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Szitie Komunistai buvo 
suaresztuoti kai jie atsilan
kė in slapta Komunistu mi
tinga in pasirandavuota 
kambri, New York mieste. 
Trys isz ju, kurie yra intarti

Isz Amerikos
ATKERSZINA
senat. McCarthy

DENVER, COLORADO. — 
T. Colman Andrews, Amerikos 
Taksu Komisijonierius in Den
ver, Colorado, pripažinsta kad 
dabar eina tardinimai kaslink 
Senatoriaus Joseph McCarthy, 
neužsimoketu taksu.

Jis sako kad jis daugiau ne
gali sziuo laiku paskelbti apie 
ta tardinima. Jis teipgi laik- 
rasztininkams prisipažino ir 
net pasiskundė, kad jis nesu
spėjo apie tai paskelbti, nes 
pats Senatorius McCarthy jam 
už akiu užbėgo ir pats laik- 
rasztininkams apie tai prane- 
sze. »

Czia aiszkiai matyti kad 
Armijos Sztabas nori Senato
riui atkerszinti, už tai kad jis 
su savo komisija yra paem.es 
kelis armijos tuzus nagan.

Senatorius McCarthy sako 
kad jis nesibijo ir visai nepai
so tu tikrinėj imu ir tardinimu 
kaslink jo taksu. Jis net pasiu- 
lino kad jis paskirs kelis savo 
advokatus ir darbininkus, sek- 
retorkas valdžios agentams pa
dėti jo knygas peržiureti.

MOKSLINCZIAI
META DARBUS

Apleidžia ‘Monmouth’
Tvirtove i.

CHICAGO, ILL. * — Keli 
mokslincziai, kurie yra daug 
prisidėję ir daug .pade j e isz- 
rasti ir pagaminti tas naujas, 
sprogstanczias “Atom” ir 
vandenilio bombas, sako kad 
dabar apie tuzinas tokiu moks-

Sucziupti Komunistai

kaipo Connecticut valstijos 
Komunistu partijos vadai 
buvo sucziupti, ir buvo FBI 
agentu nuvesti in valdžios 
teismo kambarius. Czia tie 
Komunistai be skrybėlių ar

lincziu, j u draugu yra pamėtė 
savo darbus ir už jokius pini
gus nebegrysz.

Jie pamėtė savo darbus, kai 
j u draugas, mckslinczius Op
penheim buvo intartas ir isz 
savo vietos atstatytas, kai Sen. 
McCarthy su savo komisija ji 
intaria už Komunizmą.

Vėliau jis buvo iszteisintas 
kad jis nėra savo kraszto isz- 
davikas. Bet jis negavo savo 
darbo atgal, nes valdžia ir ar
mija jauczia, kad jis butu pa
vojingas tokiame svarbame 
darbe.

Mokslincziai Chicagoje sa
ko kad jau dabar visas tuzinas 
tokiu mokslincziu pamėtė savo 
darbus nes jie nenori būti pa- 
nasziai intarti, kaip buvo j u 
draugas Oppenheimer.

KELEIVIS SUIMTAS

Vežesi $60,000 Vertes 
Žemcziugu

BOSTON, MASS. — Samuel 
Leiser, isz New York miesto, 
parvažiuodamas i'sz Paryžiaus 
slaptai parsivežė žemcziugu, 
už kurijos jis nei cento nuo
mos nebuvo užmokėjęs.

Nuomu agentas John B. 
Boone su savo agentais ji su- 
aresztavo kai tik jis isz ero- 
plano iszlipo.

Tu žemcziugu tikra verte 
dar nežinoma, nes ju verte pa
reis isz to kas juos parduos, 
kas pirks ir kuriam tikslui jie 
bus pavartuoti.

Mat, kaip žemczuigai, taip ir 
kitokį daigtai, slaptomis in- 
veszti in Amerika turi pereiti 
per kelias rankas pirm negu 
galima juos parduoti. Kaip 
palszyvi pinigai. Tas, kuris 
tuos palszyvus pinigus iszdru- 
kuoja, gauna tik kvoteri ant 
dolerio. Tas, kuris isz to redak

kepurių yra isz kaires in de- 
szine: Robert C. Ekins, Ja
cob Goldring ir Simon Sil
verman. Keturi kiti buvo 
sucziupti in New Haven, 
Connecticut.

toriaus tuos palszyvus pinigus 
nusiperka už kvoteri ant do
lerio, paskui kitam juos par
duoda už trisdeszimts penkis 
centus ant dolerio. Ir czia dar 
ne galas.

Tie, kurie tuos palszyvus pi
nigus paskui iszmaino ant ge
ru pinigu gauna po pusdoleri 

ant kiekvieno dolerio.
Už tai verte, kaip szitu pal- 

szyvu pinigu, taip ir ant tokiu 
slaptai invesztu žemcziugu 
verte sunku nustatyti.

21 MOKYTOJAS
‘SARTI’ GAVO

Penki Szia Sanvaite 
Pravaryti

PHILADELPHIA, PA. — 
Dar penki vieszu mokyklų mo
kytojai buvo pravaryti, sakti 
gavo Philadelphijoje. Tai su
daro dvideszimts viena moky
toja, pravarya isz mokytojavi
mo darbu Philadelphijos mo
kyklose, nuo to laiko, kai Se
natorius Joseph McCarthy Ko
misija tuos mokytojus ir tas 
mokytojas buv (gintarus už Ko
munizmą.

Kai tik buvo paskelbta kad 
tie mokytojai yra intarti, bai
sus lermas pakilo. Augszti ir 
garsus mokslincziai po visa 
Amerikos kraszta, kaip vienas 
sukilo ir baisiai pasipiktino. 
Jie visa kosere reke kad tie 
mokytojai yra persekiojami.

Tie patys intarti mokytojai 
didingai pasipūtė ir stacziai 
pasakė kad jie komisijai in jo
kius klausimus neatsakys ir 
neužsigins ir neprisipažins ar 
jie yra Komunistai ar ne.

Dabar paaiszkeja kad ir 
mokslo sztabo nariai in protą 
atėjo ir pradėjo tokius Komu- 
nistiszkus mokytojus isz savo 
mokyklų iszmesti.

DU FABRIKANTAI 
ŽUVO

Vienas Nužudytas;
Antras Nusižudė

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai stengiasi dažinoti 
kaip ar kodėl szita dvejopa ne
laime atsitiko. Jie stengiasi da- 

l žinoti ar kas czia bendro ran
dasi tarp dvieju draugu, fabri
kantu žmogžudyste ir savižu- 
dyste.

Jie buvo ebndri savininkai 
i Triling ir Montague kompani
jos.

renkios deszimts penkių me
tu amžiaus Harry Montague 
buvo surastas nuszautas savo 
ūkio tvarte, apie puse po sze- 
Sžiu Nedėlios vakara. Jis pali
ko trumpa raszteli pirm negu 
jis buvo nužudytas.

Už penkių valandų jo ben
dradarbis ir biznio draugas, 
teipgi penkios deszimts penkių 
metu amžiaus Jacob A. Cohen, 
buvo surastas negyvas Drake 
vieszbuczio kambaryje. Viesz- 
buczio darbininkas ji surado 
negyva apie vienuolikta valan
da, Nedėlios nakti. Revolveris 
buvo jo sustirusioje rankoje.

Trumpas rasztelis pasakė 
kad jis ilgiau negali pakęsti 
koki ten skausmą.

Szalia jo lovos policijantai 
rado pustuszczia bonka miega
mųjų liekarstu.

Policijantai dar nieko nesa
ko, bet jie stengiasi isztirti ir 
dažinoti ar szitie du nelemti 
invykiai turi ka bendro.

Jųdviejų biznis ėjo labai ge
rai ir jie gerai stovėjo kaslink 
pinigu ir biznio. Jųdviejų gi
mines sako kad jie negali su
prasti kas, kaip ir kodėl czia 
taip atsitiko.

JAUNI KOMUNISTAI

Susikirto Su Amerikos
Laikrasztininkais

BERLYNAS, VOK. — 
Jaunieji Komunistai Vokie- 
cziai laike trijų dienu seimą ir 
vede triukszmingas parodas. 
Jie dainavo Sovietiszkas ir Ko- 
munistiszkas dainas ir szukavo 
‘ ‘ Suvieninkime Vokietija! ’ ’

Apie deszimts ar dvylika 
tukstaneziu szitu jaunu Ko
munistu inlindo slaptomis in 
vakarine Berlyno puse ir gavo 
nors syki gerai pavalgyti.

Keli isz tu jaunu Komunistu 
susiginezino su Amerikiecziais 
laikrasztininkais. Vienas isz tu 
Komunistu paszauke policijan- 
tus, kurie visus tuos Amerikie- 
czius laikrasztininkus nugabe- 
on in kalėjimą. Bet už deszimts 
minueziu visi jie buvo paleisti, 
kai ju pasportai buvo peržiu
reti ir patikrinti.

Kiti Komunistai prasze nors 
kiek pinigu ar maisto isz musu 
laikrasztininku, sakydami kad 
jie rengiasi keliauti in vakari
ne Berlyno dali.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DAKTARAS INTAR
TAS UŽ TAKSAS

_____
PHILADELPHIA, PA. —

! Keturios deszimts szesziu metu 
amžiaus, gabus ir gerokai pa-

1 garsejas gydytojas, Daktaras 
Clare C. Hodge, chirurgas in 
Bryn Mawr, yra intartas už 
taksu neteisinga atsilyginimą 
per penkis metus.

Jis per suktumą neužsimoke- 
jo daugiau kaip szimta szeszios 
ueszimts szeszis tukstanezius 
doleriu taksu.

Jis per penkis metus sake 
kad jis užsidirbo szimta devy
nis tukstanezius doleriu. O tik
rumoje, per tuos penkis metus 
jo ineigos buvo keturi szimtai 
deszimts tukstaneziu doleriu.

Jis per ta laika už taksas už
simokėjo dvideszimts tris tuk
stanezius doleriu, kai jam bu- i 
tu reikeje užsimokėti szimtas ; 
asztuonios deszimts devyni 
tukstaneziai doleriu.

Jis isz pradžių gynėsi ir sa
ke kad jis czia nekaltas, kad jis 
teisingai savo taksas buvo kas 
metai užsimokejes. Bet kai 
taksu sztabo agentai surinko 
daugiau kaip szeszios deszimts 
svietku ir rengiesi ji patraukti 
in teismą, Daktaras Hodge 
greitai pasakė kad jis ne eis in 
licitacijas ar in ginezus ir prie 
visko prisipažinsta.

Surinkti visus szituos sviet- 
kus, patraukti ta Daktara in 
teismą ir peržiureti jo ineigu 
knygas valdžiai kasztavo ke
letą tukstaneziu doleriu. Ir kai 
viskas buvo surengta szitas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos Ambasadorka

Ponia Clare Boothe Luce, 
Amerikos Ambasadorka czia 
su Italijos valdžios ir armi
jos vadais apvaikszczioja 
deszimta sukakti Antro Pa
saulio Karo Italijoje ir ypa
tingai kara ant Mt. Cassino.

Czia su ja yra Generolas

PASZOVE SAVO
BUVUSIA ŽMONA

Paskui Pats Nusižudė
READING, PA. — Spiegda

ma ir szaukdama pagelbos, 
penkios deszimts devynių me
tu amžiaus Ponia Mary B. Fid
ler, Lego per darža nuo savo 
vyro ir butjo savo vyro pa- 
szauta.

Ji yra nuo savo vyro, sze
szios deszimts septynių metu 
amžiaus Charles M. Zechman 
divorsuota, su juo persiskyrus.

Paszoves savo buvusia žmo
na jis pats sau paleido kulka 
in kakta. Jis buvo jau numiręs, 
kai is buvo nuvesztas in ligo
nine.

Daktarai greitai padare 
operacija ant jo žmonos, steng
damiesi ja iszgelbeti. Jos pa
dėtis dar vis pavojinga.

Iszrodo kad jis jau rengiesi 
savo divorsuota žmona nužu
dyti Gegužio “May” dvide
szimts pirma diena.

Jis inkiszo trumpa raszteli 
in Szvento Raszto knyga ir 
paskui ta Szventa Raszta in- 
stume in jos rankas, pirm ne
gu jis ja paszcve.

Jis buvo jau isz anksto vis
ką prirengęs del jos szermenu 
ir ladiotuviu, buvo graboriui 
už viską užmokėjęs, lota ant 
kapiniu nupirkęs, ir net pom- 
ninka del jos kapo buvo nupir
kęs.

Sį 'Sa fe fe te te fe Sa

Pirkie U. S. Bonus
ta ,ta ta ta ta ta ta ta ta ta

Wladyslaw Anders, Lenku 
Armijos komandorius.

Užpakalyje matyti vie
nuolynas, kur per kara Vo- 
kieęziai buvo insikase ir ta 
vienuolyną laike kaipo tvir
tove.

□ 'EI O

GENEVOS
KONFERENCIJA

Nieko Negali Nuveikti
Molotovas Visa

Konferencija Valdo
GENEVA, SZVEICARIJA. 

— Sovietu Užsienio Ministeris, 
Vyacheslcvas Molotovas, par- 
gryžes isz Rusijos, dabar pri-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tuszczias Revolveris

John J. Margey, tarnauto
jas in Amerikos Legionierių 
Kliuba, Pittsburgh mieste, 
paaiszkino policijai, kad jis 
paspaude revolverio gaidu
ką Laikomis, ir nuszove savo 
dranga, dvideszimts septy
nių metu amžiaus Howard 
Heckman, isz Mt. Lebanon, 
Pennsylvania.

Jis sako kad jie mislino 
kad tas revolveris buvo tusz
czias. Jis sako kad jiedu 
draugiszkai buvo sudarė lai-, 
žybas del vieno dolerio, kad 
tas revolveris buvo tusz
czias. Jis tada paspaude to 
‘ ‘ tuszczio ’ ’ revolverio gai
duką. Pasigirdo szuvis ir jo 
draugas susmuko.

KITAS
LAIKRASZTIS
PABRANGO

LOS ANGELES, CALIF. — 
“Los Angeles Evening Herald 
and Express” laikrasztis pra
nešta kad dabar pabrangs tas 
laikrasztis nuo septynių centu 
iki deszimts centu už numeri.

Dabar ant menesio tas laik
rasztis kasztuos $1.75. O pir
miau jis ant menesio kasztavo 
$1.50.

Kitas Los Angeles miesto 
laikrasztis “The Mirror” teip
gi pranesze kad ir jo prenume
ratas dabar panasziai pa
brango.

Abieju laikraszcziu laidoto- 
jai pasiaiszkino kad ir jie bu
vo priversti taip padaryti, nes 
darbininku algos paszieliszkai 
pakilo.

SKAITYKIT
OF“SAULE”^

paem.es
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Kas Girdėt
t

Mainose dabar neramu. Be
darbe dalbai* visiems mainie- 
riams stuko in akis.

Ponas C. M. Dodson, bagetas 
fabrikantas, jau kelias dideles 
mainas iszpirko, ir paskui už 
keliu sanvaieziu jas uždare.

Mainu kompanijai dabar in 
Panther Valley, sutinka mai
nas atidaryti, jęigu mainieriai 
prižadės ilgesnes valandas 
dirbti, ir daugiau augliu isz- 
kasti ant dienos.

mainas iszperka ir paskui už
daro.

- • • “
In Worcester, Mass., Lietu

viai Veteranai surengė Primi
nimo Iszkilmes, parūpino pa
minklu ir užvardino viena uly- 
czia vardu “Kigas Square” 
atminezia dvieju 'broliu kurie 
'buvo u'žmuszti per Antra Pa
saulini Kara; Saržentas Jurgis 
Kigas ir eilinis kareivis Vladas 
Kigas.

■ • •
Per trisdeszimts penkta Szv. 

Kazimiero Akadmeiijos Rėmė
ju Seimą, buvo surinkta dau
giau kaip dvideszimts keturi 
tukstaneziai do 1 erių.

Nužudyta Pamarese

Dabar szitas 'bago-ezius Dod
son perspėja, mainerius kad ju 
darbo dienos suskaitytos.

Mainu kompanijos atstovas, 
Ponas Parton sako kad kom
panijai kasztuos $656,000 per 
tris /menesius, kai kompanija 
vėl atidarys tas mainas in Pan
ther Valley.

1 • •

Kompanija dabar jau deri
nasi viską iszparduoti ir visas 
mainas apleisti.

Dabar kai beveik visi žmo
nes kurie dek szilumos yra, in
side je “stockerius” jie perka
si praseziausia angli, kuria jie 
gali pirktis isz tu, kurie kasa 
ta angli isz pavirsziaus ir ne
reikia giliai in mainas lysti. 
Bet už tai vis mažiau ir mažiau 
darbo ma i nier i airis.

Vincas Laukaitis buvo kan
didatas del May oro, Baltimo- 
reje, Maryland.

1 • •

Laikraszczio “ Marguczio ’ ’ 
redakcija, Chicagoje, surengė 
gražu koncertą, in Chica;goi Ci
vic Operos kambarius. Tame 
didingame ir iszkilmingame 
koncerte dalyvavo ’buvusi Met
ropolitan Operos dainininke, 
Polyna Stoska, ir smuikininke 
Elena Kuprevieziute. Apie ke
turi tukstaneziai Lieutviu bu
vo atsilankė in ta ‘Marguczio’ 
Sidabrinio Jubiliejaus Kon
certą.

Maryland valstijos polici- 
jantai, jieszkodami nužudy
tojo jurininkes, dvideszimts 
szesziu metu amžiaus 
WAVE Marion Conole, isz 
Rochester, New York, dabar » 
tardineja dvideszimts vieno 
meto amžiaus Carl Willis 
Strickland isz Rocky Mount, 
North Carolina.

Jurininkes Marion Conole 
sužalotas lavonas buvo su
rastas pamarese, netoli nuo 
Point Lookout, Maryland. Ji 
su tuo Strickland buvo pa
skirti in ta paezia vieta in 
Patuxent Air Base.

Bagoczius Dodson tiek pini
gu neturėjo ir neturi, kad jis 
tiek mainu galėtu pirktis. 
Daug tu pinigu pareina isz 
taip:vadinamu “dypuku”. Kur 
tie taip vadinami “dypukai” 
gauna tiek pinigu, niekas neži
no.

" ' L

Kongresas turėtu t nejaus 
isztirti kas ežia darosi maino
se ir kas turi tiek pinigu pra- 
kiszti vien tik kad musu mai
nas uždarytu.

——————— t e •
Žmones pirko du szimtu 

tukstaneziu szieru in Lehigh 
Coal ir Navigation Kompanija, 
po devynis dolerius už sziera. 
Paskui, už trumpo laiko, “dy
pukai” tuos szierius nupirko 
už szesziolika doleriu už sziera, 
ir tada tas mainas uždare.

———— , , 1 I

Kongresas turėtu isztirti ne 
tik Lehigh Coal ir Navigation 
Kompanija, 'bet ir Reading, 
Glen Alden, ir New Haven 
kompanijas.

“ 1 • •
‘ ‘ Dypukai ’ ’ — kas tie dypu

kai ir isz kur jie tiek pinigu 
gąuna, kad jie dalbai- musu

SAPNORHJS

I
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Mainieriai in Panther Valley 
Tamaqua ir Coaldale miestu 
apylinkėje, Pennsylvania val
stijose, nediibo per pusantrų, 
menesi. Dabar, kai augliu kom
panija pateko in kitas rankas, 
ir kai tos mainos vėl atsidarė, 
ir kai dauguma mainieriu nu
balsavo gryiszti in dauba, kele
tą nesutiko, ir nei vienos die
nos neiszdirbe per pusantro 
menesio, paskelbė straikas. Jie 
dalbar ir kitiems neleidžia 
dirbt.

Mums sunku, suprasti ka 
bendrai turi Amerikos vieliava 
su bet kuriomis st rai komis, ai
tai butu mainieriu ar fabriko 
darbininku.

Dabar mainieriai per kelias 
dienas yra pastoje kelia in 
mainas kitiems mainieriams ir 
jie laiko didele Amerikos vė
liava ulyczios viduryje.

Darbininku stralikos jokio 
patriotizmo klausimo neiszke- 
lia. Ar darbininkas straikuoja 
ar nestraikuoja, nieko nepasa
ko apie jo pilietybe ar jo savo 
krasztui isztikimybe.

PLATINKIT “SAULE”
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Pypkes Durnai

Oi, Dainuokie

Oi dainuokie, dainiau, vilti, 
Mums dainuok vilties žodžius, 
Nors kovosim mes už smiltį 
Ar žaliuojanezius laukus.
Ar mes laidosim teisybe, 
Ar mes kesime kanezias, 
Ar mes sveikysim liuosybe 
Ir jos pasekmes saldžias.
Dar linksmybes mes nerandam 
Dar usniuoti mus takai, 
Kur prigriebia, tie inkanda 
Kaipo girioje vilkai.
Tai dainuokie, dainiau, vilti, 
Kad mes vargo žiemoje 
Gautumem nors kiek suszilti 
Tavo dvasioj saldžioje.

džiamas arti ir szauke pagel- 
bos. Netrukus visi trys latrai, 
likos suriszti ir inmesti in ka
marėlė, kuriuos ketino atiduot 
valdžiai pirmutiniojet pristo- 
ve. Kapitonas laivo pagyre 
Hugona už jo narsa, nes dapri- 
lankesni buvo del jo Donna 
Laura.

Dekavojo jam karszcziais žo- 
džais ir norėjo aipteikt gausiai 
pinigais, nes jisai nieko neno
rėjo priimt, iszsikalbedamas, 
jog iszpilde savo privalluma. Ir 
teip plauke tolyn laivais, apsun
ko apie Portugalija! ir iszsikele 
gilukningai Kadikse, kur bu
vo Donna Lauros gimtine. Pra
dėjo kalbint Hugona, idant lik
tųsi prie josios ir apimtu tur- 
gystia in savo ranku, ba turė
dama daugybe pinigu norėjo 
pradėt kupezysta, o Hugonas 
apie kupezysta iszmane gerai 
ir tarė:

— • Mylimas Hugone, ap- 
gintojau mano! Asz tau ne 
sztant užsimokėti Matai esmių 
pati viena, turiu vilti jog ma
no praszyina neatsakysi.

K a galėjo Hugonas daryt, 
jeigo teip gražiai praszo, o teip 
patoga ir jauna motore? Su 
gailcste pamėto laiva ir jau 
nenorėjo geniotis tolesnio gi
liuko, o vienok neužmirszo 
apie Marija ir duota del josios 
žodi, jog sugryž už deszimts 
metu sp pinigais, ir praszys jo
sios tėvo idant leistu, už jo. 
Naudinga vieta trauke ji prie 
Domios Lauros, kurie labai 
pagodavo, o vela pameginias 
ant mariu kelione. Sutiko ant 
josios noru ir užsiėmė andeliu 
del josios, o dirbo pagal iszga 
les, kad tiktai padaugint jo
sios turtą. Domia Laura kas 
kartas buvo prie jo.lipnesni ir 
gi and i ilgesni, teip, jog visi 
kalbėjo alpi e suėjima iii pora. 
Persitrauke keturi metai, Hu 
gonas susidėjo pinigėliu ne 
mažai. Viena karta apmislino 
nusiduot in rytu szale, idant 
pripirkt tavom. Kada nuėjo 
pas savo pone kad atsisveikint 
toji mėtėsi jam ant kaklo ir 
bueziuodama kalbėjo: s

— Mano ’brangus Hugonai, 
ilgai nedalaikysiu, myliu tave 
szirdingai ir ne tiktai asz sa
ve, nes ir mano turtą tau pa
vedu. Busiu del tavęs gera pa
ti, o jęigu tau nepatiks Ispani
ja, tai keliausiu su tavim, in 
kur tiktai tu norėsi.

Hugonas nežinojo ka atsa
kyt iszgirdes teip meilingas 
žodžius nuo patogos moteres. 
Isztikro buvo tai ne maža pa-x 
gunda del vyro. Patoga motore 
o ežia vela turtinga! Nes ka, 
kad Marijai davė žodi, o sulau
žyt ta žodi, nemislino, gal tada 
paimisly’tu apie Laura., jeigu 
Marija butu isztekejus už vy
ro. O jeigu žodis duotas, turi 
but szventai iszpildytas. Ir teip 
Hugonas atvešias tare in Don
na Laura.

—- Prallioczyk ponia, jeigu 
uogai i u tiktai ant tavo noru, 
ba negaliu. Asz teipos-gi- pono 
lino pradžios pamylėjau, pa
guodė jau kaip motina, ypatin
gai, norint niekad motinos 
mano nepažinojau. Nes apsi- 
paezuot su pone negaliu jokiu 
budu! Tai prižadėjau mano 
Marijai Luibekoje, kaip po de- 
szimts metu sugrysziu!

Iszgirdus Laura tuos žodžius 
baisiai inpykus, griebė už szti- 
lieto, idant pervert Hugona. 
Tas vienok iszverže isz josios 
iszlbego laukan ir tuojaus lei
do in kelione.
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— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

RASTINIUKAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

grūmojo su lazda ne prisilei-

Ne su džiaugsmu tuom kartu 
leidosi in kelione, rūpino ji i 
staiga meile Domios Lauros ir 
kosėjimas aklas ant jo gyvas
ties. Kelione pirmose dienose 
ėjo smagai, jog mistino dasiek- ■ 
ti mieri savo keliones. Nes vie- 

I 

na vakaru, kada jau mate 
krašzta žemes, užklupo ant ju 
laivo mariniai razbaininkai, 
kurie pavijo laiva, ingaleja vie
šus, paėmė laiva, o kelaunin- 
kus visus suriszia ir iszkelia in 
kraszta pardavė. Hugonas gali 
sakyt, jog laimėjo, ba gavosi 
pas gera poną, o kuris dorai 
apsieitinejo ir su kitais -neval- 
ninkais kokius tiktai turėjo, 

’bet tada naudojo botagą, kada 
jam katras isz gyvuliu nugaisz- 
davo. Trumpam laike iszmoko 
Hugonas Maroniszko kalba, o 
kad nuolatos buvo prie gyvu
liu ir kožna karta atstinejo gy
vulius in turgu, tai savo ponui 
labai buvo patikus. Del to-gi 
turėjo daugiau luosybes negu 
kiti neva h ii nkai, ba galėjo sau 
po miestą vaiksztinet. Vienok 
buvo nulindęs ir mate, jog ne
gales duota žodi Marijai dalai- 
kyt.

Karta eidamas ulyczia, rado 
pamesta krepsziuka su pini
gais, su kurais galėjo lengvai 
pabėgt. Nes ne klausė pagun
dos, tiktai nunesze pinigus pas 
sudžia, idant atiduotu tam ka
tras atsiszauks. Kada jau buvo 
gavės žinia jog vienas ponas 
ipamete daug pinigu ir jog tas, 
ka ras ir atiduos, gaus radykas 
szimta ’piastru. Paszaiike loc- 
ninka, idant paskaitytu pini
gus ir duotu doram radikui 
prižadėtas radybas. Nes tasai 
ponas buvo didelis sukezius ir 
apmislino kaip Hugona apsukt 
ir radybų neduot. Perskaitęs 
pinigus tare in ji:

— Maitau jog jau pats pasi
laikai radini, 'ba krepsziukije 
randasi tiktai 700 paistru, o 
buvo jame 800.

Ant to vienok Hugonas ne
tiko, ir jam labiaus ėjo ne apie 
radybas prižadėtas, tiktai apie 
gera varda. Pasiskundė priesz o x
kada kuris 'buvo teisingu ir 
iszminti ilgu žmogum. Tasai 
iszklausias liepe abiem prisiekt 
ir iszdave viroka.

— 'Czia yra perszkadoje du 
krepsziukaii su pinigais jeigu 
abudu teisybe kalbate. Tu ra
dai krepsziuka su 700 prastąi, 
negali būtie atszaiukyko. Už- 
laikyke-gi tuosius pinigus pas 
save kol neatsiras tikras pa- 
mestikas.

Isz to- visi džiaugėsi, katrie 
tiktai buvo ant teismo ir Hugo
nas ne tiktai galėjo dabar save 
iszpirkt isz nevalos, nes ir kup
ezysta užvest. Ir teįp stojosi 
sugražino ponui savo pinigus 
užmokėtus už save ir užsiėmė 
kupezysta. In trumpa laika 
stojosi laibai turtingu.
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi 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 dės ir Kitus Dangiszkus Ku- 
t. t., 52 puslapiu, 20c. i

No.116—Istorija ape Siera- 1 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucžiu 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 dąigtas 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 istorijps: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.142—A p i o Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus-, 
lapių, 20c.

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

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

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

No.148—Apie Joną ir Alena,
Pavojinga Klaida. 45 pus., 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.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. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta 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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

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

ISO1/?—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 Kristuso 
15c.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz> 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
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ni-Orderi, o jeigu norite pini
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truoti laiszka su pinigais.
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deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
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RASTIN1NKAS Hugonas nuėjo namon su- 
drutinta ant dvases, o aipeakes 
Marijai, jog jisai yra pamest i-

Arba Negrada. Teisingumo

pRIESZ keliolika metu gy
veno Lubekoje t Mitingas 

kupczius vardu Antanas, del 
daugelio patinstamas isz savo 
dorumo. Tasai gryždamas isz 
miesto vakare rado prie savo 
duriu ant slen'ksczio gurbe 
naujai užgimusi kūdiki. Pasi
gailėjo kūdikio, paemias inne- 
sze in szilta grinczia ir tarė pa
ežiai:

— Sztai apteikė mus Die
vas puikia dovana ant Kalėdų, 
ko mes nuo senei geidėme. Ne 
yra po tiesai musu kraujas, nes 
susimylėsime ant to kūdikio 
del meiles Dievo. Isztraulosime 
tuom isz vargo ir užaugėsimo 
del naudos Dievui ir žmonių.

Pati ant to sutiko, pasirūpi
no žindeja ir prižiurinejo vai
kiu ka szvariai, kuriam davė 
varda, ant krikszto Szv. Hugo- 
nas. Kūdikis tarpo kaip ant 
mielių. 'Baisa turėjo drūta ir 
kada pravirko, tai net stulboje 
•skambėjo, kad ne viena karta 
pyko, jog persžkadino darbe ir 
rokavime. Laikas 'bego, o vai- O z 
kinkas jau pradėjo sztart žodi, 
“tete - mama” o džiaugsmas 
pono Antano isz to buvo laibai 
didelis. Pradėjo vaikszcziot, o ♦ 
jeigo kas diena drūti uosi ant 
kimo tai ir in protą., ir norą in 
mokslą, teip jog Antanas isz 
laik gaivino vilto, jog turės už 
vaduotoju kupczystoje ir pa
rama senatvėje. Taip daejo 
Hugonas iki penkių me
tu, kad sztai pone Antaniene 
pagimdė dukriuke pirmutine, 
o ir paskutine. Ant krikszto 
Szvento gavo varda Marija. 
Hugonas mylėjo maža sesukia 
labai, buvo visada t ikus ir do
ras ir sergėjo maižiulele kaip 
aki. Ne mėgo po teisybei jisai 
sėdėt grinezioje, smagiau.se 
jam buvo siailist su kitais vai
kais, ypatingai, artimoje laivy
ne jo. Laivoriai mylėjo lliigoua 
ir tankai in ji kalbinėjo, jog 
kaip tiktai paaugs, tai paiinsj 
su savim in svetimas žemes kur-

Price $2.30 s“*° p°i"‘
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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Saule Publishing Co., 
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visko pamatys. Hugonas klau
sė noringai ir jeigo jo kas pa
klausė kuom busi, tai atsaki
nėdavo “Laivorium!” Visi 
praminė ’llugona laivorium, o 
jisai mėgo, kaip ji teip vadino.

Nes ponas Antanas raukėsi 
ant to, jog Hugonas yra užim
tas laivorysta, del to-gi spyrė 
prie, mokslo, idant iszmoktu 
skaityt, raszyt ir rokuot. Ir 
nėr ka, ėmėsi laibai in mokslą, 
norint ant ulycziu siautė ir 
klausė tėvu visame. Kada jau 
Hugonas buvo sziėk tiek isz- 
mokintas paėmė prie kupezyis- 
tos, o prie ko ėmėsi visom ke
turiom ir netrukus kupczius 
turėjo isz jo didele nauda.

Vakarais Hugona netraukė 
su kitais in saldainu vietas, 
kai}) tai jo amžiaus draugai pa
pratę, .jisai veluk ėjo pas sena 
buvusi laivori, kuris daug yra 
ant svieto datyres ir mates, 
teilposgi apie keliones atsitiki
mus. Papasakojo apie pakuta- 
vojanti Alandra, kuris nuo ne 
atmenamo laiko po mares plau
kine ja,. Jog tai yra baltas lai
vas panaszus in gulbe, ir no
rint didžiausios vilnys, tai to 
laivo nemeto. Jokio balso ne
girdėt ant to laivo, laivoriai 
iszlbliszkia kaip szeszeliai, dra
bužiai ant ju tokis, kaip priesz 
kelis szimtus metu nesziojo, 
yna tai užkeikti laivoriai už nu
sidėjimus savo gyvenime. Jei
go tasai klaidžiojantis ant ma
riu užkeiktas laivas pasitinka 
su kokiu laivu, tada jau nelai- 
nje, turi tasai, laivas nuskenst. 
Jeigo katrie laivoriai yra die
vobaimingi, tada užkeiktas lai
vas nieko nekenke tiktai pasi
rodęs ir isznyksta.

Priek tokiu apsakimu ir 
mokslo, bego Hugonui dienos 
ir valandos ir nuolatos daugiau 
augo jame noras ant kelionių, 
kad pažint svetimas žemes ir 
žmonis. Nenorėjo surupint tę
va apie ka žinojo, jog niekad 
jam ant to liepavėlius, nei mo
tinos, o da labiaus sesutes. Ba 
mylėjosi brolis su sesere ir ne- 
sislepe su savo jauslumo. Prie- 
szais tam, nieko neturėjo po
nas Antanas kol buvo vaikais, 
kada Hugonas dvideszimts, o 
Marija penkiolika metu turėjo 
tada apmislino apie tai isz beg t 
ir Hugonui apie jo paeiga jam 
apsakyt, jog terp juom, o Ma
nija didele yra skirtumą apie 
paeiga. Teip ir padare buvo tai 
Nedėliojo, per at velyke, kaip 
Hugonui pasakė, jog ne y'ra jo 
sumini, nei Marijei brolu, nes 
ramino ji dadavinejo drąsos, 
idant be perstojimo butu geru, 
o jisai jo neapleis ir rūpinsis 
apie jo ateiga.

Nuliūdęs tais žodžiais Hugo
nas, mistino jog sunkenybe 
szimteentnerine puolė ant jo 
krutinės, teip apleistu jautėsi 
ant svieto. Vakare, kada atsi
gulė in savo lovele graudžiai 
insiverke. Ant rytojaus turė
damas kiek laiko, nusidavė pas 
sena laivori ir apsakė apie sa
vo ergeli jog yra raštininku, be 
tėvo ir motinos. Del to-gi norė
jo leistis in svietą idant kac 
galėtu uždirbt del saves ant 
locnasties. Senas laivoris davė 
jam savo palaiminima, ramin
damas ji idant kelautu vardan 
Dievo, kuris nevieno doraus 
žmogaus neapleidžia. Jeigu 
kada sugrysz in ta miestą, tai 
jau jo neras gyvo, nes pnasze 
jo, idant atsimintu ant jo žo
džiu. .

nuku be tėvu, pakliause jos ar 
ji mylės ji kaip mylėjo? Mari
ja užtikrinėjo jam su aiszaroms 
akyse, savo nesulaužyte meile 
ir tuojaus Hugonas apreiszke 
ka nori padaryt, idant liktie 
neprigulincziu žmogum. Po 
tuom tolinus kalbėjo:

— Sugryžiu, idant tave 
gaut, jeigu tiktai per deszimts 
metu busi del manes teise.

Marija prižadėjo su asza- 
roms jog lauks deszimts metu 
□o tuom Hugonas jausliai at-

Kokis tai mokytas iszsitare 
Sekancziai apie moteres, 
Arba ka motere palaiko 

atlikti:
Moteriszke gali daug 

labai daug, 
Kažin ar tik ne viską, 

Ka tik nori tai pataiko 
atlikti.

Moka iszkalbet visai 
•Netokiu saldžiu žodeliu 

ir meiliu /balseliu, 
Kaip mums vyrams iszrodo. 
Moka, arba gali visa naktį 

sz o k t i cze v e ryk u o se ,• 
Kurie jos kojai visu coliu 

per siauri, 
O dviems eolais per trumpi, 
let nematysi jos susiraukusios 

B o v i j a s i k 11 o 1 i 11 k siu i aus i a , 
Rodos kad visai nejauezia 

jokiu k a nieži u. 
Kokias jai daro czeverykai. 
Gali praeit pro Įauga sztoro

Visai nepažiurejus ant 
puikini paredu. 

Pataikys nueiti in bažnyczia, 
Ir ten kuomaldiilgiausia 

melstis, 
O sugrylžus namo, 

Kuogeriausia ajpsakyti savo 
pasargas, 

Ir nuomone kitu dukrų Jievos 
Kurios buvo- bažnyczioje.- 
Pataiko ligi kokia szventa, 
Žiūrėti in akis savo vyrui, 
Kada jis teisinasi priesz ja, 

Kodėl taip ilgai užtruko 
vakare mieste,

Ir net tiki jam, 
Nors gerai žino kad jis 

meluoja 
Pataiko nuolati doriausia, 
Kada szirdyje turi visai 

pr i e s z i 11 g u s j au s m u s. 
Žodžiu, moteriszke viską 

pataiko, 
Ir nebereilęalo įpirkti 'žmones 

vadina ja. ragana, 
Nes motere pilna biaurybes, 

Ir gali atlikti ta,
Ko vyras niekados neatliks. 

Vieno tik dalyko motere, 
Negali padaryt, o ypatingai

Negali gerai apsieiti su 
pinigais,

Jeigu vilioja ji nuo jos 
apredalais. 

Bet motere gaili padaryti ir 
daug gero. 

Daug teisingesne nuomone 
. yra to jie,

Kuris pasakė: Viso pikto,
Bet ir gero priežastim 

yra motere !

sisveikino. Ant rytojaus anks- 
,’ti parasze in tėvus laiszkeli at
sisveikinant, paeine in pundeli 
sziek tiek drabužiu ir iszejo.

Hugonas pasuko ant didelio 
miesto Hamburgo, isz kur ge- 
riause, kai}) mislino, pasiseks 
kelaiut. Stebėjosi daugumu vi
sokiu Jaivu ant upes EI,bos 
nauja viltis i'nženge in jo szir- 
di. Nes ant katro norint pa
klausė laivo, niekur nerado i 
vietos. Vieni norėjo paludini- 
mo ant raszto, kiti palaike už 
valkata, kiti sake kad per di
delis ant laivinio vaikino. Ant 
galo nusidavė ant vieno laivo, 
kuris jau rengėsi plaukt in ke
lione. Paklausė kapitono ar 
laikais ne reikalauja laivo- 
riaus, tasai szarpai užplūdo ir 
persigandęs vaikinelis norėjo 
sau eit szalin nuo laivo. Tame 
žiurėjo ant jo patogu, puikiai 
.pasirėdžius ponia, kuri ketino 
ant to laivo plaukti in savo tė
vynė. Jijie taiprasze kapitono 
idant priimtu jaunikaiti. Isz- 
p-radžios Hugono tarnysta bu
vo niekam tikus, turėjo mazgot 
mazgini, kukoriui prigelbet vi
same, sukt virves ir t.t., priek 
tam tupėjo daug visokiu biau- 
riu žodžiu nukenst, lakais ne
galėdamas dalaikyt, norėjo 

pasiprieszint, bet vela susilai
kydavo. Tiktai pamokinimai 
seno prieteliaus laivoriaus ka 
teip daug girdėjo malszino ji. 
Tada jau jo buvimas ant laivo

kas kartas buvo sunkesniu, ta
da. toji pone davinėjo jam kan
trybes, kuri nuo pradžios juom 
užsiėmė. .Apsakinėjo apie savo 
gyvenimą, kuriame visaip na- 
vatnai jei atsitiko. Gimtine jos 
Isp<anijo, vardais josios Donna 
Larura, atlikinėjo jijie kelio
nes per Graikija, Vengrija ir 
Czekija. Priesz du metus no
rėjo nusiduot pas Baltiko pa- 
kraszti idant sugryžt iii Ispani
ja. Tame paklido Saskoje gi
roje netoli Lubekos i1- po ilgam 
klaidžiojimui pribuvo in mies-

teli Raceburga. Jau isztolo ma
le boksztus bažnyczios, kad 
szitai žeme po karieta, kurioje 
važiavo, inpuole, o pakelevingi 
su arklais p karieta, insmuko 
in duobe. Toje tai duobėje, 
mėtėsi ant ju raz'baininkai, nu
žudė josios vyra* ir važnyczia,

“Talmudo Paslaptys”

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

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

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

jog perdetiniui razibaininku 
patiko ir pasilaikę sau ja ipa- 
siaust tenai ilgai peibuvo bai
mėje ir daug kaukes turėjo nuo 
n e pi “ i s o t y t o raz bai n i 11 k o.

Mat, tieje razbainiiikai, tu
rėjo po vieszkeliu savo urvą ir 
buvo teip po vieszkeliu pritai
syta pavidale duriu, jog kada 
važiuodavo pakelevingu viso
kį, papausdavo .siprenžina., dū
ręs inpuldavo su vežimu in ur
vą ir tonais rasdavo smerti pa
kelevingi. Teip persitrauke 
dvideszimts menesiu, laike ku
riame nei vienas pakelevingas 
smerti rado toje nrvoje. Lai
kais razbaininkai nusiduodavo 
ant plegzimo, jeigu ne pasitai
kydavo, kam ilgai insmukt in 
urvą. Viena karta važiavo 
vieszkeliu, laibai didelis veži
mas, prikrautas pilnas tavom. 
Perdetinis nenorėjo paimt, nes 
razbaininkai ne klausė ir užsi
puolė ant vežimo. 'Nes ant ju 
nelaimes, tam vežime buvo pa
sislepia kareiviai, kurie szoko 
■ant razbainiiiku ir visus isz-. 
musze. Bet u r vos'nerado, ku
rioje sėdėjo perdetinis ir Don-

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

i
Per paczta, 25 Centai 

/

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

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per pbczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.
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na Laura. Nedryso pasirodyt 
ant svieto. Ant pagalos perde
tinis razbainiiiku iszsiunte 
Domia Laura in miesteli Race
burga, persiired'žiuse in- kai- 
miszkus rubus idant pirktu 
maisto, iszgalejas pirma ant 
josios baisia prisiegai, jog uo
duos nebyle ir su jokiu žmo
gum nekalibes nei žodžio.

Atėjus in miestą nudavė ne
byle, susikalbinejo su žmoni- 
mis ant pirsztu ir rode visaip 
kad eitu su ja. Ir su ja nusi
davė keli kareiviai, kurie su
radę skyle ir urvą, per kuria 
ineja, suriszo razbaininka ku
ris nei nesigynė. Parvedė in 
Raceburga, ilgai nevilkino pa
korė ant rinkaus. Donna Lau
rai kuri apie viską apsakė lie
pė tiek paimtie skanbo, kiek 
tiktai nori. Paėmė kiek norė
jo, idant galėtu gyvenimą tiku 
vest ir dabar keliauja in savo 
ievyne.

Ludni tieje atsitikimai suju
dino gaileste Hugone ir nuo to 
ai k o kuom galėjo jai pyi tarna
vo ir pertraukinejo nuobodu 
alka keliones kaip galėjo. Vie
na vakar a, kada Hugonas jau 
nusidavė ant atsilsio ir misli
no apie Marija Lulbekoje, isz- 
girdo už sienos sznaibždejima. 
Prisiartino ant pirsztu, idant 
galėtu geriau girdėt, iszgirdo 
tarianezius tris laivorius, kada 
pildins tarnysta ant laivo, už- 
klui'pt ant Lauros, apipleszt ja 
isz turtu ir in mares inmest. 
Mat Donna Laura paprastinai 
iki pusiau nakties vaiksztinejo 
kas vakaras ant laivo virszuje. 
Ir butu pasisekia jiems tai pa
daryt, .ba. butu kožnas .intike- 
jas jog pati inpuole iix mares.

Toji žinia pervere kaip pei
liu Hugoiia, nes mislino ka 
czion padaryt, kad iszgirdo 
baisa szvilpinaites, szankian- 
czius laivorius ant sargos. Pa
sirėdė fekubaii ir nubėgo ka 
greieziause in paskyra Domios 
Lauros. Jau tieje latrai buvo 
prie josios, kuri turėjo rankas 
surisztas in burna su grumulu 
užkiszinejo, kad negalėtu' 
szaukt pagel'bos. Priszoko nar
siai, reže vienam ypa per gal- 
va, j°g' tas tuojaus susmuko, 
antram nutveręs už gerkles 
pradėjo smaugt, o trecziam

< (Tasa Ant 2 Puslapio)

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

smagiau.se
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Žinios Vietines
•— Szimet užbaigs Maha- 

noy City High School Mokslus 
t •

117 studentai, Utairainke, Bir- 
želi o (June) 15-ta diena, Vic
toria Svetainėje, 2-tra. valanda 
popietu. Katalikiszki mokyk
los užsidarys Petnyczioj, Bir
želio, (June) 18-ta diena.

— Su'batoj pripuola Szv. 
Jono Vyskupo, Szv. Anupro. 
Pasninkas. Tautiszka Vardine; 
Rūta. Ir ta diena: 1399 m.', To
toriai pergalėjo Vytautą ties 
Varksla.

■— Nedelioj pripuola Szv. 
Trejybe ir Szvento Antano.

— Kita sanvaite; Nedelioj 
pripuola Szvėncz. Trejybe ir 
Szv. An t an a, o Tautiszka Var
dine: Kumota. Taipgi ta dienai; 
Vaikucziu Nedele; 1933 m., 
Kongresas invede Tautos Pra
mones Atgaivinmio instatyma, 
“National Industrial Recovery 
Act,’’ arba kaip jis buvo tada 
vadinamas “N. R. A.’’; 1939 
m., Nacis Heinrich Himmler 
buvo pasiaustas numailszinti 
Czekus; 1525 m., Martinas Liu
teris, buvęs Katalikas Kuni
gais, ir Liuteronu* tikėjimo in- 
steigejas apsiženijo su Catha
rine Van Bora buvusia vienuo
le, meniszke; 1383 m., Songai
la, Sambskis ir Gosztautas per
galėjo Vokieczius ties Daugu
va; 1950 m., Maiinieriu bosas 
John L. Lewisas paskelbė vi
siems maiinieriaims viena san
vaite bedarbes, atostogų, nes 
per daug augliu iszkasta.

Panedelyje pripuola 
Amerikos Vėliavos Diena.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Bazylio Vyskupo, o Tautiszka 
Vardine; Butrimas. Ir ta die
na: 1777 m., Amerikos Kongre
sas priėmė žvaigždėta, ir dry
žiuota vėliava, ‘ kuria mes ir 
sziandien gerbiame, o buvęs 
Prezidentas Woodrow Wilso- 
nas buvo pasakęs; “Mes susi
renkame apvaikszczioti “Vė
liavos Diena’’, ta musu žvaigž
dėta vėliava kuria mes gerbia
me ir po kuria mes tarnaujame 
yra ženklas musu vienybes, 
musu jiegos, musu svajonių ir 
siekimu, kurie sudaro szio 
kraszto szventa laisve, kuria 
sziandien džiaugiamies;” 1934 
m., Vokiecziai, Naciai suszal- 
do sustabdo visais savo skolas 
Užsienyje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Vito ir Szv. Modesto, o Tau- 

' tiszka Vardine; Kristane. 
' Taipgi ta diena: 1940 m., So
vietu Sanjunga užima Lietuva, 
Latvija ir* Estonija; 1919 m., 
pirmutinis eroplanas perskri
do skersai mares be jokio su- 
Istojimp; 1940 m., Smetonos 
valdžia nuversta, bet itk laiki

nai; 1904 m., laivas “.General 
r-' . Slocum’’ veždamas tūkstanti 
keturis szimtus vaikucziu, ti
kėjimo mokiniu užsidegė in 
“East River’’ upe prie New 
York miesto. Isz ju tūkstantis 
dvideszimts vienas 'žuvo. Tai 
buvo vienas isz didžiausiu ne
laimiu New York mieste; 1944 
m., Vokiecziai bombardavo 
Londono miestą Anglijoje;

Paskutinis Patarnavimas Didvyriams

Jurininkas Elvin W. Bali 
isz Richmond, California, at
lieka gedulingas apeigas in 
Arlington National kapines, 
in Virginia, del visu karei
viu, žuvusiu per tris Ameri
kos karus. Užpakalyje stovi 
garbes sargas Jerome Hu- 
stedde.

Beveik ant visu kapiniu 
buvo laikomas pamaldos ar

1940 m., Vokiecziai ūžimai Pa
ryžiaus miestą.; miestas be sar
gybos, nesipriešina, pasiduo
da; 1944 m., Amerikos B-29 
bombų esziai pirmąjį karta, 
b oin b a i ’d u o j a J ap o n i j ai.

— Musu senas skaitytojas, 
ponas A. Skardžius isz Girard- 
villes, lankėsi mieste su reika
lais ir prie tos progos atlankė 
“Saules” Redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata u'ž laik- 
raszti. Acziu už atsilankymai.

— Lietuviu. Motoru Kliu
kas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą Utarnin- 
ko vakara, in Necho Allen sve
tainėje, Pottsvilleje. To vaka
ro pirmininke buvo ponia, He
lena Rugieniene isz Minersvil- 
les. Kliubo vasarinis szokis 
invyks Birželio 28-ta diena, in 
Lakeside Grille. Ateinantis su- 
susirinkimais atsibus Liepos 
13-ta dienu, in Eagles Kliubo 
svetinėje mieste.

Shenandoah, Pa. — Buvusi 
miesto gyventoja, ponia Ona 
Blazejewskiene (po tėvais Ra- 
dzievieziute), isz Plymouth, 
staiga pasimirė pas savo duk
tere Helena Pipakiene, 311 
Chester uly., Kingston, Pa. Jos 
vyras Daktaras St. W. Blaze- 
jewskis, mire 1916 meutose. 
Velione paliko duktere Helena 
Pipakiene, isz Kingston, sunu 
Stanislova;, isz Upper Dabby, 
ir keletą anūkus. Laidojo Ket
verge ryta, su apiegomis in 
Szv .Marijos 'bažnyczioje, Ply
mouth, devinta valanda, ir pa
laidota. in parapijos kapinėse.

— Mare Jenulievicziene,' 
kuri kitados gyveno mieste, 
pasimirė pas savo duktere po- 
ia J. Casmeriene, 694 S. Third 
avė., Mt. Vernon, N.~Y. Sere- 
doje, 4-ta valanda ryte.. Velio
ne giriie Lietuvoje. Jos pirmas 
vyras Alek. Savukynas mirė 
daugelis metu’atgal, o antrasis 
vyras Jonas Jenulieviczius mi
re 1934 metuose. Paliko ketu
rios dukterys: Ona, pati Jono 
Subaczio, Philadelphia; Miare, 
pati V. Lukaseviczio, Hazleton 
Helena, pati J. Baskeyfield, 
mieste, Elzbieta, pati J. Cas- 
merio, New York, taipgi daug 
antikų. Laidotuves invyks She 
n adonyje.

apeigos per Prisiminimo 
Diena, Memorial-Decoration 
Day, del žuvusiu kareiviu. 
Politikieriai szita proga isz- 
naudoja bepyszkindami sa
vo prakalbas apie tuos musu 
žuvusius didvyrius. Trum
pai pasakant, jie daug sake, 
ilgai liežuvius lazgeno, bet 
mažai ka pasakė.

□ □ □

APVOGĖ VIESZBUTE

Du Vagiai Gavo 
$30,000

NEW YORK, N. Y. —
Du vagiai, anksti ryta apvogė 
Copacabana vieszbuti, hoteli, 
ir gavo apie trisdeszimts tuks- 
taneziu doleriu.

Kai jiedu inejo in ta viesz- 
buti jiedu rado tik du darbi
ninku kuriuos jiedu suriszo. 
Bet pirmiau vienas isz tu dar
bininku buvo priverstas tiems 
vagiams atidaryti geležine 
sziepa “seifą” kur tie pinigai 
buvo padėti.

Paskui tiedu jauni vagiai 
palike tuos’ darbininkus su- 
risztus ir pabėgo.

Tie darbininkai sako kad 
jiedu pažintu tuodu vagiu, jei
gu jie juos kada nors vėl pa
matytu.

JAUNI ŽULIKAI 
UŽDEGE MOKYKLA

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturi atskiri gaisrai buvo 
jaunu žuliku pradėti in Elisha 
Kent Kane pradine mokykla 
ant 26th ir Jefferson ulycziu. 
Policijantai sako kad vaikai 
tuos gaisrus pradėjo.

Mokyklos Daktaro ofisas bu
vo apverstas, rodos, kad tie 
vaikezai ko ten po stalczius 
jieszkojo.

Tie vaikezai insilauže per 
skiepo duris. Policijantai dar 
tu jaunu žuliku vardus nėra 
paskelbė, bet jie sako kad už 
keliu dienu jie visus juos su
ims ir suaresztuos.

DU VAGIAI AP
DAUŽĖ STUDENTĄ

PHILADELPHIA, PA. —
Temple Universiteto studen
tas, mokindamasis del kvotimu 
buvo dvieju vagiu labai su
musztas. Vagiai insilauže in jo 
namus in Lawndale.

Studentas, asztuoniolikos 
metu Robert Krum buvo nu- 
vesztas in Einstein Center li
gonine kur daktarai sako jis 

yra pavojingoje padėtyje.
Policijantai sako kad tie va

giai sutriuszkino bonka ant to 
studento galvos, ir paskui su 
plaktuku apdaužė jam rankas 
ir kojas.

Vagiai nieko nepasivoge, 
pabėgo. O studentas Krum, vi
sas kruvinas ir sumusztas nu
bėgo pas susiedus Morton L. 
Rubenstein, kurie paszauke 
policijantus ir daktara.

Studentas buvo be sanmones 
kai policijantai nuveže ji in 
ligonine.

AKLAS VYRAS

Negalėjo Pageibeti 
Mirsztancziai Žmonai

PHILADELPHIA, PA. — 
Aklas vyras, kuris gali matyti 
tik szviesa ir szeszelius, veltui 
stengiesi savo žmona iszgelbe- 
ti kai ji nupuolė trepais.

Kai jis mate kad jo žmona 
buvo labai sužeista jis szaukie- 
si pageltos, bet niekas jo 
szauksmu neiszgirdo kol jo 
žmona pasimirė.

Jis yra septynios deszimts 
vieno meto amžiaus James 
Britland, o jo žmona buvo sze- 
szios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus Mare.

Už keliu minutu susietka Po
nia Ada Powell atėjo. Kai ji 
pamate kad ta moteriszke buvo 
labai sužeista, ji greitai nubė
go skersai ulyezia in restau
ranta ir pasiszauke kelis vyrus 
in pagelba. Ji paszauke polici
jantus ir ugniagesius kurie 
Ponia Mary Britland greitai 
nuveže in Northeast ligonine, 
bet ji jau buvo pasimirus.

BEDARBE DIDĖJA

Keturi Milijonai Be 
Darbo

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar, po Republikonu Parti
jos valdžia, randaši daugiau 
kaip keturi milijonai darbi
ninku te darbo. Ir, kiek val
džia dabar pranaszauja, tai 
szi menesi ir ateinanti menesi 
dar daugiau neteks darbo!

Ypatingai daug žmonių bus 
be darbo kai visi* mokiniai ir 
studentai bus paleisti isz mo
kyklų ir kolegijų.

Jeigu Amerikos krasztas pa- 
skselbs kara priesz Komunis
tus in Indo-Kinija, tai tada bus 
visiems daugiau darbu, kaip 
bus ir musu graboriams.

Iszrodo kad Republikonu 
vienatine viltis palaikyti val
džios vadeles yra kur nors, 
kaip nors paskelbti kita kara.

Biznieriai dabar isz Repub
likonu Prtijos reikalauja kad 
jiems butu pavėlinta numuszti 
nuo savo taksu iszlaidas, ku
rias jie praleidžia bevaiszinda- 
mi savo kostumerius. Bet Re- 
publikonai nieko nesako apie 
paprasto darbininko iszlaidas.

Mainieriai dabar yra ir savo 
boso, John L. Lewiso ir savo 
kraszto Prezidento Eisenhowe- 
rio pamirszti. Lewisas buvo 
pakviestas atvažiuoti ir mai
nieriams patarti. Jis neturėjo 
laiko, nes jis tuo laiku buvo už
siėmęs su banku pirkimu.

Mainieriai pasiuntė komisi
ja pasitarti su Prezidentu Ei- 
senhoweriu, kad valdžia mai
nieriams in pagelba ateitu. Bet 
Prezidentas Eisenhoweris bu
vo užsiėmęs su bilijoniszka pa
gelba svetimiems krasztams.

Kalnu Laipintojas
Iszgelbetas

Kareivis George Argus, 
isz Brooklyn, New York bu
vo iszgelbetas ir dabar pasil
si ir sveiksta ligoninėje. Jis, 
su kitais draugais belipda
mas in Mount McKinley kai
na, Alaskoje, paslydo ir nu
krito apie tūkstanti pėdu. Jo 
draugai buvo ji palike in pa
lapine ir jie nulipo nuo to 
kalno jieszkoti pagelbos sa
vo draugui. Armija pasiun
tė kelis eroplanus in ta vieta 
bet tie eroplanai negalėjo te
nai nusileisti. Kai jo draugai 
ji nunesze kelis tukstanezius 
pėdu žemyn, tada vienas 
“helicopter” eroplanas ji 
paėmė ir greitai nuveže in li
gonine.

DAKTARAS INTAR-
TAS UŽ TAKSAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Daktaras prie visko prisipaži
no ir dabar visi tie svietkai ir 
visas tas prisiruoszimas del by
los nuėjo niekais.

Valdžios bendras advokatas 
Brownell yra pasakęs kad in- 
statymai bus permainyti ir kad 
intartas žmogus už taksu ne
mokėjimą negales sakyti kad 
jis kaltas ir viską taip baigti, 
bet kad jis bus priverstas sto
ti in teismą ir priimti nustaty
ta bausme.

BANKOS
DARBININKE

Sukrovė Turteli Savo 
Draugams, Giminėms

DERBY, KANSAS. — Any- 
gardos ir valstijos agentai in- 
tare viena bankos darbininke 
už penkios deszimts tukstan- 
cziu doleriu, kurios ji per il
gus metus isz savo bankos per
dėjo in kitas bankas ant savo 
draugu ir giminiu vardu. Ji 
taip dare per deszimts metu.

Valstijos Banku Komisijo- 
nierius Elmer T. Beck, in To
peka, Kansas, sako kad bankos 
virszininkai suseke kad ketu
rios deszimts penkių metu am
žiaus darbininke, senmerge Or- 
phia Brian, in Farmers and 
Merchants banka, in Derby 
miestą kur gyvena apie keturi 
szimtai žmonių, biski po biski 
iszimdavo pinigu isz tos ban
kos ir tuos pinigus indedavo in 
kitas bankas ant savo draugu 
ir giminiu vardu.

Apygardos advokatas, War
ner Moore in Wichita sako kad 
banka yra apdrausta ir kad vi
si tie pinigai bus bankai sugra
žinti.

Bankos Kasierius, E. P. But
terfield sako kad senmerge Or- 
phia Brian buvo isztikima dar
bininke bankoje per dvide
szimts metu ir kad jis nesu
pranta kodėl ji tuos pinigus 
pasivogė, nes ji nei cento tu 
pinigu pati sau nepasivartuojo.

Bankos virszininkai dar ne
žino ar ja suaresztuoti ar duoti 
jai proga pasiaiszkinti, nors ji 
prisipažino kad ji tuos pinigus 
isz tuos bankos in kitas ban
kas ant savo draugu ir giminiu 
vardus buvo padėjus.

PACZTORIUS
INTARTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Senas laiszkaneszis, intartas 
už dvieju doleriu pavogimą isz 
paczto dovanu in Foundation 
for Asthmatic Children at Tuc
son, Arizona.

Valdžios Komisijonierius 
Henry P. Carr uždėjo penkiu 
szimtu doleriu kaucijos ant to 
pacztoriaus, keturios deszimts 
trijų metu amžiaus Walter G. 
Kittel isz Delhi, netoli nuo 
Butler, Pa.

Paczto agentai jau per kelis 
menesius szita laiszkaneszio 
seke kol suseke ir dabar su- 
aresztavo.

GENEVOS
KONFERENCIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sirenges pyszkinti audringa 
prakalba kaslink taikos ar pa
liautu Indo-Kinijoje.

Jo prakalba gali labai grei
tai pakirsti visa Prancūzijos

Popiežius Paskel btas Szventuoju

Popiežius Pijus Dvylikta
sis pakelia savo ranka, lai
mindamas visus susirinku
sius in Szvento Petro gatve, 
ulyežia, Romoje, kur visi bu
vo susirinkę dalyvauti in 
Popiežiaus Pijaus Deszimto 
inszventinimo apeigas.

Tai buvo nepaprastas in- 
vykis nes jau du szimtai ke
turios deszimts du metai kai 
Kataliku Bažnyczia yra pa

Premiero Joseph Lanierio val
džia, ir paszalinti Prancūzijos 
Užsienio Minister! Georges Bi- 
dault isz tos konferencijos.

Molotovas už tai buvo su- 
gryžes in Rusija ir paskui su- 
gryžo in Genevos Konferenci
ja save prakalba pasakyti kaip 
tik tuo laiku, kada Prancūzai 
rengiasi prie rinkimu.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles, pirm iszvažiuo- 
jant in szita konferencija, bu
vo prižadėjęs, kad, jeigu vis
kas neeis gerai toje konferen
cijoje, jis viską mes ir parva
žiuos namo.

Bet dabar, jis buvo parva
žiavęs namo pasitarti su Prez. 
Eisenhoweriu, ir vėl sugryžo in 
ta konferencija. Nors jis gerai 
tada žinojo ir dabar gerai žino 
kad Sovietu Rusijos Užsienio 
Ministeris toje konferencijoje 
vieszpatauja ir jokios taikos 
ar jokiu paliaubų Indo-Kinijo
je neprižada.

Amerikos Sekretorius Dul
les toje konferencijoje yra tik 
vaikas, prilyginus prie Sovie
tu Rusijos Molotovo.

JAUNI KOMUNISTAI
(„Tasa Nuo 1 Puslapio)

Visi jie apdriskę ir nedaval- 
ge, bet visi pilni propagandos 
priesz Amerikieczius. Spėjama 
kad tokiu jaunu Komunistu 
dabar randasi apie pusketvir
to milijono' Rytu Vokietijoje. 
Kol kas jie nesudaro jokio^ pa
vojaus, bet jeigu karas iszkil- 
tu, tai kad ir apdriskęs, nėda- 
valges jaunuolis gali karabina 
vartuoti. Ir tada jie sudarytu 
visai Europai gyva pavojus.

skelbus Popiežių szventoju.
Apaczioje, Popiežius Pi

jus Dvyliktasis sustoja nors 
del valandėlės ir draugisz- 
kai pasiszneka su Amerikos 
Kardinolu, Francis Spell
man, New York arkidicezi- 
jos Arkivyskupu. Daugiau 
kaip penki szimtai tukstan- 
cziu žmonių dalyvavo szito- 
se iszkilmese.
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