja ir 
daugiau lakunu reikalauja. Ir 
kas dar prie tu kasztu priside
da yra tai kad tie kariszki ero
planai turi tuszti gryžti. Tai 
reiszkia dviguba kerione. Pre
kybinis eroplanas daug pigiau 
kasztuoja, nes jis vienus nuve
ža ir paskui kitus parveža, jis 
yra lengvesnis, mažiau gazoli
ne suvartuoja mažiau lakunu 
reikalauja ir daug daugiau 
žmonių ant vieno sykio veža.

Bet musu Ponams Kongres
menams prekybinis eroplanas, 
kad ir puoszniausias, per pras
tas! Jie reikalauja kad Laivy
nas, Armija ir Lakunu Sztabas 
jiems patarnautu.

Ir paskui tie patys Kongres
monai, 'parvažiavę, Lozorių 
gieda kad kraszto skola didėja 
ir didėja, kad reikia taupinti, 
reikia daugiau taksu ant Pi- 
liecziu uždėti.

^.Pirkic U. S. Bonus!
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Kas Girdėt SAPNORIUS TR^"AI
Su 283 Paveikslais

Guodotini skaitytojai, kuriu

t i už prenumerata, meldžiame ■ 
idant atsilygintu, nes žinote Į 
jog iszdavysta laikraszczio į 
sziandien laibai daug kasztuo- | 
ja. Juk pinigėlio pas kožna 
sziandien užtektinai ir nešim- j 
ku užsimokėti szeszis dolerius 
už laikraszti aut vise meto. To-

u'ž ka busime jums szirdingai 
dėkingi. — Redakcija.

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Mahauoy City, Pa.,U.S.A.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

Viesz. Jėzaus ir 
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

bar pradėjo pamažeii sugryži-

Ralph Watkins, didžiu 
nieriu agentūros, Dun 
Bradstreet atstovas sako 
Amerikos valdžia galėtu

and 
kad 
pa

skirti septynios deszimts bili
jonu doleriu kas metai del ap
siginklavimo ir del apsaugos, 
ir nei vienas pilietis nei nepa
justu, jeigu tik valdžia tiek pi
nigu neszvaistytu svetimuose 
krasztuose. Czia galima tik 
pridėti Valio, Valio ir dar kar
ta. valio!

del žvieriszkumo. bet su viena
tiniu tikslu kad privertus 
laisvus žmones tarnauti Ko
munizmui.

Senatorius George 1). Aiken 
Demokratas isz Vermont, sako

kieriai dabar yra nusi’state 
priesz Agronomijos Sekreto
rių, Ezra. Taft Benson vien tik

Sovietu vidaus Ministeris 
Anastas I. Mikoyan, prižadė
damas Rusijos žmonėms dau
giau visokio tavoro, pastebėjo:

žmogus ir jie skaito teisinga 
žmogų baisiai pavojingu žmo
gumi politikoje.

koje la'bai gerai moka bizni 
vesti, ir mes daug isz ju guli
me pasimokinti.” Mes jam 
aeziu sakomo ir prižadame at
siusti nors maža gardumynu 
pundeli kai jis atsidurs Sibire.

ras Sir Winston Churchillis 
sako kad kai žmones turi to-

Generolas Mark W. Clark, 
'buvęs Tolimu Rytu komando- 
rius sako: “Visiszkai negali
ma daryti bot kokio biznio su 
Komunistais. Jie nebežino ir 
nesupranta jokio teisingumo. 
Jie pasiraszys ant 'bet kokios 
sutarties gerai žinodami kad 
jie visai neketina ir nesitiki

Įima visa žmonija iszžudyti tai 
nei vienas žmogus: nenorės ki
to žmogaus nužudyti. Tikrai 
matyti kad nabagas Churchil-

nei žmogaus nei jo prigimties 
nepažinsta.

Daktaras Charles Mayo, ki- 
rurogas kuris apžiurėjo Korė
jos belaisviu instei'gas sako: 
“Visas szitas Komunistu

Republikonai dabar, nera
miai miega. Jie gerai žino kad 
jie ana syki Rinkimus laimėjo 
vien lik už tai kad žmones 
Prez. Eisenhoweri gerbe ir 
mylėjo. Bet dabar ir ta meile 
iszgaravo!

Price $2.30s’*" p°in' “yle
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Republ ikonų partija, dabar 
turi tik dvylika menesiu paro
dyti ka jie gali ar nori nuveik
ti priesz kitus rinkinius. Bet 
Republikonams jau dabar sum

nuveikti, nes jau Senatas
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SAULE PUBLISHING
Mahanoy City, Penna.

CO.,

READING, FA. — Vagis 
per trumpa laika apvogė tris 
namus in kelis blokus szitame > 
mieste. Fo’icijantai sako kad , 
jie spėja kad tas pats vagis yra 
apvogęs apie penkios deszimts 
namu per pastaruosius metus.

Iszrodo kad szitas vagis sa
ve darba dirba be jokiu pagel- 
bininku ir nepalieka jokiu pėd
saku. Jis iszlaužia langa ir taip i 
ineina. Jis paprastai savo dar- 
ba atlieka apie vienuolikta va- i 
landa vakare. Ir jis pasiima 
tik pinigus ir žemeziugus, kaip i 
žiedus laikrodėlius ir pana- ' 
sziai.

Ana vakara jis apvogė Ponu j 
Paul Herb namus kur jis inejo | 
per miegamojo kambario langa j 
ir gavo dvideszimts doleriu pi- I SLAPTYBE

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

Platinki! “Saule”

Viena gražia diena, inene- 
j šio Kovo, vaiksztinejo po ^o- 
. da, jaunas Ispanas su Albertu

— Ar ponas atneszi man 
kokia žinia nuo Marijonos? 
.Paklausė Albertas žiūrėdamas 
kvosl ingai ant Juamr.

| — Jau pavojus jokis m
grasina, nes da ketina būtie la 

■’bai pasibaigus.
— Galėjo man paraszytu 

i norint kelis žodelius.
— Tai del josios neiszpul

k g ne, ar ne 
džiaugsnia 

mirsztanczio ?
— Albertai, tare Juanas, 

kam tosios liūdnos inislvs?

Del

□ žlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai:

I Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- 
! ba ka negalėjo savo liežuvio 
| sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 

i Raganiszka lazdele; Boba kaip 
j 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;

Prezidentas" Eiseuhoweris 
buvo daug prižadėjęs visiems 
liet mažai ka yra nuveikęs, sa
vo žodžio nėra iszlaikes. Ir 
žmones ta atsimins per atei- 
nanezius Rinkimus.

Iszrodo kad nei Eisenhowe- 
rio garbingas vardas szita syki 
neiszgelbes Republikonu Par

Žmogus, kuris mokinasi ir 
mokinasi'bet nieko su, tuo savo 
mokslu nedaro, yra panaszus 
in žmogų kuris aria, akėja ir 
dar akėja ir aria, bet nieko ne-

nustoja praszes savo tėvo pini
gu, ir praszo paskolos.

nigais ir pusantro tukstanczio 
doleriu in žiedais ir invairiais 
žemcziugais.

Po tam jis insilauže in Juo
zo Eiandomenzio namus kur 
jis kelis szimtus pinigais gavo 
ir daug žiedu ir žemcziugu.

Policijantai sako kad tas va
gis, rodos, žino kur randasi 
daug pinigu ar moteriszku 
žemcziugu, žiedu ir laikrodėliu 
ir tuos namus jis apvagia.

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

— Ant szio svieto viskas 
iszdyla, tiktai padotkai ir mir
tis nuo amžių yra.

ANTGRABIO
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ikaju Martel. Jo drabužis bu- 
:> Snlpleszy tas ir purvinas, 
laukai susivelia, akys raudo-

uos.

ros valandas, tarė tasai nieka- 
dejus mhtoniai norėjo nuilsint 
vaikiausi paskui ji kone po vi
sa miestą. Ant kart nusidavė 
keliu eiiiancziu ant kapiniu

ie-duobe, asz nežinodamas apie 
tai, inpuoliau ir pusėtinai pur-

Pypkes Durnai"

sirab.antavau isz purvyno, nie- 
kadejus dingo isz mano akiu.

— Iszstprudo latras, tarė 
pone Rosier, o asz prijaueziau, 
jog tai buvo žadintojus tosios 
nelaimingos.

— Klysti tamistiene, tarė 
gydytojas nu.-idyvines tuoni 
atsiliepimu iperkupczias, asz 
da sakau, joig czion neejo žu- 
dinsta, tiktai smegeninis para-

1 težinosime kaip atsi- 
udo reksija, tarė direkto

rius.

Žiema
Kur pažiūri, tiktai balta, 

neiszeisi jau be palto.
Kojos pirszta szaltis gnyba,

— Nieko daugiau ponai 
nedasižinosite, tarė iždidžiai

nai jog Marijona myli tave, o 
tosios pertraukimus, ka tarp 
ju dvieju užeina, duosis su lai
ku praszalint.

— Ar mano tėvas pasakė 
ponui, jog yra prieszingas ap- 
siipacziavim’ui su Marijona?

— Teip pasakė. Jisai labai 
nokciiczia ponios Bressolles, 
tai ir ne‘nori idant paeziuotu- 
mais su josios duktere. Nes 
tas su laiku persimainys.

— O kad tai butu teisybe! 
Tada tai gyvenimas butu kito
kiu. Gyvent su Marijona! Bu
tu saldus gyvenimas!

— Ar ponas pažinsi i malo
ni Gabrielu Servet ? Paklausė 
už valandėles Albertas.

— Pažinstu, Jua
nas.

ma,no prietelum. Priesz mano 
liga mokinausi pas ji malavot, 
jis tada malavojo paveiksią

randasi lig sziol jo vąrstoty-

praszy'kie jo idant ir man pa
darytu toki jau paveikslą ir 
pasiaustu man. Jisai žino kai]) 
man bus smagu, kailp galesu 
turėt ie priesz savo josios pa-

S’zeimininke kuri praleidžia 
deszimts doleriu ant maisto, 
iszmoka keturis dolerius ir ke
turios deązimts szeszis centus 
ūkininkui ir penkis dolerius 
penkios deszimts keturis cen
tus del atvežimo ir del biznie
rių ir sztorninku kurie jie jai 
ta maistu 'pristato.

ausys liko tartum grybai.
Nosis vėl nebegiliuoja 

bėga, varva, burbuliuoja.
Szuva kaukia palei kieti, 

mergos skundžias: 
Kur gulėti?

Ten, žiūrėk, užpustė grinczia, 
ten prisnigo spaviednyczia.

O grieku visuomet esti 
pats gali gerai suprasti.

Czia pirszlys, ežia suėjimas 
toks, turbut jau 
prigimimas.

Tėvai bara savo vaikus, 
kad jie daro balabaikas.

Eina per laukus, per sodžius, 
szneka kažin kokius 
žodžius.

Tartum nebegauna vietos 
juokiai sztai visas svietas!

Miestuos irgi bloga stojo 
naktimis panas vejoja.

Ar tai dideles, ar mažos, 
visu mintis nebegražios.

Ar tai butu padėjėjas, 
ar tai sziaip kokis veikėjas.1

Nieko, vargszas nebeturi;
kits pragerės net kepures.

Gatvėj mergos szaukia altu.
Daužo kojas, trina rankas, 

kita valgo ten barankas.
Ar teatre, ar Versaly 

visi trinasi suszale,
Damos lenda in kalnierius 

ir taip gaudo kavalierius.

— Praėjo visas menesis 
nuo smerties Oktavijos. Kada 
ja pjausto gydytojai rado auk
sine špilka palei pąkauszi nuo 
kurios numirė. Toji žudinsta 
buvo susiriszime su dviem pir
mutinėm, nes szu ipine jimai 
buvo nevaisingi. Prefektūroje 
buvo didelis sujudimas, nu žiū
rinėjo nevat ir ne kuriuos po- 
licijantus, buk jei turi susine- 
szima su žudintojeis.

Ant pareikalavimo sudžiaus,

iiavint slapta Kiūra, kureme 
visos gromatos in iTŽrubeže ir 
isz užrubežes buvo peržiūrinė
tos. Tame'biure pone Rosier po 
kėlės valandas persedinejo, 
nes vis ant tuszezio.

Nuo smerties Oktavijos,

sirodinejo ant susirinkimu, nes 
tankiai atlankiiiejo sudžia Gi- 
bray ir jo šunų Alberta, kuris 
nuo atsitikimo su kirmėlė pas 
Bressolles, nuolatos sirgulavo. 
Prie padidinimo ligos prisidė
jo nemažai pasikalbėjimas su 
tėvu, kuris jam apsakė kas ki
tados atsitiko tarp jo, o moti
nos Marijonos, ir kalbėjo tik
rai. jog niekados neipavelins 
jam apsipaeziuot su duktere 
tosios paleistuves. Biednas 
jaunikaitis sunkiai apsirgo ant 
szirdies ligos, sirgo ilgai ir da-

Albertas kalbėjo tuosius žo
džius su didžiausiu 
n imu.

— Eisiu tuojaus
nes turėsi lamo laike

pas ji, 
apsimal-

kožnas susijudinimas tavo li
goje vra labai kenkaiicziu

Tuojaus Juanas pagal duo
to žodžio nusidavė in darbvie- 
te maloriaus Servete nes jo ne
rado namieje, ir pasakė senei 
tarnaitei jog pribus ryto, ir pa
liko savo kortele atsilankimo.

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 
m a s, 202 pus, 50c.

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

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietuviszku

ir kiti szposeliai, 20c.
/

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

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

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

No. 1^8—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.l34-i-Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Brdliai, 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 
piu, 35c.

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

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

No.166—Apie Sūnus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap

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

No.l 80—-Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

1801/2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant\Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮF?F 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.

Uggr* 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., 
Mahauoy City, Pa., - JĮ. S. A.
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Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

— Mauricas. pasamdė do
ru,žka ir liepesi veszt ant tily- 
ezios Suretinęs. Visas uždusęs 
ir susimaiszes inpuole in paka- 
ju kuriame prasimintes Kapi
tonas vau Broecke su Abbe 
Moriso sėdėjo prie prie! u.

— Kas stojasi ? Paklausė 
Verdier persigandęs.

— Dingome! Paszauke 
Mauricas mesdamasis ant kė
dės.

— Dingome! iPaantrino 
abudu piktadariai su didele 
baime. Kalbėk ponas aiszkiai!

— Nieko ne pasakysiu, kol 
man ant klausimo atsakysite, 
tarė Mauricas.

— Pažinau judu abudu tik
tai po kitom pravardems; Ju
sti tikru pravardžių nežinau, 
kaipo ir kitu nariu prigulin- 
czin prie jn nežinau, o kas lig 
sziol man ireiapejo. Nes dabar 
tasai daigias persimaino, noriu 
kanecz žinotie, katras isz jųd
viejų Petras Lartogues, nu
baustas ant smart priesz 23 
motus.

Laike kada Mauricas tai 
kalbėjo su dideliu susijudini
mu, Verdier dirstelėjo narai 
ant savo seno draugo duoda
mas ženklą, idant tylėtu.

Jis pripažino Mauriea kai
po tikusi už dranga in juju 
banda(, nes nuolatos bijojo jo 
jaunos1 drąsos ir del to temino 
už reikalinga, daigia ne viską 
pasakyti e.

— Petras Lartogues ne gy
vena, ant svieto, tarė atsigryž- 
da.mas in Mauriea, o ponas jau 
žinai geriause.

— K a asz?
— Teip, ba. jisai slapstėsi 

po pravarde Gustavo Perrier, 
ponas ji iržmiiszia ant ulyezios 
Montorguel, kada in Paryžių 
sugryžinejo.

— Siuntinys Mykolą Bre- 
niont, tasai žmogus kuri nužu
džiau vadinasi Petras Larto- 
guos? paklausė Mauricas susi
rūpinusiu balsu.

— Teip, nes del ko teip 
nusiminai ?

— O as'z nelaimingas! Pa
szauke Mauricas imdamasis 
abiem rankom už galvos, nu
žudžiau savo tęva!

Mauricas apsakė apsimalszi- 
nes biskuti apie ta viską ka da- 
sižinojo nuo ponios Rosier. 
Lartogues ir Verdier klausė 
jo nusiminia ir persigandę.

— Simus grafienes Kura- 
dos yra Paryžiuje ir susinesze 
su Amelija Joubert del suradi
mo Petro Lartogues; tarė 
Verdier. Tai svarbus daigias 
esame tikrai pavojuje!

— Taje Amelija Joubert 
reiketu nudeit, kad mums ne
kenktu, atsiliepe Lartogues.

— Kokiu budu? Paklausė 
Mauricas.

— Na reike nužudint ir ga
na !

— Ne pavėlinsiu josios nu-

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver

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

žadint! Paszauke Mauricas ji- 
jie yra mano motina ir ginsiu j 
ja nuo jųdviejų!

— (lami tujų nereikalingu Į 
plovoniu, pertrauke liepen-
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BALTRUVIENE 
*********************** >*-j

New Yorke miesto buvau, 
Kalėdų dovaneles pirkinejau.

Tame mieste ■bobeles už 
daug girtuokliauja,

Ir nekurios naktimis
paleistuvauja,

Nedažiuri savo namu, 
Anei savo vaiku, 

Ir mylimu vyreliu.
Su kūmutėms per visa 

diena lėbauja,
Po tam girtos namo

pareina, 
Ir. sztai baimei prasideda.

O ir mergiezios negeresnes, 
Tik truputi sztarkesnes, 
Mot e r e i om s n ep ą s i d uodą,

Su svetimais vyreliais 
užsiduoda,

Jau esmių pasirengus 
ant j u,

Ant tu neiszmaneliu, 
Kai]) kita syk pribusu, 
Duosiu kad net viskas 

piszkes, 
ir visas svietas juoksis.

Motore, kuri geidžia, 
Kad'Imtu pagmodota ir 

mylėta nuo visu, 
Neturi pasakoti kitiems apie 

Savo ergelius, vargus ir 
suspaudimus;

Yra daugelis moterių, 
Kurios turi savo rūpės,ežius, 
Sunkias dienas ir valandos, 
Bet priesz svietą su tuom 

slėpėsi.
Jos kožnam geidžia intikti, 
Ir duoti puiku ir malonu

■ žodeli.
Tarp linksmųjų ji buna 

linksma,
O tarp verkeneziuju nuliūdus;

Žodžiu, žino ir moka su 
žmonimis susitaikini.

Piktus patemijimus, kuriuos 
žmones kalba ant kitu,

Už laiko ji savyje ir žino 
kada ka pasakyt, 

Apgina kitus ir perverezia 
kalba ant ko kito.

Neiszdavineja su savo 
žinystoms, 

Kitiems duoda 'baisa o 
pati tyli.

Sztai yra moteriszkas 
meilumas.

* * *
Per Dekavones Diena 

važiavau,
In viena dideli miestą 

sustojau, 
Pateko man triksu matyti,

Bot negaliu visko 
apraszyti, 

Mat, tarį) jaunnju visai]) 
stojas, 

Jau ne lygiai viena kita,- 
dabojas, 

sziam laikui nuo sznipinetoju
ežiai Verdier. Jeigu mes lig 
apsisaugojem, tai ir toliams ne
reikalaujame bijot ie nieko! 
Rulpinkimes tiktai ka grei- 
cziause suimtie milijonus, o 
paskui nusiduosime in Ameri
ka ir tonais gyvensime ramiai!

— Da visko nežinote, tarė 
Mauricas, pavojus yra teip 
baisus, jog gal lig rytojaus bus 
per volu!

— Rytojaus!
Ir Mauricas apsako jiems 

apie tai, kas užėjo tarp Okta
vijus, o Juano su taje sagute.

— Po perkūnu! Tarė Lar
togues, tame karte Mauricas 
yra dideliame pavojuje. Tegul 
bėga isz Pafyžiaus.

Ne. ne reikalamje bėglio, 
tegul užmusza Oktavija szia 
nakti, tarė Verdier. Mauricas 
net paszoko nuo baimes; ar asz 
turiu užmuszt taje nelaiminga, 
sudejavo. Asz aut to ne iszdry- 
siu už nieką ant svieto!

Verdier krustelėjo su pe- 
czais.

— Jeigu ponas nesisvars- 
tai (Jruodžiaus nakti užmuszt 
motore ir vyra, ir da tada, ne 
ėjo apie tavo galva, Sziandien 
ezion eina apie locua apginima. 
Jeigu Oktavija bus gyva, tai 
tu turi numirt; dabar gali isz 
dvieju viena pasirinkt !

’ Mauricas da tvarstėsi, nes 
prikalbinėjimai Verdiero in- 
galojo.

— Tegul ir teip bus! Tarė 
ant galo.

— Jau del josios buvo to
kia mirtis paskirta,

— Gerai, atsake Verdier ir 
iszemes isz ilgos makszteles 
auksinia špilka keturių coliu 
ilgio padavė ja Mauricui tar
damas :

— Eikie ponas pas Oktavi
ja ir su taje špilka uždarysi jai 
burna ant visados! Kada ryto 
anksti atais ja suimt, suras ja 
lovoje negyva!

Mauricas paslėpė maksztele 
su špilka in kiszeni, atsisvei
kino su savo draugais ir nuva
žiavo in savo kvatiera, prie 
ulyezios Navarin.

Kada praeitinėje pro šlubele 
namo sargo, tasai padavė jam 
laiszka, kuria laiszkaneszis ka 
tik buvo atneszes. Nubėgo sku
biai trepais ir uždegęs žiburį 
perskaito laiszka Oktavijos;'

— Jijie mane szauke pas 
save, suniurnėjo degindamas 
laiszka ant žvekes, tas laiszka,s 
tau snierti priskubina,

Paėmė ant saves pakelevin-

Jonukas, Oniute mylėjo, 
Kaip katinas in ja 

žiurėjo, 
Bet neilgai toji meile 

buvo, 
Sztai greitai pražuvo, 
Oniute, Jonuką mylėjo, ' 
Na, ir už jo isztekejo.

Daugiau apie tai nieko 
nesakysiu,1 

Ant kito karto'pasiliksiu.
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Į .
I gas drapanas, insidejo in ki- 
Į szeni raktus nuo namo Okta- j 
j vijos ir is’zejo su pa.stanavi.ji- ' 
! mu ir malszumu, rodos kad tu- ■ 
i re jo koki svarbu reikalą atlik- ;

tie. .

Pone Rosier po iszejimui ' 
; Juano, nusidavė iii prefektūra ■ 
! ir apsakė p. Gibray Slidžiu i ir ; 
! direktorium apie svarbu ati- ' 
į dengima jauno Ispano. Visi | 
! trys sutiko ant to, jog per visa : 
į nakti reike sergetie apie narna i 
1 kuriame lama patoga Oktavi- i 
i ja, idant turėtie aki, kas in ten ' 
i ineitines ir iszeitines.

Direktorius policijos prisakė 
ant katros vietos turi nusiduo- 
tie polieijantai tarp kuriu Jo- 
delet ir Martel ketino but pir
mesnis.

Naktis buvo tamsi ir teip 
miglota, jog serganti'policijan- 

į tai negalėjo vieni kitu matyti. 
: Palikime juosius laukenczius 
ant ulyeziosUomart iri, o parsi- 
neszkime misle in viduri na
mo.

Mauricas sunurias ir nusi- 
niines atidarė duris namo, siu 
prisiiinstu raktu per Oktavija 
ir pamažėl! inslinko, lipdamas | 
iszklotais trepais augsztyn. 
Jauna motore lauke ant jo siu 
troszkimii! Atidarė tįknbiai 
duris ir insivede in savo paka- 
ju. . '

-—- Dėkui Dievui jog ant 
galo pri'bnni, tarė, uždarydama 
durisi su raktu, turiu dideli er
geli !

-—' Kas stojosi °? Del ko ma
ne kvieti vidurnaktyje ? Pa- 
klati.se Mauricas.

— Pirmiause pasakykie 
man, ar radai taje sagute isz 
rankogalio, kuria Gruodyje 
pamėtai? Ir ar apie tai kam 
kalbėjai?

— Ne, neradau josios, nes 
ir niekam apie tai nesakiau!

— Ar lu žinai, jog toji pra
keikta sagute gali mano apsi- 
vedima su grafu suardyt! Ta
sai l.-panas yra vydžius kaip 
velnias, netyczia nužvelgė pas 
mane taje sagute, ir taip susi
raukė, biikgisz ji prigaudineju, 
ir paskui apsakė viską kaip 
kalbėjo su Juanu daduodama 
ant galo, jog taje sagute paėmė 
su savim.

<— Tai matai, jog tai nebu
vo piktumas ant tavęs, tarė 
Mauricas.

— Ba matai asz ne atbuti- 
nai noriu biitie grafiene SmoL 
les ir turetie ant meto szimta 
tukstaneziu franku, kalbėjo to- 
liaus Oktavija, tu esi teip isz- 
manus vaikinas, galėtumai 
man duot gera rodą, kokiu bū
du galima ji greieziause a t vest 
ant to, idant su manim apsipa- 
cziuotu.

— Tuosius budus žino kož- 
na. duktė J ievos geriau nuo 
mokineziausio vyro, nusijuokė 
Mauricas.

— Teip kalbėjosi su savim 
ligi antrai valandai kuria isz- 
musze stovintis laikrodėlis 
marmurinis ant kamino. Okta
vijui matomai noreejosi miego, 
akys užsimerke, galva nulinko ‘ 
ant krutinės ir užmigo.

Mauricas naudodamas isiz į 
tosios valandos iszeme špilka 
isz makszteles, pasilenkęs pa
klausė ar tikrai miega, pridė
jo asztru gala slpilkos in kak
ta palei pakauszi ir tėrpgysla 
ir staigai stūmė špilka, kuri su
lindo in galva ir ne laiszelis 
kra ujo nepasirodė.

Oktavija atidarė, placziai 
'akis. Lengvai visa sudrėbėjo ir 
akimierkoje atliko! Auksine 
špilka perdime smegenys ir 

nuo to tuojaus numirė, be ken
tėjimo !

Mauricas žiurėjo akis pape
riąs ant savo aukos. Buvo dau
giau pabalęs negu visados, bet 
be jokios baime.', kaij) tai pa
prastinai pas kt.žna piktadari. 
Turėjau tai padarytie, suniur
nėjo. Czia ant svieto kožnam 
eina apie locua kaili!

Su didžiau.-iu ramumu nurė
dė negyvėlė, paguldė in lova 
ir pridengė su kaldra. Paskui 
iszejo isz pakajaus, duris užra
kino su raktu, nucitinejo t.re- 
pais žemyn, jicszkodamas ki
szeni uje rakto nuo duriu na
mo. Tame iszgirdo kelis žings
nius einanezius ulyczia ]>ro mi
nia. Susilaikė ir lauke. Netru
kus nutilo žingsniai ir jisai pa
mažėl! atidarė duris.

— Tai gerai jog teip mig
lota, pamisimo. Užsimaukęs 
skrybėlė gilau ant galvos, už

Great news!
New money-earning features for your 

U. S. Defense Bonds!
FIRST Thanks to new Treasury regulations, every 
Series E Bond you invest in begins earning interest after 
only 6 months. It earns 3% interest compounded semi
annually when held to maturity. It reaches full maturity 
value earlier (9 years 8 months) ami the interest it pays 
is now bigger at the start.

SECOND Every Series E Bond you own can now go on 
earning interest for 10 more years after it reaches the 
original maturity date—without your lifting a finger!

THIRD During the 10-year extension period, every 
unmatured Bond earns at the new, higher interest rate 
(average 3% compounded semiannually).

FOURTH If you want to be-paid the interest your 
Bonds are earning every six months, ask at your bank 
about the new Series H Defense Bond.

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.

ii Just think of if! You and I and one out of every 
four Americans are doing it! Realizing all of the wonderful 
benefits of U. S. Defense Bonds. Saving money! Investing 
in our future and the peaceful future of our country! And 
discovering all the happiness and peace of mind that 
financial security can bring!

Right this very minute we own more than 50 billion dollars 
worth of our country’s interest earning Bonds! That’s the 
greatest success story of its kind the world has ever known!

And the most exciting part of all is that we’re doing this of 
our own free will. Not only because we’ve found U. S. 
Defense Bonds are one sure way to save money. But because 
we believe they represent something ive can do about 
building peace and security for ourselves and our country— 
in a world where we have learned peace is only for the strong!

dare pamaželi duris ir nusida
vė in szali kur Martelis stovė
jo ant varties. Perbėgus pali- 
■ijantas ėjo pamaželi paskui ji, 
km io per miglas negalėjo ge
rai matyt.

Apie devinta valanda isz ry
to užvažiavo dvi doružkos 
priesz nužiūrėta, narna prie 
ulyezios Canmartin.

— Užlipsime ezion, tarė 
sūdo komisorius, kuris turėjo 
rankoje popiera pasiraszyta 
per slidžia.Gibray, idant aresz- 
tavotie. Uredninkai ir agentai 
policijos paskambino in varpe
li prie duriu, kurios tuojaus at
sidarė.

Ko norite ponai? Pa
klauso atidarytoja, persigan- 
dus teip ankstybu svecziu.

— Atidarykie ir kožna. in- 
leiskie katras ateis, nes ne istz-

ANGLIAKASIU
ATSIMINIMAI

500 puslapiu kny
ga, kaina tik $2.00. 
Joje indomiai ap- 
raszytas ne tik anų 
dienu angliakasiu 
darbas ir gyveni

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

FRANK LAVINSKAS,
4141 46-th Street 

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS • ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

Platinkit “Saule”
leidinekie nieko isz namo, ta
re direktorius policijos, atei
name in ezion varde policijos.

Dabar visi uredninkai liepe
si vest in pakaju Oktavijos. 
Duryse pasitiko juosius tarnai
te ir kalbėjo jo'g pone da miega 
ir nevalė josios budint, ir in 
josios miegikambari ineitinetie 
kol pone ne pasizaukia.

— Nueikie ir pabudinkie 
ponia, ateiname in ezion su 
svarbu reikalu, tarė didekto- 
rius.

Tarnaite nuėjo, nes ne tru
kus pasikėlė didelis Miksimas 
baimes ir verksmas. Mano poj 
ne! Negyva! Iszlbeigo su riksmu 
tarnaite isz miegkambares Ok
tavijos!

— Ne gyva! Paantrino vi
si su baime ir nubėgo visi per
sitikrini. Direktorius policijos 
prisiartino prie lovos ir dirste
lėjo ant pamelinavusios negy
vėles.

—- Toji motere yra tikrai 
numirus ir rodosi, jog smertis 
josios jau priesz kėlės valan
das užstojo. Reike vienok ka 
greieziause nusiunst gydytojo, 
idant apžvelgtu kas do prie
žastis smerties.

Laike kada virszininkai 
klausinėjo visu namininku, in- 
ejo pone Rosier, pasirėdžius už 
perkupezia drauge su gydyto
ju ir Jodeletu. •

Gydytojas apžiurėjas pavir- 
szinai negyvele, nutarė jog 
sniegenos likosi daliipstetos pa
ralyžium.

— Tai ponas ne mistinį jog 
ezion likosi palpildinta žadins
ią? Paklauso direktorius.

— Na ne!
— Tai mums niekas ne pa

silieka. kaip tiktai suraszytie 
protokula smerties. Apveizda 
uždare ant amžio lupas, ku
rios ketino daug svadbio pasa
kyt i e.

— Asz tam netikiu, ka po
nas gydytojas sako, paszauke 
pone Rosier, ir turiu tikrai da- 
si'žinotie kas buvo tasai žmo
gus ka szianakt isz tojo namo 
iszejo.

Kada tai kalbėjo, inejo in

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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trenkė sprogstanezia bomba 
in milijonieria.us Russel) Sage 
ofiso kambaruose New Yorke 
mieste, bet jis tai]) prastai ta 
sprogstanezia bomba mete

I telins susiprogdino.

kad visus ant sykio užmusze.
Sudužęs eroplanas neužsi- 

deg-e, kas parodo kad lakūnas 
dar padangėse jau žinojo kad 
jo eroplanas krinta ir jis kris
damas uždare savo inžinus 
kad gazolinas neužsidegtu.

Žinios Vietines AMERIKIECZIAI 
LAKŪNAI ŽUVO

PADARE DIDELE
KLAIDA

Gruodis — December.

/ —- Bi'biano ir Szv. Silvano, o Tau
.r—ta diena: 1234 metuose Lietu

7 r-—’ ti.szka Vardine: Szirputis.
2,''•—ydai, pergalėjo Mozūrus

upe

Eroplanas Nukrito 
Netoli Paryžiaus

Du Jaunuoliai 
Neapsižiurejo

randasi karo sztabo policija. 
Bet jiedu to plakato ar nemate 

j ar nepaisė, ir drąsiai inejo in 
ta banka ir užklupo keturios 
deszimts metu amžiaus John 
Cook, kuri jiedu gerokai ap
daužė. Bet armijos policijan- 
tai jodu tuojaus sucziupo ir in 
armijos kalėjimą patupdino.

Saržentas Edward Kascubs- 
ki ir kareivis Edward Camp
bell jodu perdavė FBI polici
jai.

roe, 
kosi
cey

ties i
Sargune; 1823m., Ameri- 
Prezidentas, James Mon- 
ilgai pasitaręs su Ameri- 
Sekretoriumi, John Quin- 
Adams, ir pasitaręs su

Thomas Jeffersonu, paskelbė 
visoms tautoms Suvienytu 
Valstijų nusistatymą, kaslink 
visu Amerikos krasztu, kaip 
Sziaurineje, taip ir Pietinėje 
Amerikoje, nciszimant nei. Ka
nados kraszta, kad nuo szio 
laiko nebus vale nei vienai Eu
ropos Tautai koja inkelti in 
Amerikos krasztu, kad joms 
nei mažiausio szmotelio žemes 
sau pasisavint i szioje pasaulio 
puseje. Tas nusistatymas bu
vo užvardintas “Monroe Doc- 
torine,” tai reiszke Preziden
to Monroe nusistatymas. Eu
ropos Tautoms baisiai nepati
ko szitokis nusistatymas, bet 
per tiek metu pasirodė, kad 
szitas nusistatymas buvo ir 
yra vienas isz geriausiu.

— Nepaprastas krutėjimas 
visose krautuvėse, po visa 
miestą. Žmonelei pirkinėją do
vanas del savo mylimųjų ant 
atminimo tosios szyontes.

— Ketverge pripuola Szv. 
Pranciszkaus Ksavero išpa
žintojo, o Tautiszka Vardino: 
Jautre. Taipgi ta diena: 1933 
metuose Septintas Tarptauti
nis Seimas Amerikoje prasidė
jo in Montevideo, Uruguay, vi
sas valstijos pasiuntė savo At
stovus iszimant Costa Rica; 
1934m., Prancūzija su Vokie
tija pasiraszo Saar taikos su
tarti Rymoje; 1946m., O Max 
Gardner paskirtas Ambasado
riumi in Anglija; 1943 m., 
Szimtas dvideszimts penki 
metai kai Ulionois valstija bu
vo priimta in Suvienytu Vals
tijų sanjunga; 1267m., Lietu
siai pradėjo karu su Czeku 
Karaliumi Ottokaru; 1563m., 
Kataliku Dvasiszkoji Taryba 
užbaigė savo posėdi kuriame 
jie pasmerkė Martyno Liute
rio klaidingus mokslus,

— Per Dokavones Diena 
buvo visokiu automobiliu ne
laimiu, ir daug kitokiu atsiti
kimu buvo, bet nepavojingi.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Babaros ir Szv. Petro Chrizo- 
logo, o Tautiszka Vardine: 
Jautre. Ir ta diena : 1946 me
tuose Teisėjas Goldsborough 
nubaudė mainioriu bosą, John 
L. LewisaJ jis turėjo užsimo
kėti deszimts tukstaneziu dole
riu ir mainieriu unija turėjo 
užmokėte tris milijonus, pen
kis szimtus tukstaneziu dole
riu už nepaklusnumą Kovo 
(Mar.) szeszta diena; 1783m., 
Pirmuasis Amerikos Preziden
tas, Jurgis Vaszingtonas vie
szai atsisveikino ir pasitraukė 
isz ]X)litikos, nesutikdamas 
treczia syki in rinkimus del 
Prezidento; 1891m., Henry L.

PARYŽIUS, PRANCUZI- 
JA. — Amerikos Armijos Pre
kybinis eroplanas C-119 nukri
to ir sudužo in Thiais kapines, 
netoli nuo Paryžiaus miesto.

Darbininkai ant tu kapiniu 
isztrauke isz to sudužusio ero
plano szeszis lakunu lavonus. 
Ju vardus Lakunu Sztabas ne- 
paskelbe kol ju giminėms bus 
apie ta nelaime praneszta.

Tie, kurie mate ta eroplano 
krintant, sako kad jis rodos, 
susprogo pirm negu jis nukri
to ant žemes.

Nei vienas ant to eroplano 
neiszliko gyvas, nes jis su Io

NEW YORK, N. Y. __ Du 
jaunuoliai isz Miami Beach, 
Florida, per neapsižiurejima, 
baisiai didele klaida padare, 
kuri jiemdviem dabar baisiai 
brangiai kasztuos.

Jiedu gavo pavelinima at
silankyti ant Governor’s Sa
los, kur vien tik Armijos Szta- 

as randasi. Jiedu pudave 
kad jie yra darbininkai, inži
nieriai ir nori peržiureti gar
siakalbius ant tos salos •

Jiedu pasiekė ta Governor’s 
ala, nuėjo staeziai in Manu-i 

facturer’s banka, kur randasi 
| didelis plakatas, ant kurio pa- 
rašyta ar iszdrukota kad czia’

Du

4 SARGAI
PRAVARYTI

ISZ KALĖJIMO
PHILADELPHIA, PA. — 

Keturi sargai, kuriu tarpe yra 
du augszti virszininkai, buvo 
pravaryti isz Delaware Apy
gardos Broadmeadows kalėji
mo. Jie buvo intarti už pave- 
linima kaUniams loszti isz pi
nigu, ir jie už pinigus, paky- 
szius geriau prižiūrėdavo tuos 
kalinius kurie jiems pakiszda- 
vo pinigu.

Pravarytu sargu tarpe buvo 
Kapitonas John G. Heacock.

Szitame kalėjime buvo keli 
dideli ir bagoti gembleriai, ku-

rie pradėjo kalėjime loszti, 
kazyruoti isz pinigui. Kiti ka
liniai kurie neturėjo gana pini
gu loszdavo ir praloszdavo sa
vo cigaretus ir savo maista.

Tie gembleriai pakiszdavo 
pinigu sargams ir policijan- 
tams, kurie jiems pavėlino ne 
tik loszti isz pinigu, bet net ir 
sau iszeiti in miestą vakarais j 
ir parsivesti merginas sugulo
ves.

Eina gandai kad dar ir ke
li kiti sargai, policijantai 
bus invelti ir pravaryti.

czia

50 JUODUKU 
KAREIVIU 
SUARESZTUOTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ATLIKIME ARTIMO ! "^Pinelinis knrinos Lietuviai 
| savo broliams numeta, nelau-

MEILES PAREIGA
Di

14 diena Balio Pirmininkas 
į Kan. Prof. .L B. Konezius per 
radijo atsiszauke iii Amerikoje 
gyvenanezius Lietuvius, pra- 
szydamas auku Vokietijoje li
kusiems' musu tautiecziams su- 
szclpti. Kan. Prof. J. Konezius 
kalbos tekstą czia. spausdina
me:

kimo, kad svetimieji musu 
skurstanezius tautieczius su- 
szelptu.

Taigi dar karta meldžiu ne
atidėliojant inteikti savo anka, 
kad BALFas galėtu suszelpti 
vaik.uczi.us, senelius, ligonius. 
Bukite gailestingi, o gerasis 
Dievas bus jums gailestingas.

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

Per paczta, 35 Centai.Pabėgusiu nuo Koinunisti- 
įnio baimes vieszpatavimo ii' 
i tebešaneziu tremtyje Y’okicti- 
joj Lietuviu padėtis yra ap- 

! verkiina. Juos, visus pernai ap- 
į lankiau. Ju skurdas man. ne- 
į karta szirdi suskaudino ir asz- 
i ara iszspaude. Reikia juos gel- 
j bet i, o yjiaez tuos 2,000 vaiku- 
į ežiu, kuriems gresia džiova 

nuo blogo maisto.
Paszelpa Tremtiniams liku- 

, sienis Europoje, reike teikti 
i organizuotai, o ne tik tiems, 

kurio sugeba, gražius laiszkus 
pa.raszyti ir nusiskusti. Daugc- 

! lis isz ju nedrysta isztbjidos

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

balta mergina jam pasiskun- 
sedo szalia jos, ji gražiai pa- 
prasze kad jis pasitrauktu, 
bet jis nesutiko ir keli kiti juo
dukai kareiviai prisidėjo prie 
to ginczo, kol to autobuso 
draiverys paszauke policijan- 
tus.

Pclicijantai teipgi sake kad 
tie kareiviai jiems pasiprie- 
szino.

Teisėjas nubaudė ta karin
inką Leitenantą ant dvieju 
szimtu doleriu ir visus kitus 
juodukus kareivius po dvide- 
szimts penkis doleriu ir pen
kis deszimts centu. Vienas isz 
ju buvo nuteistas ant szimto 
dvideszimts penkių doleriu ir 
penkis deszimts centu, o ir dar 
kitas ant szimto doleriu.

Iszrodo kad karo sztabas 
nieko nedarys, nes jis bijosi 
ka daryti. Karo sztabas tik 
tiek pareiszke, kad kai karei
viai iszvažiuoja in miestą jie 
turi prisilaikyti miesto insta- 
tymu.

U^A - B - CELA'^S 
arba pradžia 

SKAITYMO

ka prisiuskile: 1'nited Lithua-

Rengiasi In Rungtynes

★

★ 
★

tancziuosius lygiai szelpia, ne
darydamas jokiu skirtumu ar 
iszimcziu Vokietijon nusius
tus pinigus ir gerybes betar- 
piszkai iszdalina paežiu trem-

Graiku, kurie saviesiems gel
bėti kasmet milijonus doleriu 
sudeda. Nepasitenkinkime tais

nian Relied’ Kurni of America, 
Ine., 105 Grand St., Brooklyn 
11, New York. Tegul nebūna 
nei vieno Lietuvio, kuris neim
lu paaukavęs Baltui.
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Prisiuncziu jum, e
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skaitoma viena ir geriausiu 
cziožiku Europoje. Rungty
nes bus laikomos Bulzano 
mieste, Italijoje.

Penkiolikos metu amžiaus 
Fiorella Negro, isz Milan, 
Italijos, pratinasi ir rengiasi 
in czicžinejimo rungtynes 
Londone, Anglijoje. Ji yra
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^Pildykite žemiaus Da. . r
konverta Drisinnej a^eta 1 
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Niekas ne yra taip tur
tingus kaip tasai kuris jau- 
cziesi užganadintu ir laimingu 
isz to ka turi.

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. - - U. S. A
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RASZYMO

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

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

misijos.
Sziuo metu Didžiojo New 

Yorko Lietuviai veda vaju. 
Buvo iszsiuntineti tnkstanoziai 
auku lapu >u praszymais auko
ti vargszains Tremtiniams.

Nuoszirdžiai praszau kiek
viena gailestingos szirdies Lie
tuvi sziandien pat paimt i voką 
ir indeli savo auku vargszams. 
Aukokite navai iszgaJos!, ir nu

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
Į 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 J 
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 
i 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 rę- 
mejams, 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 galėtumėt© 
ja vis skaityti!

Pirkie U. S. Bonus


