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Isz Amerikos MEDŽIOKLES 
AUKOS

Ka Viešnios Padare Floridoje Už Geležines Uždangos
EISENHOWERIS IN

KONFERENCIJA .
»

Baigia Savo Atostogas 
Pasitars Su •

Sekretoriumi
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Dwight Eisenho- 
weris pargryžo isz szesziu die
nu atostogų, Georgia valstijo
je, kur jis golfą losze su savo 
sūnumi. Dabar jis rengiasi in 
kelione, in Konferencija Trijų 
Didžiųjų, Burmuda Saloje, kur 
jis susitiks su Anglijos Chur- 
chilliu ir Prancūzijos Laniel.

Pirm iszvažiuojant in ta 
konferencija, Eisenhoweris no
ri dar gerai susipažinti su Ru
sijos pasiulinimu del kitos 
konferencijos Keturiu Didžių
jų, kur ir Rusija dalyvautu.

Prez. Eisenhoweris iszskri- 
dc iszvažiavo in Bermuda Pet- 
nyczioje, ta diena kada ta kon
ferencija tenai prasidės ir 
grysz kai tik ta konferencija 
užsibaigs.

Churchillis ketina tenai pri
būti dviem dienom priesz tai, . 
o Prancūzijos Laniel ketina ■ 
tenai pributie Ketverge.

Eina gandai kad Eisenhowe
ris sutiktu ant tokio Keturiu 
Didžiųjų mitingo, jeigu Rusi
ja prižadėtu kad priesz visus 
kitus klausimus kutu iszkeltas 
Vokietijos taikos klausimas. 
Bet ant to Sovietai vargiai su
tiktu. Tokis mitingas gal butu 
suszauktas kada po Nauju Me
tu apie Sausio, (Jan.) menesio 
viduryje. Bet tikrai dar niekas 
nieko nežino ir mažai kas ka 
dar gali inspeti.

Aklas Draiverys

Keturios deszimts vieno 
meto amžiaus Buddy Dyer, 
kuris yra visiszkai aklas, in 
Denver, Nevada, ruosziasi in 
penkių dienu rungtynes, - 
lenktynes. Szio menesio dvi
deszimts septinta diena pra
sidės tos motorcikliu lenk
tynes. Jis saw prie savo mo-

Daug Medžiotoju;
Daug Karabinu; Daug

Nelaimiu
HARRISBURG, PA. — Me

džiokle del briedžiu dabar pra
sidėjo, ir pirma diena jau buvo 
daug nelaimiu, kai medžiotojai 
viens in kita szove, mislindami 
kad jie kur ten krūmuose brie
di užtiko.

Daug tokiu nelaimiu visai 
nereika ingai atsitinka, kai 
medžiotojai per savo ta strio- , 
ka szauna in bet ka kas kruta 
girioje. Kiti biski ant drąsos 
ar del giliuko iszmaukia kiški 
per daug isz konkutese pirm 
negu eina in miszka su karabi
nu.

Valdžia primena medžioto
jams kad niekas neiszrodo 
kaip briedis, kaip tik briedis, 
kad medžiotojai neszautu kol 
jie tikrai mato in ka ir isz kur 
jie szauna.

Musu apylinkėje, per kelias 
trumpas valandas isz ryto, pir- i 
ma medžiokles diena jau buvo 
trys aukos:

Szesziolikos metu amžiaus 
Thomas Longo, isz Nuremberg 
netoli nuo Hazletono, buvo nu- 
szautas ant Broad Mountain, 
netoli jo namu in Schuylkill 
apygarda.

Keturios deszimts septynių 
metu amžiaus Alex Budžinskis 
isz West Scranton, buvo nu- 
szautas in Wayne apygarda, 
apie dvideszimts penkios my
lios nuo Scranton miesto.

Penkios deszimts penkių me
tu amžiaus Abe S. Bailey, Vice 
prezidentas Lauderbach-Griest 
kompanijos, buvo nuszautas in
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tcrciklio prisirakins su poli- 
cijantu pancziais. Szalia jo 
sėdi jo szuva, kuris ji visur 
veda. Buddy Dyer yra buvęs 
kumsztininkas, kuris neteko 
akiu, trylika metu atgal kai 
kitas kumsztininkas jam la
bai sudavė per galva.

f□ o □

Mažas szunytis jieszko 
kaulo ar bent kokio maisto

namu kurie buvo sugriauti 
tos viesulos, in Woodville,

giau kaip dvideszimts keturi 
žrncnes buvo sužeisti. Vien

ant lauko kur tik keletą va
landų priesz tai stovėjo
Raymond Holley namai. užėjo, kad nebuvo galima sužeistųjų.
Sztąi vienas isz tu penkių

Penfield kalnus, netoli nuo 
Clearfield.

TRYS ŽUVO NUO.
GAZO

NEW YORK, N. Y. —
Trys žmones buvo surasti ne
gyvi savo kambariuose Brook- 
lyne. Žuvusieji buvo szeszios 
deszimts metu amžiaus Joseph 
Scimetglia, jo žmona, keturios 
deszimts metu amžiaus Mar- 
gareta ir jos sesuo, apie ketu
rios deszimts metu amžiaus 
Ann Aabarno.

I

Policijantai sako, kad gazo 
peczius buvo atidarytas, gal 
del szilumos, kai visi sumigo. 
Visi langai buvo uždaryti.

Susiedai užuodė gaza, pa- 
szauke policijantus, kurie in- 
silauže in ju namus ir rado vi
sus jau negyvus.

BUVĘS MICHIGAN 
GUBERNATORIUS

Trys Draugai Žuvo 
Nelaimėje

BATTLE CREEK, MICH. - 
Buvęs Michigan valstijos Gu
bernatorius, Kim Sigler žuvo 
eroplano nelaimėje. Trys jo 
draugai žuvo sykiu su juo.

Sigler vairavo ta maža savo 
eroplana, ir per miglas patai
kė in teĮevizijos penkių szimtu 
keturios deszimts pėdu stulpą. 
Eroplanas sudužo ir užsidegė 
ir visi jame žuvo. 

-
Kai jis davė in ta televizijos 

stulpą, vienas eroplano spar
nas buvo nukirstas ir eropla
nas nukrito.

Penkios deszimts devynių į 
metu buvęs Gubernatorius bu
vo surastas eroplane negyvas, į

Florida.
Tos viesulos taip staiga

žmonių nei perspėti. Dau-

Mažiau Narkotiku

Harry J. Anslinger, Ame
rikos Narkotiku Komisijo- 
nierius, Senato Komisijai 
užtikrino kad dabar jaunieji 
daug mažiau narkotiku gali 
pirktis ir už tai mažiau ju 
yra variuojama.

Jis Senato komisijai pasa
kė kad Kcmunistiszka Kini
ja tyczia siunczia kiek tik ji 
gali tu narkotiku kad isz- 
tvirkinus musu jaunimą.

taipgi du kiti lavonai buvo su
rasti eroplane. Kitas lavonas 
buvo surastas apie dvideszimts 
mastu toliau nuo eroplano. Jis 
greicziausia buvo to trenksmo 
iszmestas isz eroplano.

Buvęs Gubernatorius Sigler 
buvo nuvažiavęs in New Or
leans isz kur jis tada gryžo kai 
nelaime atsitiko. Su juo buvo 
jo sekretorka, keturios de
szimts vieno meto amžiaus Po
nia Ruth Prentice, jo sesuo 
dvideszimts _asztuoniu metu 
amžiaus Ponia Schuyler ir jos 
vyras, trisdeszimts septynių 
metu amžiaus Harold; visi isz 
Lansing, netoli nuo Battle 
Creek, Michigan. „ 

tik Woodville miestelyje bu
vo suskaityta' septyniolika

KOMUNISTAI NORI
DERYBAS LAIKYTI

IN NEW DELHI
PANMUNJOM, KORĖJA, i 

Rauduonieji Koriecziai dabar 
siulina kad Korėjos, taikos de- į 
rybos butu laikomos in New 
Delhi, prasidedant Gruodžio, , 
(Dec.) dvideszimts asztunta

! diena.
Bet jie tuo paežiu sykiu dar ; 

karta iszkele pareikalavima 
kad Sovietu Rusijos Atsto
vams butu pavėlinta dalyvauti . 
kaipo Ijeszaliszko kraszto na
riams, sakydami kad Sovietai 
nebuvo nei už Komunistus, nei 
už Amerikiecrius per ta Korė
jos kara. Jie teipgi reikalauja 
kad keturi Azijos krasztai bu
tu pakviesti: Indija, Pakistan, 
Burma ir Indonezija.

Amerikos x^tstovas Arthur 
Dean nesutiko ant tu pareika
lavimu; jis tik ant tiek nusi- 

į leido, kad jis sutiktu ant tokio 
i pareika’avimo tik ant tu san- 
lygu, kad tu krasztu Atstovai 
galėtu dalyvauti ir pasiklausy
ti, bet jokio balso neturėtu ir 
negalėtu balsuoti.

Komunistai ant to nesutiko 
ir dabar sako kad jie dar kita 
pasiulinima už keliu dienu in- 
teiks Amerikiecziams.

Czia jau aiszkiai matyti kad 
Komunistai visai nenori jokiu 
derybų ir dabar tyczia stato 
visokias kliūtis kad kuo to
liausiai atidėjus tokias dery
bas. Czia teipgi matyti Sovie
tu insikiszimas, nes Sovietai 
teipgi nenori jokiu deryba apie 
taika. Juo ilgiau tie ginezai 
tesis, juo geriau Rusija gales 
prisirengti ar prie karo, ar 
prie kito tokio sukilimo ir re
voliucijos, kaip buvo Korėjoje.

^M’irkie U. S. Bonus!

PASKUTINIAI PA
KEITIMAI SOVIETU

SANJUNGOJE
Mirus Stalinini, nusikra- 

czius Berija ir Malenkovui su 
Chruszcziovu paėmus valdžia 
in savo rankas, Sovietu San
jungoje, atrodo, prieita prie in- 
sitikinimo, kad jokie pavojai 
isz Užsienio neg-resia, todėl rei
kia sustiprėti viduje. Szita po
litika buvo iszreikszta Malen- 
kovo kalboje. TSRS Aukszcz. 
Tarybos 5-me plenume szimet 
Rugsėjo men., 8 d., Malenko
vas savo kalboje pabrėžė ir 
skaieziais bandė intikinti, kai 
visos Sovietu Sanjungos pa
stangos ir dėmesys per atei- 
nanezius pora metu bus nu
kreipti in suvartojamuju gery
bių gaminimą ir žemes ūkio 
produkcijos kėlimą. Paskelbti 
skaieziai impozantiszki ir pa
žiūrėti iszsyk atrodo intikina. 
Vienok reikia žinoti kad So
vietu Sanjungos vyriausybe 
savo padavadijimas turi dar į 
labai dideli slapta biudžetą, 
kuri panaudoja savo nuožiūra. 1

Rugsėjo 3 d., TS Komunis
tu partijos centro komiteto 
plenume iszejo in arena naujas 
Sovietu Sanjungos didžiūnas, 
Chruszcziovas. Jo kalba buvo 
skirta ligszioliniam apsileidi
mui žemes ūkyje kritikuoti ir 
nurėdyti ateities gaires. Chru- 
szcziovas iszkele, kad dabarti
ne Sovietu Sanjungos žemes 
ūkio padėtis yra blogesne, ne- į 
gu ji buvo 1929 m., Sovietinio 
ūkio surinkimojos pradžioje ir j 
netgi 1916 m., Pirmojo Pasau
linio karo viduryje. Toliau 
Chruszcziovas nurodė, kad dej 
to kalte tenka Sovietu Sanjun
gos žemes ūkio specialistams, 
kurie daugiau mėgsta sėdėti 
biuruose negu dirbti savo ypa-1 
tingumes darba kolūkiuose. 
Jis pareikalavo visus tuos su- 
biurokratejusius draugus pa
siusti in kaima dirbti savo ypa- 
tingumes darbo.

Szitu dvieju programiniu 
kalbbu iszdava: pasirodė ati
tinkami TS Ministeriu Tary
bos ir TS kp centro komiteto 
nutarimai del žemes ūkio ir gy
vulininkystes vaisu gamybos 
pakėlimo, del tu vaisu privalo
mu'pristatomųjų normų ir už 
juos mokėsimu kainu. Czia nu
statyta, kiek tame laikotarpy
je žemes ūkio inmones turi 
gauti maszinu ir žemes ūkio 
ypatingumu, kiek traszu ir 
seklu, ir teip toliaus.

— ■ "«»w
Teko laukti, kad jo sziū Ma- 

lenkovo ir Chruszcziovo kalbu 
ir atitinkamu TS Ministeriu 
Tarybos ir kp. ck nutarimu vi
soje Sov. Sanjungoje bus im
tasi drastiszku priemonių 
jiems ingyvendinti. Ilgai lauk
ti neteko. Jau po Malenkovo j 
kalbos visame kraszte pasipy
lė szimtai tukstaneziu buntau- 
toriu, kurie paezios darbyme- 
tes metu vare žemes ūkio ir in- j 

moniu darbininkus in susirin
kimus ir ten isztisas valandas 
aiszkino jiems Malenkovo kal
bos prasme. Ta pati buntauto- 
riu ir susirinkimu banga dar 
karta nubangavo po placzia 
Sov. Sanjunga po Chruszczio
vo kalbos Rugsėjo 3 diena. Pa
sirėdžius ankseziau minėtiems 
Ministeriu Tarybos ir kp ck 
nutarimams, jau nebeužteko 
buntautoriu, bet in ta darba 
buvo inkinkyti ir visi mokyto
jai, knygynu vedėjai, auksztu- 
ju mokyklų ir mokslo akade
mijų darbuotojai, nekalbant 
jau apie žemes ūkio specialis
tus ir kp pareignnus. Imtasi ir 
konkrecziu priemonių. Szimtai 
ankseziau centruose .ir .rajo
nuose dirbusiu agrono mu, zoo-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jieszko Žmogžudžio

Armijos agentai jieszko 
žuliko, žomgžudžio kuris nu
žudė devynių metu amžiaus 
Susan Rothschild, Pulkinin
ko Jacquard H. Rothschild 
dukrele, in Sagamihara, Ja
ponijoje. Jos sumusztas ir 
sužalotas lavonėlis buvo su
rastas griovyje, netoli savo 
namu. Armijos policija pri- 
sipažinsta kad iki sziol jie 
dar nieko nebežino ir kad 
dar nei vienas nėra intartas. 
Kariszka Amerikos policija 
sako kad jie negali surasti 
nei kokios priežasties, kodėl 
kas norėtu ta mergaite nužu
dyti, nes jos tėvas neturi nei 
vieno prieszo, jis yra visu, 
net ir savo kareiviu gerbia
mas ir mylimas. Daug kas 
neaiszku. Ji su savimi turėjo 
savo dideli sargybini szuni. 
Szuva nei nesulojo. Ir neisz
rodo kad ji butu gynusį nuo 
savo užpuoliko. Isz visko 
iszrodo kad tas žmogžudis 
buvo jai pažystamas ir kad 
ji jo nesibijojo, nes papras
tai tas jos szuva nei vieno 
prie jos neprileisdavo. 
Reiszkia tas žmogžudis buvo 
ir tam szuniui pažystamas..

Armijos sztabas Japonijo
je pranesza kad kareivis 
Saržentas Maurice L. Schick 
isz Cannonsburg, Pa., prisi
pažino kad jis nužudė, pa
smaugė ta mergaite. Armi
jos daktarai dabar tirs ta 
sarženta, pažiūrėti ar jis yra 
pilno proto.
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Kas Girdėt—
Graikijos Karaliene, atva

žiavus iii Amerika pasisveczio- 
ti visus savo klausytojus su
graudino papasakodama- kaip 
Komunistai pavogė ir nusive
žė iu nelaisve daugiau kaip 
dvideszimts; asztuonis tukstan- 
cžius Graikijos vaiku.

Žmogus kuris panaudoja sa

; y Pypkes Durnai
►N*l**?**l**I**I**i**N*N*l**l**t**?* i

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

Amerikiecziai daugiau pini; 
gu praleidžia ant muzikos ir 
koncertu, negu ant beisboles 
sporto Amerikoje. Pernai 
Amerikiecziai praleido ketu
rios deszimts penkis milijonus 
ant koncertu ir augsztos muzi
kos, ir tik keturios deszimts 

« milijonus ant beisbolus.

-------- ::--------
In Utah, vienas /biznierius i 

norėjo patikrinti kiek pagarsi- į 
niurni laikraszczinose verti ir 
kiek biznio isz tokiu pagarsi- ( 
n i mu galima tikėtis. .Jis in ke- į 
lis laikraszczius i n dėjo pagar- j 
sinima kad jis parduoda dole- j 
rius už szeszios deszimts pen- i 
kis centus. Ir nei vieno koštu- j 
morin nesusilaukė.

Vaszingtone keturis s?kius 
daugiau sznapso yra , neduo
dama ir iszgeriama, negu kur 
kitur.

Szirdis Kad Atrastu
Szirdis kad atrastu 

pasaulio teisybe,
Tada jausmas suprastu 

ir meiles saldybe.
Dvasia kad nuskristi;

in augszta ramuma,
Tada mintis pasklystu 

po pievų žaluma.
Siela pasidžiaugtu

gamtos invairumais,
Ir jiegos iszaugtu 

papuosztos gražumais.

Daugiau žmonių lankosi in 
koncertus negu eina pažiūrėti 
'b e i S’b o I e s 1 o s z i m u s.

Pargry'žtantieji karo belais
viai isz Korėjos sako kad tie 
Amerikiecziai kareiviai kurie

Bepigu Imti “veikėju” va- I 
jaus vadu, kai irž lai tokis vei
kėjas gauna ir pede ir garbes 
susilaukia.

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

dabar nenori gjryžti namo ir 
nori pasilikti su Komunistais 
labiau bijo Amerikiecziu ka
reiviu negu Komunistu, nes jie 
nelaisvėje ‘buvo prasikaltę laz
duodami savo draugus del kad 
ir duonos kąsnio. U'ž tai jie da
bar nenori gry'žti. Jie gerai ži- • . . * v. .. no kad tie ju buvusieji drau
gai jiems pasirenge atkerszin- 
ti.

Mums praneszama kad da
bar musu valdžia Vaszingtone 
vedaxlaugiau kaip szimta biz
niu, kurio musu 'biznieriams 
daug galvosūkio duoda.

—————— • e
Iszrodo kad musu valdžia 

dabar ir'daugiau rūpinasi se
neliais negu jaunais. Visokios 

’ Paszelpos yra parūpintos se
niems, bot apie jaunus valdžia 
nei nevaptelia. Iszrodo kad da
bar musu valdžia eina atgal, 
.rūpinasi praeitimi, o apie atei
ti ar pažanga nei žodžio!

Kai vienas žmogus atėjo in 
El Monte, California, pirktis 
nauja automobiliu, pardavėjas 
paklauso kiek jis gali duoti ant 
rankos,? Tas 'žmogus pasakė 
tam automobiliu pardavėjui 
nulupti jo seno automobiliaus 
gazolino tanka ir ja iszkratyti- 
Toje gazolino lankoje buvo 
asztuoni szimtai ir dvideszimts 
doleriu. Tas žmogus pasiaisz- 
kino kad (per keturis metus jis 
vis inmesdavo iii ta gazolino 
tanka pusdoleri kada tik jis 
pirkdavosi gazolino.

Vienas profesorius in La
fayette kolegija buvo užklaus
tas kodėl visi studentai turi 
kas metai tiek daug kursu imti 
del Anglu kalbos? .Jis trumpai 
bet labai reikszmingai atsake: 
“Už tai kad Anglu kalba yra 
musu studentams svetima; jie 
nemoka nei savo kalinis. ”

Fordo kompanija dabar nori 
atimti bizni isz General Motors 
kompanijos kuri parduoda, 

/Chevrolet’ automobiliu. Per- 
.. nai ‘Chevrolet’ automobiliu 

buvo parduota net 1,200,000. O 
Fordu tik 900,000. Fordas da
bar ketina taip atpiginti savo 
automobiliu, kad nei Chevro
let nei Plymouth jam negales 
prisilyginti. Tai visiems butu 
geriau, nes jau laikas kad nors 
kuri kompanija pagamintu pi- 

• gesni automobiliu.
4 .... ’ *

INSTEAD of loading MUSKETS, she loads and operates this 
powerful photomicrography camera at a Navy photographic 
center. Perhaps yesterday she knew no machinery more 
complicated than’ a typewriter ... or a sewing machine. 
Today, her job is vital to the machinery of America’s defense.

You’re helping, too, by putting your savings in U. S. 
Defense Bonds. There are two important reasons for this: ' 1 
First—every Bond you invest in strengthens your own 
financial independence with a casli reserve that means a 
brighter future for you and your family. Second—you are 
contributing to your country’s economic strength, just as the 
men and women in uniform are building up her military 
strength. And we must never lose sight of the fact that peace - ' 
is only for the strong!

So invest in Bonds ... do it regularly. Seven million Americans 
have found Payroll Savings is one sure way to save, because 
it saves something out of every paycheck before you’re 
tempted to spend it. Join the Plan today . . . save through 
United States Defense Bonds!

HERE’S HOW E BONDS NOW 
EARN MORE MONEY FOR YOUI

Now safe, sure U. S. Series E Defense 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 begins earning interest after only 
6 months. It earns 3%, compounded semiannually, when held to 
maturity. 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—without 
your lilting a linger!

3 During tdie 10-year extension period, every unmatured Bond earns
at the new, higher interest (average 3% compounded semiannually). 
Your original $18.75 can now repay you $33.67. $37.50’pays back 
$67.34. And so on. / f

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!

7^2 Imami, iXifdL
wtf/f U.& Defase Ifxwds!

The U. S. Government do*s not pay for thįs advertising. Th* Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa-

žiavo tiesog ant iiliyiczios. Gus
tavo in minia kuriame pone Ro
sier turėjo del saves nuo poli
cijos kelis kambarius.

Pribuvus in ten, pone Ro
sier uždegu 'žvake, paskui pa
ėmus isz szepos spiritine lain- 
pa paszilde -ties jaje puoduky- 
jo vandenio ir paskui per ko
kia valanda laiko lips galu ko
pei ta kol ne paleido klyjui. Pa
dėjo paskiri laiszka ant stalo su 
peilu atidarė koperta.

Abudu agentai prisižiurine- 
jo tam'darbui. Pone Rosier ati
darius laiszka akyvai prisižiu- 
rinujo, ba tai raszyta ženklais 
numeriu. Ant gilnko pone Ro
sier pažinojo toki raszta ir isz- 
skaite tuosius žodžius:

“Viskas czion gerai eina, 
ka’p tau jau danęsiziau. Pirmo
se dienose suėjus musu veikai- 
las Ims užbaigtas. Metrikus nu- l
mirino gausime. Paraszvkie 
mums kur galime sueitie su ta
vim, po pabaig’mmi veikalu, ir 
ar musu jauna žmogų turėsi
mo palikt Paryžiuje ir paves- 
tie jam, idant atimtu tuosius 
pajudinimus. Paskui galėtu, 
paskui mus pributie in Londo
ną”. Apaczioje buvo daduota: 
“Toji niekszia poliuijantka ne
duoda mums atilso. Esame 
sekti, tai turime ka greieziause 
isz czion nesztis. Laukiu tavo 
atsakinio Seredoje. Laiszkus 
ateisiu pats paiintie nuo paūžto 
prie ulyczios d’Enghinen. Ad
resas tas pas L J. K. 50.

— Turime juosius ant ga
lo Paszauke pone Rosier su 
džiaugsmu ir su linksmom 
akymi. Drebėkite niekszai! Se
redojo husito paimti! Nutilo 
Jier valanda, o paskui kalbėjo 
toliaus; Dasijprantii to, jog tu
ri dranga, kuris del ju tarnau
ja! Tai bus tas jaunas žmogus 
apie kuri raszo. Nes ka ženkli
na tiejeimirimo metrikai ? Kas 
ežia velei butu do piktybe? Bus 
del visko galas o Lartogneesas 
gausis in rankas teisingystos.

Galou'betas ir Cornu note pa
būgo žiūrėdami ant Ical'bantes 
moteres su užsidegimu, kuri 
buvo judviejų perdetine. Iszro- 
di motere kaip lovas insijuszi- 
nus, rodos kad sugriebtu gau
jos žadintojus, tai sudraskitu 
juosius.

— Matai pono, jog tame ne 
pabludau, tarė Galoubet.

— Teip, labai gerai nusi
pelnei už ką busi nuo valdžios 
isznagradintas, tarė pone Ro
sier, nes jau biski apsimalszi- 
nus. Bot nieko nesakykie pre
fektūroje policijos .aipie musu 
atidengima.

Tegul tasai arosztavojimas 
nupuola staigai kaip perkūnas.

— Tylėsi kaiji žuvis, pa
szauke (’oriui. () tai bus 
džiaugsmas, prefektūros vir- 
szininkai nuo džiaugsmo net 
lig lubu pasZoks, kai]) ta jo gan 
ja gaus in rankas.

— Nes reike velei taje 
laiszka užpeczetyt ir nuneszfie 
in taje paezia skrynele, tarė 
pone .Rosier.

— Paraszius sau adresą. ir 
literas, iszejo skubai su savo 
dviem pagelbininkais prie uly
czios Mestage ir apsirūpino su 
laiszka, nusidavė iii savo kva- 
tiora prie ulyczios Victoria.

Ta pati vakaru apie deszim-

ta valanda sėdėjo Lartogues ir 
YTerdier ir Mauricas mažam 
pakajėlyje prie ulyczios Su- 
renne, du seni piktadariai kal
bėjosi su savim panja'želi', Mau- 
rieas-gi poržiurinejo temingąi 
plana, namo ponios Dubief, ku
ri gavo nuo Verdiero. Tasai 
mat dasižinojas, jog jame ran
dasi Simona, nusidavė ta ryta 
pas ponia Dubief Ipersiredes už 
malori ir imsake, jog yra ]>ri- 
siunstas nuo lociiininko' tojo 
namo, idant .apžiūrėtu nania 
ant antro aukszto, ar laikais 
nereikalingas pataisimas, prie 
tosios progos dasižinojo gerai, 
kuriame pakajelyje būna Si- 
moita.

Laikrody y iszmusze deszim- 
ta valanda. Verdier ir .Mauri
cas nuėjo iii darželi ir per du
reles szone užėjo ant kiemo 
mokvklos merginu. Namas sto- 
vėjo tarp dideliu medžiu. Y i- 
suose laiiigudse jau 'biivo tam
su, liktai Simonos pakajelyje 
buvo da sziviesu:

-— Toji da nemiega, turime 
laukt, tarė Y’erdier ir volei su- 
rgyžo namon! Palaukia gera 
valanda volei nusidavė in so
deli; žiburio virszui jau ne bu
vo.

— Dabar jau laikas, tarė 
Verdier iszemes maža ploczku- 
te isz kiszoniaus, padavė savo 
jaunam draugui.

Mauricas sudrėbėjo. PirnAi 
kartu suspaudė jam szirdi, o 
ko no buv'o prie dvieju žadins
iu.

— Kur yra žibintaite ? Pa
klauso Vordior, užžibino ja ii’ 
padavė.

Prisiartinia prie namo, Mau
ricas apsidairo, buvo malsziu 
ir name visi miegojo, pertai ėjo 
drasai. Priejas prio duriu prie- 
menios, Mauricas ne užmirszo 
plano viduryje, atidaro duris 
su rakiu, ka gavo nuo Verdie-“ 
ro. Atidaro duris, buvo tamsu, 
tai užžibino savo žibintaite ir 
radosi ant antro aukszto.

Czionais susilaiko ant valan
dėles perskaito duris ir tiesok 
nuėjo in pakajeli Siinonos. 
Raktas buvo duryse. Mauricas 
pridejas ausi prie duriu klau
so. Buvo suvis tika. Atidaro 
duris ir iuejo iii pakajeli. Si
mona drueziai miegojo. Tiku- 
raoja. nakties buvo girdot aisz- 
ku kvepavima. Josios graži 
galvele gulėjo aut labai baltos 
pagalvos. Mauricas sudrėbėjo 
ant viso kimo, vienok nepaiso 
ant to, prisiartino prie lovos, 
iszsieme pleczk,ute, atkimszo ir 
prikiszo prie nosies miegan- 
czios merginos.

— TOLTAUS BUS —
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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—Kapitonus Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpiijasi 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 istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin-g 
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.

NbJ.38—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu 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

I

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

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. f

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 Kristus© 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavenids. 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.^01—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: ’

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del pnsiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa,4 - JI, 3. A.

/



Slaptybe Antgrabio
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(Tasa)

Tuom laik Alauricais Vasseur 
buvo kone kasdieniniu svecziu 
pas BressoHes. Nedoras būdas 
apmišlytas per du piktadarius, 
idant Alauricas apsi paežiu otų 
su Marijona del greitesnių nu- 
ganubijimo josios, likosi per 
josios motina maloniai priim
tas, kuri labai norėjo iszleist 
duktere už jo, o kad galėtu su 
savo mvlimu atviriau drau- 

’ f

gaut, kaipo su 'žentu, na ir pri- 
spirinejo savo vyra ir iukalbi- 
nejo Marijonai, idant su mei
lumu priiminėtu jau literatą 
laikrasztini. Atari joną po tuom 
atsitikimui su kii'mele labai 
pamaželi grįžinėjo m sveikata. 
O horint ir mylėjo Alberta-; 
apie kurio senike ir ne išgy
doma liga nuolatos motina iu- 
kalbinejo, tai turėjo ir Alauri- 
ca už gera vaikina kuris mokė
jo jei prisilaižinet.

(lydytojai paliepė idant Ma
rijona ka daugiaaše naudotu 
szviežio oro, del pertraukimo 
užeinaneziu misliu ir tame 
micrije tankiai iszvažiiiejo su 
motina in miestą, del atlanky- 
mo mažėju i,r taip tolinus. Tuo
se iszva'žiavimuose nuolatos 
draugavo del judviejų Mauri
cas:

Dabar matome juosius palo- 
cija, kur daugybe buvo atsilan- 
kaneziu del apžvelginejimo vi
sokiu ipaveiksliu. Ponia Valen
tina rado jame daugeli pažins- 
tomu.

Valentina labai patogai isz- 
rodo, jog net savo pasibaigusia 
duktere Marijona pereitiuojo, 
patogume, kuri pasirėmus ant 
peties Mauijico, ėjo pamaželi 
per sale.

— Ar laikais ne užtiksime 
czion paveikslo pono Gabric- 
Laus Servete, tarė pamaželi in 
Maurica,

— Ka jis perstoto ? Paklau
so Mauricas.

— Perstatė jis zokoniuke 
prižiurinte ligones merginos, 
prastėja stn'beleje ant pastri 
kio, da. ne maeziau ant svieto 
puikesnio paveikslo kaip tas!

Ant kart Marijona susilaikė 
ir veidas josios praszvito. S-zi- 

’ tai darbas pono Servetkos, ta
re rodydama ant paveikslo vi
dutinio didumo, absiaubtu 
daugybe žiūrėtojų, kurie nega
lėjo atsižjurinetie. Turėjo abu
du lauktie kėlės miliutas, kol 
gavo prisiartint.

Mauricas tuo jaus parupo 
jena, ar neturėjau teisybes, jog 
giriau paveiksią?

— Isztikro ponas Servetas 
yra dideliu malonum. Vienok 
tai yra didele sztuka teip nu- 
duot veidą, tarė Alauricas ap-

SAPNORIUS

Į sinralszines. .
— Tai yra paveikslas tik

ras nuimtas mm gyvos mergi
nos.

— Ar da gyva toji mergi
na !

— Gyva teip, ’Imtumai po
nas galėjas pamatytie ja musu 
namuose.

—- Ai- ji vakar buvo pas

★ s ★
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Tikra teisybe kad,
Trys dalykai žiu ogu 

laukia po smert.
Velnias kurios godžiai blukia 

ant tavo duszios, 
Nieko nesirūpindamas apie 

' tavo kuna; 
Kirmėlės kurios vra godžios 

ant tavo kimo, 
Ii- kurios taipgi apie duszia 

visai nesirūpina, 
Ir vaikai kurie yra godus 
Paskui palikta tavo turtą, .

Kurie visai nepaiso apie taVo 
duszia ir kuna, 

Tik apie tavo pinigus!
Pacziules reikeklausytie, 

Jeigu jos rodą yra iszmintinga, 
Bet jeigu pati yra kvaila, 
O vyras tokios kvailiukes 

klauso, 
Tai nevertas'vadintis vyru.

Yra ir tokiu kvailu vyru,
Kuriuos in kiiK ipati , 

pastumia,
Tai in ten jis eina;
Mat, liepia jam sėdėt 

tai sėdi, 
Liepia jam vaikus liūliuoti 

. taip ir taip daro,
Liepia jam ant galvos stoti 

tai ir stoja. 
Tokius lepszes laukia didelis 

vargas ant senatvės, 
Arba nuo tokio mazgotes 

vvyro, 
Boll a po kokiam laikui, 
Pabėgo su tikim vyru.

* * *
Jaunieji! Netrotinkite 

vilties.
Teisybe, kad jusu kėlės 

Yra sunkus ir pilnas 
erszkecziu,

Bet isz kitos puses, 
Juk jusu tevelei dirbo 

sunkiai, 
Ir nekarta badavo, 

Kad tik jum butu gerinus 
, ateityje. 

.Kada jfo pribuvo in Amerika, 
Be Angliszkos’kalbos, be 

prieteliu, be pinigu, 
Tik s n deszimts pi rs z tai s, 

Bet pradėjo taji sunku 
gyvenimą, 

Su vilezia kad pasieks saYo 
tikslą.

Tiktai netrotinkite viltie^ ir 
eikite pirmyn!

Lavinkitės, mokykitės ir • 
dirbkite.

Juk kepti karveliai patys 
ne eina in burnele. 

Reikia su sunkiu darbu 
ir iszgale, 

veidas tuosius ligones ant pa
veikslo.

— Kur asz galėjau matyt 
taja mergina? Pamisimo. Aid 
kart sudrėbėjo atsiminęs foto
grafija, kuria paėmė nuo naš
les Charvet.

—- Na ka ponas sakai ant 
to paveikslo? Paklauso Alari- 
ponstva ? Paklausė Mauricas 
su dideliu dyvu.

— Teip buvo, yra tai bied- 
na, apleista sierata, del kurios 
mudu su teveliu parūpinome 
del josios vieta mokykloje 
merginu, ponios1 Dubief, prie 
ulyczios Ville d’ Evdbiie.

Alauricas klausė • ausis pa
tempęs ka Ala.rijona kalbėjo, 
Valentina-gi suvis ant dukters 
nežiūrėdama, kalbėjosi su y pa
lom del saves pažinstamoms.

— Kaip vadinasi toji mer
gina ? Paklausė Mauricas;

— Simona.
Alauricas vos susilaikė ne 

klyktelejas. Turime ja! Pamis
imo/viskas gerai taikstosi.

— Tai toji mergina burnt 
namie ponios Dubief?

—- Teip, pas ponia Dubief. 
Jeigu dabar ponas pamatytu
mei Simona, tai dabar suvis in. 
ta paveiksią ne panaszi, dabar 
skaisti ir sveika.

Alauricas užsimislino. Rei
kėjo jam ka greieziause. apsi
sukt su tuom..

O kad Alarijona jautėsi ki
liai nuvargus, sugryžo tuojaus 

t

su motina namon. Alauricas 
pri'gebbejo insest in karieta, o 
paskui tardamas jog neturi 
daug laiko, ba turi reikalą in 
Redakcija, atsisveikino ii- pa
skubino ant ulyczios Surenne, 
kur užtiko tiktai viena Larto- 
gues.

— Na kas naujo ? Paklausė 
tasai.

— -Gerai, susitikau Simo
na.

— Bravo! Tai labai puiki 
ir naudinga žinai! Na. kaip bu
vo?

Alauricas viską apsakė kaip
atsitiko palociuje paveiksliu.

— O kas labiause jog jo
sios sesuo užsiiminėjo Simona,

— Ne, nežino, kas jijie 
vra ?

— Na, ne! Ne josios moti
na pone BressoHes Valentina 
po tėvu d’ Arvi lie prilaiko ja 
už suvis svetima.

— Teip, tai isztikro navat- 
na. aplinkenybe. Kur gyvena1?

— Czion arti mokykloje 
ponios Dubief.

— Ach! Tai ne trukus at
laikysime milijonus! Paszauke 
Lartogues! Tiktai dabar reike 
dasižinotie katroje stuboje bū
na paveldėtoja milijonu. Ver- 
clieras dabar užsiima savokva- 
tieroje prie ulyczios Beranger 
pritaisimu Prusiszkos ruksz- 
ties. Yra tai labai drūta truciz- 
na, jog tiktai reike paduoti ja, 
o tuojaus žmogų numarina. 
Tuom 'budu netrukus abidvi 
paveldėtojas nudanginsime su 
musu milijonais in Amerika.

Poni Rosier aplenkus viso
kias prieszinybes, nenustojo

Pagerint savo dauba 
ir būvi.

Teisybe kad kita, syk
Darbu mažai yra del tu 
Kurie užbaigė mokslus, 

Bet su kantrybe ir vilezia
Gal atsiras ir del jus 

t i nik ama s d a r b a.s.
Tiktai reike turėti 

kantrybes! 

SKAITYKITE “SAULE”

iszradinejime piktadariu. Kas Į 
vakaras ligi vėlybai nakeziai i 
atlankinėjo visaip persirėdžius 
kareziamas ir visokias urvas, I 
kur tikėjosi užtikt nekenezia- į 
ma Lartoguesa, kuris mėgo la- I 
bai kazyruotie. Kožnas dienas I 
paisikyrinejo sau katra dali ■ 
miesto, in kur su savo drau- ’ 
gaiš sznipais nusidavinejo.

Ta paezia. diena, kada Man- ! 
ricas dažinojo apie Simona, : 
apie vienuolikta valanda va- 
kare vaiksztinejo pone Rosier 1 
su dviem agentais policijos,1 
Galaubet ir Cornu, ulycziomis 
prie miesto St. Honore.

A isi trys ėjo pamaželi. Pone 1 
Rosier rūbuose hiednos mies- 
czionkos pa* i rėminė jo ant pe
ties ( oi nūs, kuris rūbuose seno 
laivoriaus neblogai iszrode 
Galaubet ėjo szale judviejų, szį 
ta kalbėdamas. , Toja dalyje 
miesto jau apje deszimta va
landa buna žiburiai užgesinti i 
Reike praeitinetie szale puikiu 
paloviu,• kuriu ' bromai buna 
drueziai uždaryti.

Sztai paregėjo Golaubet 
szviesa mažame kromelyje, I 
nuo cigaru, ir tarė jog eis1 nusi- I 
pirkt sau pakeli paperosu.

Jus eikite sau pamaželi
pasirams-

• S? i
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j-uuu (tasivysiu.
Mudu eisime per kara- 

]iszka u-lyczia, ir Galaubet pa- 
Menbino in kromeli, 
apart cigaru arielka 
nėjo.

kuriame 
pardavi-

nebuvols.ro> nelyja nieko 
apart seno kupeziaus, 
^aude už stalo. Galaubet isz- 
(1|ie isz knzeniaus masznele ir 
Pabudinęs mieganti, paprasze 
pakelio poiperosu.

1 ame vėlei dūręs atsidarė in 
krūmeli ii• i

cziuodamas ant lazdos.
Galaubet dirstelėjo temin- 

gai ant ip.ri'buvuso.
— Ka kunige geradejau 

reikalauji ? Paklausė kupezius.
Praszau man duot pagz- 

line marke už 25 rentinius, at
sake kunigas teip navatnu ir 

j p( rvereneziu balsu, jog Gola.ii- 
beta< dirstelėjo ant jo akyvai. 
Kunigps padėjo ant stalo sena 
brevoriu, kuri turėjo po pažas
tį ir dalia r iszeme isz jo laiszka 
didelėje, gelsvoje kopertoje, 
prilipino marke, ir padekavor 
ja* iszejo isz kremo.

Galoubct dirstelėjo ant jo 
per Įauga kromelio ir parėjo, 

kopertu in skrynele paeztine, 
kuri padrutinta prie to paties 
namo. Skubiai užmokėjo už 
paperosus ir nusėlino 'paskui

Tame užvažiavo doružka ir 
kunigas) paszauke idant susto
tu; sodo ir nuvažiavo.

Galoubet stojo nutirpęs; po 
]>erkmiu! Paszauke! Tai balsas 
tojo prakeikto žudintojaus 
Verdierio, kuris už kunigą 
persiredinejas., pažinau ji tuo
jaus. Dalypstetas taje misle 
rodos su elektriku, norėjo beig-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

i. •; ' - ■ $

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.

tie paskui doružka, bet jau to
ji dingo užsisukimuose uly- 
cziu.

Baisiai susijudinęs nubėgo 
pas pone Rosier, kuri ne perto- 
li lauke ant jo su Cornu.

Prie szviesos lampos gazin.es 
patemijo jo susimaiszima:

— Kas tai? Paklausė:
— Esmių paskutiniu asilu. 

Ne vertas esmių, idant kas ma
ne su koja paspirtu, tardamas. 
Buvau pamatęs taji persiredu- 
si kunigą., na ir daviau jam pa
bėgt !

— Verdiera!?
— Teijp, jpervelai ji paži

nau ant balso. 
/■

Paskui apsakė, jog mate 
kaip tas latras prašini inas Ab
be Merys dėjo laiszka. in pacz- 
tine skrynele.

— - O tai da ne viskas din
go, tare p. Rosier, ir už valan
dos dadave:

Tegul vienas eina, isz jus in 
aptieka ir atnesza man gurno 
araibinio, o kitas tegul pasirū
pina pagaikszteli plona ir ilga, 
norint stipria riksztele.

Ne trukus viską turėjo.
— Na dabar eme pas ta 

skrynele paeztine, tardama po
ne Rosier.

Tame laike kromelyje jau 
nebuvo žiburio. Ant ulyczios 
nieko nebuvo matyt; tamsu.

— Tu Golaubet stokie ant 
sargybes, deszimts žingsniu 
nuo czion, tarė pone Rosier, ir 
pasakysi, jeigu ka toki paregė
si ateinant, o tu Silvanai Cor
nu atkimszk bonkute su gumu.

Dabar agentka policijos pa
vilge in guma, ganai ilga virba
lą nudrožta nuo medžio ir pa
maželi per plyszi skryneles in- 
kiszo.

— Po velniu, tai geras isz- 
mislas! Taire Cornu. z

Pamaželi isztrauke virbale- 
li, prie kurio buvo prilipus 
laiszkas baltame koperte.

— Tai ne toji, tarė Galou
bet. Pone Rosier nuolatos inki- 
szinejo ir isztraukinejo po ke
lis kartus ii- kožnu kartu isz
traukinejo laiszkus. Ant galo 
pasirodė laiszkas geltonoje ko
pertoje.

— Turime jai! Paszauke su- 
laikinedama baisa.

— Dėkui Dievui! Tare Cor
nu. Dabar visi trys nuėjo ant 
pleciaus Magdelės, kur buvo 
stotie doružku ir insede nuva-

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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ŽiniosVietines
— Subatoj pripuola Szven- 

to Sabo iszpažintojo, Szvento 
Krisipino ir Szv. Nicet-o, o Tau
tiszka Vardino: Namėda. Taip
gi ta diena: 1905 m., Didysis 
Lietuviu Seimas Vilniuje; 1934 j 
m., Sovietu Rusija ‘ ‘ išzvalo ’ ’ j 
nužudo szeszios deszimts sze- 
szis savo partijos augsztus va
dus, kurie buvo intarti, kad jie 
buk buvo . sudarė suokalbi v
priesz Sovietu valdžia; 1933 
m., Dvideszimts 'Pirmas Prie
das Amerikos Konstitucijai 
panaikino Asztuoniolikta Prie
dą, kuris buvo uždraudęs svai- 
ginanczius gėrimus, kaip ariel
ka ir alų; 1876 m., gaisras teat
ro svetinėje, Brooklyn, N. Y., 
du szimtai asztuonios deszimts 
devyni žmones žuvo; 1939 m., 
Fritz Kuhn, B nudistu vadas 
Amerikoje ’buvo suimtas ir nu
teistas nuo pustreeziu ligi pen
kių metu in kalėjimu; 1848 m., 
Prezidentas James Polk pra- 
nesze visam musu krasztui kad 
daug aukso yra atrasta Cali- 
fornijoje; Ir ta diena Konsti
tucijos diena Rusijoje.

— Musu gerai žinomas tau
tietis, ponas Stasys Gegužis 
nuo 38-X So. Main uly., kuris 
darbavosi del Mainieriu Uni
jos per penkios deszimts metu 
ana diena prasiszalino nuo sa- 

. vo dinstos kaipo auditorius 
arba revizorius. *

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Adventu Nede- 
lia, Szvento Mikalojo; Menu
lio atmaina: Jaunutis. Tau
tiszka Vardino: Vėtra. Ir ta 
diena: 1923 m., Prez. Calvin 
Coolidge kalbėjo per radija. 
Tai -buvo pirmutinis sykis kad 
Amerikos Prezidentas kalbėjo 
per radija in visus Amerikie- 
ezius; 1939 m., Prancūzija pa- 
sirasze draugiszkumo sutarti 
su Vokietija. Bet ta sutartis 
nebuvo verta tos popieros ant 
kurios ji buvo pasiraszyta, 
kaip paaiszkejo už keliu metu; 
1917 m., Halifax mieste baisi 
nelaime. Laivas su kariszku 
tiuliu, dinamitu užsidegė ir su
sprogo. Tūkstantis du szimtai 
dvideszimts szeszi žmones žu
vo: keturi szimtai visiszkai 
dingo; trys tukstancziai namu 
buvo sugriauta. Susprogimas 
šukele marėse tokias baisias 
bangas, kad juos didelius lai
vus, kaip kokius sziupulius isz- 
mete ant krantu. Net uostai, 
trys tukstancziai myliu nuo to 
susprogimo pajuto tas sukel
tas bangas; 1938 m., Prancuzu- 
Vokiecziu taikos sutartis su
daryta.

— Buvęs miesto gyvento-

dine: Ringis. Taipgi ta diena: 
1941 m., Japonija paskęlbe ką
rą priesz Amerika. Pearl Har
bor Sala buvo Japonu staiga 
užpulta. Amerikos kariszki 
laivai ipaskandyti; 1946 m., 
Baisus gaisras , ugnis Wine- 
coff vieszbutyje, kotelyje At
lanta, Georgia, szimtas devy
niolika žmonių žuvo; 1946 m., 
John L. Lowisas, mainieriu bo
sas, sustabdo straikas ir pa
liepė mainieriams gryszti in 
savo darbus iki Balandžio pir
mos dienos, 1947 m.; 1927'm., 
mirė raižytoja. Julija Žyman
tiene - Žemaite.

— Utarninko pripuola 
Szvencziausios Marijos Nekal
to Prasidėjimo, o Tautiszka 
Vardine: Gaila. Ir ta diena: 
1728 m., atplaukė in New Or
leans miestą, laivas pilna mer-. 
ginu, kuriuos vyru jieszkojo. 
Kiekvienai merginai buvo pa
dovanota eile nauju rubli, dra
bužiu kol ji susiras, ar tikriau 
sakant pasirinks vyra. Louisi
ana valstijoje tada buvo daug 
Vyru, bet labai mažai merginu, 
motoru ir už tai buvo sumany
ta atveszta daug merginu, 

j naszliu ir senmergių; 1854 m., 
Kataliku Bažnvežios Popiežius 
Pijus Devintasis, visai Katali
ku Bažnycziai paskelbė kad 
Bažnyczios tikėjimas mokina, 
kad Dievo -Motina, Panele 
Szvencziausia, buvo be nuodė
mės, nekaltai pradėta. Czia ne
buvo kokia tikėjimo naujenybe 
nes Katalikai nuo pat pirmu 
amžių taip tikėjo, bet dabar 
jau paskelbta kaipo tikėjimo 
privaloma teise; 1881 m., 
“Ring” teatro svetaine, Vie
nuos mieste sudege. Asztuoni 
szimtai penkios deszimts žmo- 

: niu žu vo. Ne visi sudege. Daug 
užduso, kiti buvo sumindžioti, 
sutrinti, kai visi stengiesi pro 
siauras duris iszsigrusti; 1917 
m., Amerika, paskelbė karu 
priesz Austrija; 1941 m., Ame
rikos Kongresas paskelbė ka- 

j ra priesz Japonus.

Pottsville, Pa. — Pranas 
Paplauskas, dvideszimts devy
nių metu amžiaus? vyrukas, 
gryždamas namo isz Orwigs
burg in New Philadelphia, už- 
simusze netoli Pottsville, kai 
jo automobilius susimusze su 
Maurice Roberts automobiliu 
isz Port Carbon. Paplauskas 
gryžo isz veseiles kai nelaime 
atsitiko.

valanda, ir palaidos in Kalva
rijos Kalno kapinėse. Grabo- 
riai Oravitz laidos.

— Antanas Alastickas, nuo 
39 E; Coal uly., randasi Potts
ville ligonbuteje del gydymo. 
Ponas Alastickas likos priim
tas in ligonbute 'pareita Suba
tos ryta.

CHURCHILEIS
SZEIMININKAS

Už Viską Užmokės 
Bermudoje

TUCKER’S TOWN, BER- 
MUD A. — Prez. Dwight Ei- 
senhoweris ir Prancūzijos 
Premieras Joseph Laniel bus 
kaip kokie dideli ponai priimti 
ir pavaiszinti Mid-Ocean Club 
vieszbutyje, Bermudoje, kai 
tie trys didieji susirinks tenai. 
Anglijos Ministeris Sir Wins
ton Churchillis už viską asme- 
niszkai užmokės.

Užsienio ministerija nenori 
iszduoti, pasakyti kiek tas tu 
didžiųjų susirinkimas kasztuos 
bet vieszbucziu savininkai spė
ja kad Ponui Churchilliui kasz
tuos mažiausia asztuonios de
szimts tukstaneziu svaru, Ang
lijos pinigais, tai butu apie du 
szimtai dvideszimts keturi 
tukstancziai musu pinigais.

Tai bus už vieszbuczio ran
da, eroplanus, maista ir Armi
jos garbes sztaba.

Nors Churchillis už visa tai 
pats užmokės, bet tai nereisz- 
kia kad Eisenhoweris ir Laniel 

Į jau nieko nemokės. Amerikos 
i ir Prancūzijos valdžioms rei
kia parūpinti eroplanus vi

riais ir su sargais.
Churchillis kaipo geras szei- 

mininkas, atvažiuos keliomis 
dienomis priesz tai, kad pri
žiūrėjus kad viskas butu tvar
koj. Churchillis szeimininkau- 
ja ir užmoka už viską del dvie
ju priežaseziu: Jis szita susi
rinkimą surengė ir anuos du 
pakvietė, ir už tai kad tas su-į 
sirinkimas yra laikomas ant i 
salos, kuri yra Anglijos nuosa-1, 
vybe.

UGNIAGESIS
NUGINKLUOTAS t

I

Norėjo Apvogti Sztora

Ugniagesis aiszkinasi kad qua miesto kalėjimą patupdin-1 
jis nenorėjo ta sztorninka ap- ti kol užsimokės baudos.
vogti, nes jiedu labai gerai pa- Treczias bus suaresztuotas
sipažinsta, jis norėjo tik bai- už tai kad jo namuose tas pa
kas iszkriesti ir ji biski pagaz- vogtas briedis buvo surastas, 
dinti. Jis prisipažino kad jL Tiedu suaresztuoti medžio- 
kelias valandas priesz tai buvo tojai prisipažino kad kai jiedu 
praleidęs saliune, nes jis ta die-i įa briedi pasivogė jie paleido 
na neturėjo darbo ir norėjo ^eiįs SZUvius in ji, kad visi mis- 
biski pasilinksminti. lintu kad vienas isz ju ta brie-

Policijantai vėliau dažinojo jį nuszove 
kad jis būdamas vaiske buvo 
sužeistas ir kad nuo to laiko 
jam biski galvoj ko trūksta. Už Geležines Uždangos

Pusan, Korėja. — Gaisras 
kylo gaminam fabrike, sunai
kindama beveik visa miestą. 
45,000 ‘žmonių likos bepasto- 
ges. Iszkados padaryta, ant 26 
milijonu doleriu.

jas Petras Blažys, numirė pa
reita Utarninka iii Veteranu 
ligonbuteje in Buffalo, N. Y., 
ir palaidotas pareita Petnyczia 
in Bath, N. Y. Velionis paliko 
seserį ponia Jiova Cziginskie- 
ne, nuo 630 W. Mahanoy uly., 
Alah anoj ujo.

— Panedelyjc pripuola Szv. 
Ambraziejo, o Tautiszka Var-

New York. — Apie 400 dar
bininku cinkografijose, su- 
straikavojo. Iszpriežasties to 
st ra i ko szeszi New York laik- 
raszcziai sustojo. Žinios skam
ba kad laikrasztininkai ir cin
kografijose Unijos vadovai 
ketina pasiraszyti ant naujo 
kontrakto.

į L TRASKAUSKAS f 
J LIETUVISZKAS J
* G R A B O R I U S J 
J Laidoja Kunus Numirėliu. įj
* Pasamdo Automobilius Del |
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
t :: Reikalams :: *
: •— : 
J 535 WEST CENTRE STREET J
* Telefonas Nr. 78 -y
* MAHANOY CITY, PENNA. J
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Shenandoah, Pa. — Elzbieta 
Sikorskiene, kuri gyveno pas 
savo sunu Liudvika, 25 E. 
Lloyd uly., likos surasta negy
va savo miegkambaryje Panc- 
delio vakaru. Velione gimė 
Lietuvoje, atvyko daugelis me
tu atgal. Jos vyras Jonas mirė 
.1940 m., taipgi duktere Olcsa 
mirė 1949 metuose. Paliko du 
sunu: Adolpa ir Liudvika, 
mieste ir keletą anūkus. Laido
tuves in vyks Su’batos ryta lOta

PHILADELPHIA, PA. — 
Miesto ugniagesis buvo nu
ginkluotas ir policijos suimtas 
grocerneje, kai jis norėjo ap
vogti szeszios deszimts dvieju i 
metu amžiaus sztorninka.

Sztorninkas Herman Frie- 
i dant sako kad ugniagesis, dvi- i 

deszimts devynių metu am-
1 žiaus James McFeters atėjo in 
| jo sztora apie puse po dvieju 

po pietų, ir, nusipirkęs keletą
■ daigtu, staiga iszsitrauke re
volveri isz kiszeniaus ir suszu- 
ko: “Duok man visus savo pi
nigus.”

Sztorninkas Friedant tada 
nusistvere už mažo plaktuko, 
irmosikuodamas puolėsi ant to 
ugniagesio ir iszmusze jam ta 
revolveri isz jo ranku. Vėliau 
buvo dažinota kad tas revolve
ris buvo tušzczias.

Tas sztorninkas su savo sū
numi Eugene tada palaike ta 
ugniagesi kol policijantai pri-

I buvo.

PAVOGĖ UŽMUSZTA
BRIEDI

2 Suaresztuoti, Treczio 
Jieszkoma

TAMAQUA, PA. — Du me
džiotojai buvo suaresztuoti už 
pasivogima didelio briedžio 
kuris buvo automobiliaus už- 
musztas. Medžiokles prižiūrė
tojas Billy Crasher sako jis ta 
briedi buvo savo tvarte 
pakabines, ir rengiesi ji nu- 
veszti in Szvento Pranciszkaus 
seretnami in Orwigsburg.

Penkios deszimts keturiu 
metu amžiaus Solomon Ditz
ler ir keturios deszimts metu 
amžiaus James Luckenbill, jie
du isz Palo Alto, netoli Potts- j 
ville, buvo suaresztuoti už pus
valandžio kai tik medžiokles 
laikas, szesonas prasidėjo. Vė
liau jie prisipažino kad jie bu
vo pasivogė ta užmuszta brie
di.

Teisėjas George Bubnes nu
baudė jos ant szimto doleriu 
baudos ir po devynis dolerius 
kasztu. Jiedu buvo in Tama-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

techniku ir mechaniku iszsius- 
ti in kaima: in kolūkius, tary
binius ukius irmaszinu-trakto- 
riu stotis. Toks žemes ūkio 
specialistu pasiuntimas dirbti 
in kaima reiszkia jiems tarybi
ni pažeminimą, nes kolūkiuose 
mokami žemesni . atlyginimai,. 
o ir gyvenimo sanlygos ten 
yra prastesnes negu miestuose. 
Vienok visi szios akcijos pa
liestieji, kaip Sov. Sanjungoje 
priimta, “dėkoja partijai ip 
vyriausybei, kad jiems viena 
karta atvėrė akis ir instate in 
tikra kelia, kur jie gales ge
riausiai pritaikyti savo spe
cialybes žinias”. Tik nedauge
lis isz ju neiszdryso pareikszti, 
kad eina ten, kur siunezia par
tija. Suprask jokio kito pasi
rinkimo nėra.

Kokie bus visos szitos akci
jos pasekmai parodys, ateitis. 
Dabar tik tiek aiszku, jog už 
viską turi nukęsti žmogus, ku
rio gerovei, kaip Komunistu 

•propagandos skelbiama, pada
ryti “paskutiniai pakeitimai 
ūkyje”.

— BUS DAUGIAU —

siems tiems kurie sykiu va-; 
žiuoja, kaip tai patarėjai, sar
gai ir visas ju sztabas.

Apart to Bermudos taryba 
paskyrė septyniolika tukstan
eziu penkis szimtus svaru, tai 
butu keturios deszimts devy-1 
nis tukstanezius doleriu, del * 
pastatymo daugiau sėdynių, i 
dratu kad sulaikius žmones, ir 
del daugiau policijantu ir sar
gu.

Tu didžiųjų atsilankymas in 
Bermuda žiemos laiku, sudaro 
daug bėdos kitiems puoszniems į 
vieszbucziams, nes geriausi pa
tarnauto j ai, darbininkai, viri- i 
kai ir panasziai yra valdžios ; 
paimti isz tu vieszbucziu, kad 
jie patarnautu tiems trims po
nams. Keli puoszni vieszbu- 
cziai nusiskundžia kad jie da
bar neteko savo geriausiu bar- 
tinderiu.

Bet ir tas pats Mid-Ocean 
Club vieszbutis kur tie ponai 
apsistos turėjo kelis klausimus 
galvosūkius iszriszti. Churchil
lis ilgai po vidurnakezio dirba 
ir paskui ilgai isz ryto miega; 
o Eisenhoweris eina anksti 
gulti ir labai anksti keliasi. 
Tai to vieszbuczio savininkai 
pasisamdė gana vyruku ir tar-, 
nu, kad pusrycziai, pietus ir 
vakariene butu gatavi per dvi- i 
deszimts keturias valandas. To 
vieszbuczio durys neužsidarys , 
tol, kol tie ponai tenai bus.

Visi trys turės savo asmeni
nius kambarius del pusrycziu, 
pietų ir vakarienes. Visu trijų 
tarnai bus partraukti isz j u 
krasztu. Reiszkia, Eisenhowe- 
riui patarnaus Amerikiecziai 
ir Amerikietes, Churchilliui j 
Anglai ir Anglietes, Laniel, 
Prancūzai ir Prancūzes, nes 
Laniel nemoka Anglu kalbos. 
Tas pats bus ir su bartinde-
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Air conditioner

Blinkt)

Bottle wirmer

Bottle iterillier

Broiler

Cleaners

Clock

Clothes Dryer

Coffee (rinder

Coffeemaker

Corn proper

Deep fat cooker

Deep lai fryer

Dehumidifier

Dishwasher

Door ekimes

j En cooker

Electric tools

Fans

Floor polisher

Food blender

Food freezer

Garbate disposer

Hair clipper

Hair curler

Hair dryer

Heating pad

Hedge trimmer

Home workshop

Hotplate

Ice cream Ireezer

Irons

Ironer

Knife sharpener

Lawn mower

Lighting fixtures

Mixers

Portable lamps

Radio

Range

Record player

Refrigerator

Roaster

Room heater

Rotisserie

Sandwich grill /
Serving tray

Sewing machine

Shaver

Sun and heat lamps

Television

Toaster

Train

Valance lighting

Vibrator

Waffle iron

Washer automatic

Water heater

PASIVOGĖ $102,000
PHILADELPHIA, PA. — 

Gerai mano tėvas sakydavo: 
“Sunau, jeigu jau vogsi, tai 
jau vogk tiek, kad raitas nujo
tai in pekla. ’ ’

Keturios deszimts septynių 
metu senmerge Margaret Mary 
Devine prisipažino kad ji pasi
vogė szimta du tukstaneziu do
leriu isz Swarthmore National 
Bank and Trust Co., kur ji dir
bo per trisdeszimts metu.

FBI policijos agentai sako 
kad jie dar tikrai nežino kiek 
isz tikrųjų ta mergina isz tos 
bankos pasivogė, nors ji prisi
pažino kad ji pasisavino su- 
virsz szimto tukstaneziu dole
riu. Toje bankoje jau dabar 
trūksta $136,475,, bet bankos 
virszininkai sako kad visos 
sanskaitos dar nėra peržiūrė
tos ar patikrintos. \

Ka ji su tiek pinigu padare 
FBI policija negali suprasti. 
Jie dažinojo kad ji buvo pra
leidus $41,725 del taxi biznio 
ir taip bėgamųjų iszlaidu. Bet 
tas taksės biznis buvo geras ir 
ji uždirbo gerai isz to biznio.

Ji per savo rankas, su savo 
asmeniniais czekiais praleido 
$191,728. Už tai FBI policija 
spėja kad ji buvo daugiau kaip 
ta szimta tukstaneziu doleriu 
pasivogus, nes ji jokiu budu 
nebutu galėjus $91,728 užsi
dirbti.

Bankos virszininkai sako 
kad jie baisiai nustebo kai jie 
apie tai dažinojo. Jie sako kad 
ta darbininke visados buvo isz- 
tikima, kad ji nei brangiu drą-. 
bužiu nenesziojo, retai kur ėjo 
ar važiavo, beveik niekados 
atostogų neimdavo ir labai 
kukliai gyveno.

Jau seniai net ir valdžia 
kompanijų, fabriku, sztoru ir 
banku virszininkams yra pata- 
rius ir juos perspejus, kad jie 
labai atsargiai isztirtu ir ap
žiūrėtu tuos darbininkus, kurie 
nenori nuo savo darbo pasi
traukti, kurie niekados neima 
atostogų, kurie jaueziasi kad 
jie savo darbui taip reikalingi 
kad kitas ju vietos negali iiž- 
imti.

Biznierių ir fabrikantu 
draugystes virszininkas net 
pataria kad bizniui labai in 
sveikata jeigu bosas, kartas 
nuo karto, visai be jokio pra- 
neszimo duoda darbininkui ke
lias dienas atostogų apart jo 
paprastas metines atostogas. 
Taip bosas gali pamatyti ir da- 
žinoti kaip tas darbininkas sa- 

. vo pareigas veda, ir taip tas 
darbininkas neturi laiko visas 
savo knygas pertaisyti pirm 
negu kitas jo darba perima.

Daug kompanijų dabar taip 
ir daro. Bosas ateis viena ryta 
ir pataksznos kuriam darbi
ninku in peti ir pasakys kad 
jis dabar gali pasiimti savo ke
pure ar skrybėlė ir eiti kur tik 
jis nori ir kad jam nereikia su- 
gryszti iki kitos sanvaites ir už 
visa ta laika jam pilna alga 
bus mokama. Gal czia iszrody- 
tu kad ta kompanija ar tas biz
nierius už dyka daug pipigu 
prakisza, bet tai tam biznie
riui in sveikata nes jis tada 
daug daugiau žino apie savo 
darbininkus ir ant j u gali daug 
daugiau pasitikėti. Ir darbi
ninkai, tai žinodami, gerai ap- 
sirokos ir apsimislys pirm ne
gu jie drys savo knygas savo- 
tiszkai pataisyti ar pinigu pa
sisavinti.

Skaitykit “Saule”


