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Sumaiszyti suraizgyti szi- 
tie du drąsuoliai, kurie isz 

s eroplano iszszoko szeszis 
tukstanczius pedu augsztu- 
moje. Jiedu viens kita laike 
kai jiedu krito tris tukstan
czius pedu žemyn, paskui 
kai jiedu atsidarė savo “pa-

Isz Amerikos
LAIVU STATYMAS 

MAŽĖJA

Per Brangiai Kasztuoja 
Statyti Laivus

Amerikoje

WASHINGTON, D. C. — 
Daug buvo kalbama apie nauju 
laivu statymą Amerikoje. Bet 
dabar paaiszkeja kad Ameri
koje yra statoma labai mažai 
laivu.

Amerikoje darbininku algos 
per augsztos ir tavoras, kaip 
plienas ir geležis per daug 
kasztuoja.

Isz. kitos puses, kitu krasztu 
valdžios daug pinigu paskiria 
laivu kompanijoms del staty
mo nauju laivu statymo ir už
laikymo.

Ir dar toliau, kitu krasztu 
laivu darbininkai ir jurininkai 
daug mažesnes algas gauna ne
gu Amerikos laivu darbininkai 
ir jurininkai.

Kaip tik už tai daug Ameri
kos biznierių samdosi svetimu 
krasztu laivus veszti ju tavora. 
Ir kaip tik už tai musu laivu 

. statymo ir laivu užlaikymo 
biznis yra tokis prastas.

Geriausi ir puoszniausi ir 
pigiausi laivai, kurie dabar 
plaukia tarp Amerikos ir Eu
ropos yra Prancūzijos ir Ang
lijos. '

Net ir Komunistiszkos Len
kijos prekybiniai laivai daro 
geresni ir didesni bizni Ameri
koje, negu Amerikos laivai.

New York ir San Francisco 
miestu uostu darbininku uni
jos, kurios daugumoje yra po 
Komunistu intaka daug tos 

rasziutus”, jie nusileido 
ant žemes. Jiedu viens kita 
pasveikino už laiminga ke
lione isz padangių, ir sake 
kad jiedu vėl isz dar augsz- 
cziau kita syki szoks. Jiedu 
szita savo paroda laike virsz 
Paryžius, Prancūzijoje.

pramones ar biznio atitraukia 
nuo Amerikos laivu.

JAUNI
PRASIKALTĖLIAI

Tėvai, Ne Vaikai Kalti
WASHINGTON, D. C. — 

Slaptos Policijos FBI Direkto
rius J. Edgar Hooveris, savo 
paskutinėje paskaitoja, prane- 
sza, kad beveik asztuntas nuo- 
szimtis visu prasikaltimu mu
su kraszte pernai buvo papil
dyti jaunuoliu prilyginus tik 
mažiau antro nuoszimczio pra
sikaltimu suaugusiu.

Kiekvienas isz dvieju prasi
kaltėliu yra jaunesnis negu 
asztuoniolika metu amžiaus; 
vienas isz trijų yra jaunesnis 
negu szesziolikos metu.

Musu laikraszcziai, knygos, 
radijas ir televizija per žinias, 
naujienas ir pasakas iszauksz- 
tina prasikaltėlius, vagius ir 
žmogžudžius.

Bet ne vien tik ežia randasi 
kalte. Sziomis dienomis musu 
vaikai yra neteke tikru namu. 
Tėvas dirba, motina dirba; vai
kas iszeina in mokykla visai 
nepamatęs savo tėvu. Jis pie
tus valgo mokyklos “cafeteri- 
joje”, po mokyklos jis loszia 
bole, jis parbėgės vakarienes 
praryja, ir iszbega in ‘movies’ 
“Canteen” ar mokyklos ar 
bažnyczios surengta szoki.

Jo tėvas iszeina in saliuna, o 
motina, parėjus isz darbo, pra
ryjąs vakariene, iszbega in 
“Bingo” “Kard Party” ar 
‘! Bridge ’ ’ vakarėli.

Sziandien musu vaikai žiuri, 
in savo namus, kaipo in viesz- 
buti, kur galima tik savo kepu
re pakabinti ir ja vėliau pasi
imti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DESZIMTS ŽUVO
«

Du Automobiliai 
Susikūlė; Vienas 

Sudege

OWINGS, MD. ■*- Asztuoni 
vyrai ir dvi moterys žuvo gais
re, kai du automobiliai susikū
lė ant kalno, netoli Lyons 
Creek.

Tiedu automobiliai su to
kiu smarkumu susikūlė, kad 
policijantai negalėjo pasakyti 
in kuria puse kuris automobi
lius važiavo.

Vienas isz tu automobiliu 
ant syk užsidegė ir visi jame 
sudege pirm negu North Beach 
Fire Departmento ugniagesiai 
suspėjo pribūti.

Tik vienas isz tu keleiviu 
iszliko gyvas, bet ir jis vėliau 
pasimirė ligoninėje.

Policijantai sako kad viena 
automobiliu vairavo dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
Robert E. Abell, isz Silver 
Spring, Maryland, ir kad jis 
ne savo szonu važiavo ant to 
vieszkelio. Antro automobi- 
liaus draiverys buvo trisde- 
szimts keturiu metu amžiaus 
Clarence M. Thomas isz Olivet, 
Maryland.

Kiti žuvusieji in draiverio 
Abelį automobiliu buvo dvide- 
szimts keturiu metu amžiaus 
John P. Schweinhout; dvide
szimts metu amžiaus Robert 
Lee Schweinhout; dvideszimts 
metu amžiaus Milton E. Stotle- 
meyer; visi isz Silver Spring; 
ir vienas jaunuolis apie devy
niolikos metu amžiaus, kuris 
buvo taip sudegintas, kad ne
buvo galima ji pažinti.

Antrame automobilyje apart 
draiverio Thomas, važiavo dvi
deszimts keturiu metu Earl S.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Loszike Isztekejo

Graži ir gabi loszike Jean 
Peters isztekejo už Stewart 
W. Cramer Trecziojo, Vasz- 
ingtone. Visi jos draugai ir 
drauges labai nustebo nes 
niekas nieko apie tai nežino
jo, kol jie pasiskaitę apie ju 
szliuba laikraszcziuose.

Cramer, kuris yra bagotas 
aliejus biznierius, Texas val
stijoje, pirma syki susitiko 
su loszike Jean Peters Ro
moje, kur ji dirbo, loszdama 
del vieno muving-pikezieriu 
paveikslo.

SENATORIAI
SZPOSUS KRECZIA

Kaip Vaikai, Nori 
Pasirodyti

WASHINGTON, D. C. — 
Per tuos McCarthy-Stevens 
tardinimus, laikas nuo laiko, 
vienas ar kitas Senatorius no
ri savo balsuotuojams pasiro
dyti ka jis moka ir kaip jis ga
li iszkelti savo baisa, ir kaip 
mažas vaikas, nori mėgsta pa- 
strakseti, kad visi in ji žiūrėtu.

Tada Senatorius Stuart Sy
mington nuduoda kad jam vis
kas baisiai nuobodu, ir kad vi
si per televizija matytu, vie- 
szai pasitaria su Robert Ken
nedy, kuris vis tupi užpakaly
je. Paskui Armijos advokatas 
isz Bostono, Ponas Joseph N. 
Welch, baisiai susiraukia, pas
kui mandagiai nusiszypsoja ir 
taip labai mcksliszkai užklau
sia: “Kodėl jus FBI policijai 
nepasakote apie tuos Komu
nistus?”

Tai iszrodo labai protinga ir 
labai moksliszka ir visus pa
linksmina. Ir kodėl ne? Juk 
jiems nieko nekasztuoja.

Visi tie taip moksliszki klau
simai ir pareikalavimai kad tu 
szimto trisdeszimts ar szimto 
trisdeszimts penkių Komunis
tu vardai butu paduoti Apsau
gos Sztabui ar FBI policijai 
skamba labai gražiai ir moks- 
liszkai ir, rodos protingai. Bet 
jie yra tuszti, durni ir kvaili, 
ir nei vienas isz tu Senatorių 
nėra tokis spaugas ar kvailas 
jiemfe intiketi. Visi jie gerai 
žino kad nei Apsaugos Sztabas 
nei FBI nieko negalėtu su tais 
vardais daryti.

Sen. Stuart Symington taip 
gražiai iszgyre Apsaugos Sek
retorių Charles E. Wilson, ku
ris yra buvęs General Motors 
kompanijos virszininkas, ir 
paskui pats save pasigyrė pa
pasakodamas ka jis buvo nu
veikęs, (bet ne kiek užsidir
bės) kai jis buvo virszininkas 
Emerson Manufacturing kom
panijos in St. Louis.

Ka jie visi gerai žino, Sena
torius Everett Dirksen, isz 
Illinois valstijos jiems gražiai 
iszdeste ir juos kaip mažus, 
iszdykusius vaikus pabare. Jis 
primine ir praparodino kad 
Apsaugos Sztabas negali nei 
viena žmogų priversti stoti in 
teismą, negali nieką suaresz- 
tuoti, negali nei viena privers
ti po prisieka prie ko nors pri
sipažinti, nega1! nei paklausti 
ar kuris darbininkas yra Ko
munistas ar priguli prie Ko- i 
munistu partijos.

Vien tik Kongreso ir Senato 
komisijos turi ta ingaliojima 
po prievarta patraukti žmogų 
in teismą ir priversti ji po pri
sieka pasakyti ar jis yra toks 
ir toks.

Už tai Apsaugos Sekreto
rius szitame klausime yra be- 
jiegis, nežiūrint kaip jis nore-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PAMIRSZTAS
GENEROLAS

Nubaustas, I’aszalintas 
Ii Užmirsztas

WASHINGTON, D. C. — 
Visi szitie tardinimai ant tele
vizijos tarp Senatoriaus Mc
Carthy ir Armijos yra apie dvi 
ypatas — eilini kareivi Schine 
ir Armijos Generolą Lawton.

Dabar iszrodo, kad visi pa- 
mirszo apie szita Generolą 
Lawton.

Generolas Lawton darbavosi 
su Sen. McCarthy komisija ir 
kai jis dažinojo apie kelis Ko
munistus po jo valdžia, jis juos 
pravarė. Už toki pasielgimą 
Armijos tūzai, kuriu tarpe bu
vo ir Armijos virszune, Sekre
torius Stevens ir jo pagelbinin- 
kas Adams, Generolą Lawton 
nubaudė. Jis buvo paszalintas 
isz savo vietos ir jam buvo už
drausta dalyvauti Sen. McCar
thy komisijos mitinguose.

Jam telpgi buvo uždrausta 
tai komisijai praneszti apie ki
tus Komunistus kurie randasi 
Armijoje.

Szitas Generolas Lawton 
teipgi buvo vieszai pasakęs ir 
vardais iszvardines keletą pro
fesorius kurie yra Komunistai, 
bet vis turi augsztas ir sziltas 
vietas augszcziausiose musu 
universitetuose.

Nežiūrint ta kad jis szventa 
teisybe buvo pasakęs, nepai
sant to kad po Generolo Law
ton prakalbos apie szeszi Pro
fesoriai greitai atsisakė, pasi
traukė ir apie puse tuzino sak- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pulkininkas J. E. Pepper, 
isz Lexington, Kentucky, 
krapsztuosi galva ir nežino 
ka dabar ežia daryti.
Jis atvažiavo in Vaszingto- 

na ant seimo ir dabar nori 
savo “rigina” su dvejais 
arkliais pasistatydinti ant 
ulyczios, kur randasi tie

. L. BoczkowHkl, Editor and Mgr.

INDO-K1NUOS
FRONTAS

Prancūzams Riestai;
Komunistai Eina

Pirmyn

HANOI, INDO-KINIJA. — 
Prancūzai prisipažinsta, kad ju 
kariuomenėms jau reistai In- 
do-Kinijoje.

Prie kelio ar plento, kuris 
jungia Hanoi su Haiphong ran
dasi daugiau kaip deszimts 
tukstaneziu Komunistu karei
viu kurie dabar labai trukdo 
Prancūzu susisiekimą. Prancū
zams dabar labai sunku ir pa
vojinga savo kareiviams pri
statyti maisto ar ginklu su tre
kais per ta vieszkeli.

Už tai Prancūzai dabar pra- 
szo dar daugiau laivu isz Ame
rikos.

Prancūzai su Amerikos ka- 
riszkais eroplanais stengiasi 
bombarduoti Komunistu tvir
toves.

Bet tokis isz eroplanu bom
bardavimas nesustabdo prie- 
szo. Mes tai ptyreme Korėjoje, 
kur mes daug daugiau eropla
nu turėjome negu Komunistai, 
bet negalėjome ju sustabdyti.

Indo-Kinijoje dar sunkiau 
taip ssu kariszkais eroplanais 
priesza sustabdyti, nes ežia 
miszkai yra labai tankus, ir ka
riuomenes gali net ir ’dienos 
laiku eiti pirmyn, nepaišant vi
su eroplanu padangėse.

Pirkie U. S. Bonus

Painus Klausimas

Fa Rs tei ša fis tta

nauji “Parking Meters” in 
kuriuos reikia indeti deszim- 
tukas del valandos.

J. E. Pepper turi savo 
rankoje senoviszka Ameri
kos centą, kuris yra per di
delis tai skylutei in ta 
“Parking Meter”.

o □ □

&65 METAS

MILIJONIERIAUS
ŽMONA PAVOGTA

SUGRAŽINTA

Jos Vyras Razbainin- 
kams Užmokėjo 

$75,000

TH0ENIX, ARIZONA. — 
Policijantai, FBI agentai ir ar
mijos eroplanai pradėjo jiesz- 
koti to razbaininko ir jo drau
gu, kurie pasivogė milijonie
riaus žmona ir ja laike, kol jos 
vyras jiems sumokėjo net sep
tynios deszimts penkis tuks
tanczius doleriu.

Dvideszimts trijų metu am
žiaus milijonieriaus žmona, 
Ponia Evelyn Ann Smith, apie 
antra valanda po pietų insise- 
do in savo automobiliu ir tenai 
jos lauke vyras su revolveriu. 
Jis privertė ja iszvažiuoti su 
jucm isz miesto, paskui ja už
rakė jos paezios automobilyje 
ir iszveže ja in kalnus, kurie 
v adinasi ‘ ‘ Superstition ’ ’ kal
nai, kuriuose daug žmonių ne
teko gyvasties bejieszkodami 
prarastos ar dingusios aukso 
kasyklos.

Razbaininkai per telefoną ir 
razbaininkai per telefoną ir 
per trumpus rasztelius davė 
jos vyrui žinoti kad jeigu jis 
nori pamatyti savo žmona gy
va, jis turi jiems duoti septy
nios deszimts penkis tukstan
czius doleriu ir policijai nei žo
džio apie tai nepasakyti.

Visi laikraszcziai, radijo ži
nių skelbėjai ir policijantai ty
lėjo ir nieko neskelbe, nedare, 
kol to milijonieriaus žmona 
buvo jam sugražinta, kai jis 
tuos pinigus sumokėjo.

Bet kai tik ji buvo sugražin
ta, tai policija, FBI agentai ir 
net armijos lakūnai visus tuos 
kalinus apsupo, bejieszkodaani 
tu razbaininku. Vienas buvo, 
tuojaus sueziuptas, Daniel Jos. 
Marsin, bedarbis. Pas ji poli
cijantai surado ta raszomaja 
maszinele, “typewriter!” ant

(Tasa Ant 4 Puslapio)

INŽINIERIUS
PASIMIRĖ

Buvo Ka Tik Sustabdęs
Traukini

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Už penkių minueziu, kai inži
nierius atveže traukini isz New 
York in Atlantic City, szeszios 
deszimts dvieju me|u amžiaus 
Charles Lovett pasimirė.

Jis greitai, Pennsylvania- 
Reading Seashore Lines trau
kini atveže isz New York mies
te in Atlantic City ,ir paskui 
nuėjės in savo automobiliu, už 
penkių miliutu pasimirė.

Jis buvo nuvesztas in ligoni
ne, bet jau buvo mires. Jis vi
sai nebuvo sirgęs ir visi jo 
draugai, darbininkai labai nu
stebo kai iszgirdo, kad jis taip 
staiga pasimirė.



“SAULE“ MAHANOY CITY, PJL

Kas Girdėt
Saržentas Jurgis Yatkaus- 

kas, isz New York miesto, gavo 
sidabro žvaigžde už drąsu at- 
sižymejima ant karo lauko, 
Korėjoje. Jis 'buvo su Antra 
Pėstininku Divizija.

■■■ • ,
In Bristol, Anglijoje, Ponai 

Burghill gavo savo leda del sa
vo “ice-bokso” isz dangaus, 
asztuonios deszimts svaru le

do gabalas netyczia iszkrito isz 
eroplano, prasimusze pro Bur
ghill namu stogą ir pataikė' in 
ju “ ice-'baksi’ ” ledaune. 

• •
Juoda gulbe iszkele tarptau

tini klausima.. Viena tokia juo
da gulbe dingo isz Anglijos 
Ministerio Winston Churchill 
ūkio. Ir tokia juoda gulbe, pa
ilsus ir iszalkus, nutapė in ūki
ninko darža in Uden, Neder- 
landija. Ūkininkas Franciscus 
De Wit dabar pranesze savo 
valdžios szta'bui kad svetimo 
kraszto gulbe jo darža užėmė.

O Anglijos Minister!s* dabar 
sako, kad jo juoda gulbe yra 
laikoma nelaisvoje svetimame 
kraszto.

tiek pinigu turėtu. Tai kam 
ežia, tu ergeliai ? Musu skaity
tojai gal sziandien vairuoja 
antru ranku automobilius, bet 
jie mielu noru pirktu,si nauja 
ir spindanti Cadillac automo
biliu jeigu jie1 tik gana pinigu 
turėtu. Kur to garbingo ir mo
kinto advokato isz Bostono, 
Welch 'protas? Jis nėra mums 
pasakęs koki automobiliu jis 
vairuoja ir kiek jis už pietus 
ar už kelis gurksznius saliune 
ar kliube moka.

NE ‘ATSKIRI
LYGUS’ BET LYGUS

IR KARTU

Iszmintingi Žodeliai
— Ant žemes pirmutiniu 

laikrasztininku buvo Kainas, 
jis kadangi pirmasis eme pole
mizuoti su savo prieszu, broliu, 
už persitikrinimus.

— Moterys taip ilgai gy
vens nelaisvoje, kol nuo pavir- 
szaus žemes neisznyks visokios 
mados ir fartepijonai,

/

— Iszdidus žmogus pana- 
szus iszpustai pūslei — del to 
tai taip lengvai ir plaukioja po 
paikystes kūdras.

I’irkie U. S. Bonus!
Anglu atstovas “Charge d’ 

Affaires”, Peiping mieste, Ki
nijoje, tarpininkauja . Ameri
kos valstijai, ir yra užvedės 
tiesiogines derybas su Komu
nistine Kinija del tszlaisvini- 
mo aisztuonios deszimts trijų 
Amerikiecziu piliecziu.

Penkios deszimts keturi isz 
tu belaisviu yra civiliai, o dvi- 
deszimt's devyni yra kariszkiaį. 
Vieni isz ju randasi kalėjimuo
se, o kiti yra po sargybasavo 
namuose. Dar kiti yra laisvi, 
bet jiems nevalia iszvaižiuoti 
isz to' kraszto.

Vaszingtone per Senato Ko
misijos tardinimus Armijos 
advokatas Welch sugaiszino 
apie dvi valandas duodamas 
tuszezius, kvailus ir durnius 
klausimus, advokatui Roy 
Cohn. Per televizija garsus ad
vokatas Welch statydino to
kius klausimos kaip: “Kur tu 
buvai Spalio dvideszimta die
na? Kiek užmokėjai už vaka
riene? Su kuo tu praleidai ta 
v ak ar a? Kiek tu praleidai in 
“Stork Kliu’ba? Kiek tau kaisz- 
tavo in “Stag Trent” vieszibu- 
ti?”

Mums iszrodo kad tas jau
nas Žydelis Roy Coliu galėtu 
tam seniui Welch advokatui 
pasakyti, kad ne jo biznis!

Jaunas Žydelis, advokatas, 
Roy Coliu y,ra garsaus teisėjo 
sūnūs ir yra bagoczius, jo 
draugas, kareivis Schine yra 
sūnūs milijonierių kurie yra 
daugiau kaip viso tuzino 
puoszniu vieszbuicziu, hoteliu 
savininkai. Tai kokie ežia dy- 
vai kad tiedu jauni Žydeliai 
praleistu ar praszvillptu dvide- 
szimts ar szimta doleriu kai jie 
nori užkasti, iszsigerti ar pa
silinksminti.

Jeigu eilinis kareivis Žyde
lis G. David Schine'turėjo ‘Ca
dillac’ automobiliu su gražia 
ir jauna geltuonplauke jo lau
kiant prie CamĮp1 Dix vartų, tai 
buvo už tai kad jis turėjo gana 
pinigu ta ‘ Cadillac’ automobi
liu nusipirkti ir ta geltuon
plauke prisivilioti. Tai kam 
ežia, tie intarimai ir kam ežia I
tas pavydas? Penki milijonai 
musu kareiviai panasziai 
sziandien darytu jeigu jie tik

Pypkes Durnai

Girtuoklėlio Daina
Turi katinas kacziuke, 
Turi žąsinas žąsiuke, 
Turi poniszkas panaite, 
Turi bernas sau tarnaite, 
O asz vyras aržuolinis 
Turiu buteli degtines. 
Musz kacziukes katinuką, 
Pesz žąsiukes žąsinuką, 
Juoksis metgos isz berneliu, 
Juoksis panos isz poneliu, 
Tik asz vienas laimingiausias, 
Nes degtine, draugas 

tikriausias.
In kiszeniu insidesiu, 
Ja asz gersiu glamonėsiu, 
Bonkos kamszti iszsitrauksiu, 
Degtinukes paragausiu, 
Tuoj krutinę bus sziltesne, 
Ir galvele bus linksmesne. 
O kad Nemunas garbingas 
Butu sziandien iszmintingas, 
Kad ant musu susimiltu, 
Savo vandenis iszpiltu, 
O degtine insilietu, 
Viena degtine teketu. 
Tai butu lebe! Tai but 

džiaugsmas!
Tai butu laime, tai but 

kauksmas!
Visi žmones ir žvėreliai, 
Visos žuvys ir paukszteliai 
Vis prie Nemuno keliautu 
Ir degtines paragautu. 
Žvėrys gertu ir riaumotų, 
Žmones szoktu ir leliotu, 
Net žuvystės vis tik nertu, 
Degtinuke miela gertu; 
Viskas džiaugtus, szokinetu, 
Net ir žeme strapinėtu.

— ‘ ‘ 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!

Platinkit “Saule”

JAV Vyriausias Teismas, is
teriniu žygiu, Užbaigdamas se
gregacija (atskirima) viešose 

■ mokyklose atspindi Amerikos 
šanžine. Teismas uždraudė ra
sine nelygybe Amerikos vie- 
szose mokyklose, atskirima 
negru ir baltu mokiniu.

Teismas, laikydamas kad 
rasine atskirima vięszose mo
kyklose priesztarauja Konsti
tucijos 14 priedo “lygi atsar- 
guma'pagal instatyma”, atme
tė doktrina "atskiri bet ly
gus” kuri buvo priimta priesz. 

GO metu. Atskirti mokinius vie
nu metu ir kvalifikacijų (tin
kamu) pagimdo tokia žemes
nes verteh painuota, kuri vė
liau. sunku atitaisyti.

Szis aukseziausio teismo 
sprendimas laikomas paežiu 
svarbiausiu žygiu negru kovoj 
už lygias teises nuo vergijos 
panaikinimo.

Amerikos negras tiki in sa
vo ateiti Amerikoje. Jis netikė
jo in Komunistu pažadus ji 
tučtuoj iszlaisvinti. Tik apie 
3,000 isz daugiau negu 15,000,- 
000 negru JAV-ese kad nors 
buvo nariais Komunistu parti
jos. Nepaisant visokiu skirtu
mu ir neteisybių kuriu turėjo 
pergy venti negras vis jieszko- 
jo ipataisymo instatytmo keliu 
ir demokratiszka būda. Szis 
Teismo nusprendimas palaiko 
jo insitikinima.

Ims kiek laiko užbaigti at
skirima. Tas lieczia apie 12 mi
lijonu mokiniu 21 valstijose. 
Daug ko reikės pakeisti. Atski- 
rinios uždraudimas sukels di
deli pašiprieszinima kai kurio
se vietose. Bet rimti žmones 
visur pasiruosze užlaikyti sza- 
lies instatyma ir užbaigti at
skirima..

Szis žygis netik svarbus ežia 
Amerikoje, bet musu tarptau
tiniuose’ santikiuose. Amerikos 
įprestyžas yra menkas kaikn- 
riose szalyse. Visoki kaltini
mai daromi del skirtumus 
priesz negrus. Kremlius labai 
greitai iszpuczia sziuos visus 
kaltinimus. Nekaip gali galvo
ti apie Amerika; tos ne-baltuju 
tautos. Aukszcziausio Teismo 
sprendimas yra puikus atsa
kymas tiems visiems kriti
kams. Yra puikus pabrėžimas 
Amerikos pamato “lygybe vi
siems”.

Apie atskirima buvo galima 
sužinoti tik isz laikraszcziu nes 
daugelyje vietų balti ir juodi 
mokiniai lanke paiczias mo
kyklas. Bet atskirima turėjo 
bu t i visu rupeseziu. Su jos pa
naikinimu galime didžiuotis 
tokiu gyvenimo Ibudu, kuris 
pripraszyista savo klaidos ir 
pataiso instatymo keliu.

Žmones kurie raszo laiszkus 
in užsieny gali szia žinute pa
skleisti pasauliui. Savo laisz- 
kuose draugams ir giminėms 
užsienyje kada raszo apie in- 
vairius iszklausinejimus ežia 
ir kitus 'gyvenimo iuvykius, 
.galėtu pabrėžti kad tikrai 
svarbiausias invykis sziaime 
kraszte/yra panaikinimas at
skirumos musu mokyklose; jog 
JAV aukszcziausias teismas 
vienbalsiai nutarė kad negrai 
ir baltieji vaikai gali lankyti 
tas paezias mokyklas; tas 
reiszkia kad neužilgo visi 
Amerikos vaikai, visur, nepai
sant rases, spalvos ir tikybos, 
lankys mokyklas kartu. Pui

kus laimėjimas negrams ju 90 
m., kovoje priesz vergija, da
bar jie turi lygias teises del 
darbo, balsavimo, aipszvietos, 
civiliu teisiu ir taip' toliaus.

Tokios mintys savo laiszkuo- 
se draugams in užsieny gali 
priminti jiems jog Amerika 
vis gyvena pagal pamala, ipa- 
reikszta savo Nepriklausomy
bes Deklaracijoj: “jog visi 
žmones yra sutverti lygus”.

— C. C.

ŽMOGUS SUDYJE, 
O DIEVAS VALDO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

re pone Darata. Nuolatos turi 
ka toki ter!p saves su tuom die
du, net dy vai. Ir kad ne Storas
ta, Ksene tavo tėvas, kuris lai
ko del to jog su tavo nebasz- 
ninke motina drauge pribuvo, 
tai asz butau senei szunimis 
iszpjudžius, ba. tiktai dvare 
liežiuvius daro.

Ksene nieko neatsakius, isz- 
ejo greitai isz pakajaus mo- 
czekos ir nusidavė per kiemą 
in miegkambaryje Žinojo nuo 
senei jog moezeka nemėgsta, 
josios nesziotes, naszles Jeri- 
nos, ir jog priesz moezeka. ne
gali už ja užtarant, ba da la
binus mylėjo ir įpriejo prie jo
sios prisiriszinejo.

Kada Ksene jieszkojo Jeri- 
nos, ta nuliūdus sėdėjo stuboje 
seno Maksimo ir kalbėjo:

— Czia bus daug negero, 
ponas Storasta sziandien apsa
kė paskutinia vale, man ir tau 
Maksime, po kelis kartus, liepe 
serget vienturteles norint pa
skyrė apglaubtoju ponia Bloc- 
ki, savo sena prieteli,iir tai ligi 
dienai, kol ponas Steponas ne- 
susivineziavos su pana Ksene.

— Bene tai Jyvai, jog po
nas Storasta paveda mudviem, 
savo 'brahgiause skarba? Ar tai 
nežino, jog abudu esava. gatavi 
gyvaste padėt apginime musu 
panaites.

— Asz sakau, jog nieko ge
ro negali tikėtis, jog ponas 
Storasta jieszko apglaubtoju 
del savo vienturteles, ba jau 
ežia smertis. Nes tai ne ant ge
ro kvaraiba atnesze Zakara Isk
ra. .

— Ka? Ar velei tas in 
czion atsivilko?

— O teiip. O ar pameni 
Maksimai, kaip • tas in czion 
karta atsivilko su kokiu tai 
reikalu 'pas ponia, tai netru
kus vagiai insilauže in skarbu- 
cziu, ir kad ne tu, butu gerai 
prižureja poną, o kaip antra 
atsivilko tai Ksene musu susir
go jog vos atgriebiau.

— Bene tai jisai buvo tam 
kaltas, nes ka tas prakeiktas 
tai kaip kokia ragana, turi už
traukt nelaime. U-gi žinai, jog 
per ji ir musu ponas paėmė szi- 
ta ponia už antrai paezia.

— Ar-gi tai kažin tiesa, 
Maksime, jog szitoji mu.su po
ne paeina isz prasto gimimo?

— O velniai ant galo žino 
isz kokiu ji jie paeina! Žmonis 
visaip apie tai pasakojo, nes 
niekas ant tikro nežino. Asz-gi 
girdėjau kaip pati sakėsi musu 
'ponui, jog savo tėvo nepame
na, o motina mažai ka, jog yra 
sierata ir tui'ejo už vyra Len- 
kiszka szlektuka, poną Bogu- 
sza., kuris aps'ipacziavo su. ja, 
del to jog buvo patoga.

— Ar sziteip! Tai buvo 
sierata, o sziandien, 'brangus 
Dieve!

— Na teiip kalbėjo toliaus 
Maksimas Dievas žmogų vedą, 
o niekas be Dievo nesistoje. 
Musu ponas pažinojo taji Ba- 
gusza, ba tarnavo vaiske po 
musu ponu. Tai kaip po smer- 
tei pirmutines ponios atvyko 
in czion Bugusziene, nuvargin
ta naszle, su mergiuke, drauge 
tai musu ponas, kaipo gailus 
žmogus, priglaudę sierata, ant 
kokio tai laiko.

— Ir tuojauš stojosi ponia?
— Ne tuojaus, nes ar-gi 

mes galėjome žinot kas tarpe 
ju buvo ir kaip tai stojosi, o ir 
pats ponas nežino kas pasida
rė gana jog naszle tupinėjo 
apie ji ir jo mergiuke Ksene 
viską prižiurinejo ir teip po
nas priprato prie josios, jog po 
dvieju metu jau be josios ne
galėjo rimt.

— Ir tada apsipaeziavo su
.F • ■

— Kur-gi! Jam ne ant mįs
les neužėjo! Kaip žmonių pa
saka yra jog kur velnias nega
li, tai boba siunezia, nes gal 
velnias tada bobos neturėjo tai 
diedą prisiuntė. Ne žine isz kur 
ir ka, atsivilko Zakaras Iskra. 
Pone Bagusziene sake, jog tai 
senas tarnhs, ar prietelis mo
tinos. Diedas su * naszle ilgai 
sznabždejo, po tuom Baguszie
ne stojosi nuliūdus. Turėjo 
kaip rodos musu, ponas josios 
klaust, kas jei kenke, ba puolė 
ponui in kojas ir su verksmu 
pasakojo, jog turi keliaut in 
svietą ant vargo,'ba žmonis ant 
josios visokias sznektas pra- 
niaine ir gera, szlove plesze.

— Del Dievo! Ir tai butu 
tiesa? Juk visi kalba jog dva
re Ono Silniekio tai kaip klosz- 
torije.

— Asz po teisybei nieko ne 
girdėjau priesz ponia, Bogu- 
sziene, o ir ponas Storasta isz- 
girdes apie tai, net sau. už gal
vos nusitvėrė ir davinėjo rodą, 
kad ant žmonių, sznektu ncpa.i- 
seti, jeigo savžine czysta. Nes 
naszle užsispyrė kaip ožis ir 
gvoltu rengėsi in kelione.

— Na ir kam neejo? Rei
kėjo po lev ar abu leist!

— Leist, kalbi! Nes ponas 
turėdamas gaile szirdi, paszau- 
ke Zakora ir ilgai su juom kal
bėjo. Ka kalbėjo terp saves, 
asz nežinau, nes po tuom pasi
kalbėjimui diedas dingo o po
ne Bogusziene likos Storastie- 
n e.

— Jau thi josios buvo gi- 
lukis.

Norėjo da, ka toki tarp saves 
kalbėt, kad sztai inbega Kseni 
ir paklausė:

— Ar yra czion mano Je- 
rinka?

— Esmių, esmių, ponaite 
brangi, ir pasitiko Ksene.

(TOLIAUS BUS)

^Pirkie U. S. Bonus!

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

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: 
Yla 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 gi Rūkingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.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 Kuczids 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 pos
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.lGO—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu 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 Simus Mul
kinus; Iszkluusytn Malda 
Vargszo; Gerus 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

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

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

1801h—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas KatalL 
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 Pasibudinimas 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas 
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.

ĮTvU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

mu.su
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RAŠTININKAS
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Arba Negrada Teisingumo

(Tasa)

1 buvo užpraszytas stojo jisai ir 
iszsiemiais isz kiszeniaus rasz- 
tuis pradėjo skaityt:

Kada 'baigėsi deszimtas me
tas, pardavė viską ka turėjo, 
pripirko .tokiu tavom, kokiu 
nebuvo jo gimtines mieste, pri
krovė in pasamdyta laiva ir 
leidosi in savo tėvynė. Gi Ink- 
uiingai atkeliavo in Kuvhofen, 
o pardavias naudingai savo 
tavora Hamburge, nuvažiavo 
in Lube-ka, in kur Sekminių 
Medele pribuvo. Balsai varpu 
primine jam jog reike nusiduot 
in bažnyczia, iidant padekavot 
Visaga.lingam už laiminga su- 
gryžinia. Paskui nusidavė su 
plakanczia, szirdžia pas poną 

* Antanu kuri rado sveiku. Per
statė savo popieras, kaipo Ifon
dinis kupezius likos per p. An
taną užpraszytas, ant piety ant 
kuriu ketino rastis ir keli sve- 
cziai.

Hugonas paregėjus pirma 
karta Marija, kuri užaugo ant 

t patogos panos, nes ji jie to sve- 
timžemio nepažino. Laike pie
tų apsakinėjo daug apie savo 
kelione Varu ir rytu szalyje, 
prieto užminė, jog sunai pono 
Antana gal daugiau svieto ma- 
te už ji. Ant to atsake ponas 
Antanas jog suvis ne turi sunu, 
o tas kuri priesz keliolika me
tu priėmė in savo narna tai ap- 
leido ji ir tokiu dalyku nedorai 
užsimokėjo ulž auginimą.

Kada, ponas. Antanas tuos 
žodžius baigė, Marija pasikė
lė nuo kėdės ir nuėjo in kita 
pakaju, o Hugonas galėjo pa- 
temyt, kaip aszaros akyse sto 
vėjo. Antanas apsakinėjo to
linus jog jau tiek nepyktu ant 
jo, ulž aįpleidima namo, kaip 
tiktai negali atsilset už tai, jog 
jo duktere suvadžiojo, kuri ne
nori dalia r girdėt' alpi e iszteke- 
jima laukdama ant jo prižadė
jimo, kuris po sukalbėtam lai
kui ketino sugrįžt.

Ant tu žodžiu pasikėlė Hu
gonas su džiaugsmu ir tarė:

— Ir gerai padare pono 
duktė ba žiuokie ponas, jog ašz 
esmių tuom angytiniu pono, 
apleidau, o dabar sugrylžtu 
idant praszyt už paezia Mari
ja.

Visi iszgirde tuosius žodžius 
net ndtirpo, o Hugonas tuo jaus 
parode savo popieras, kaipo 
da,vaidus. Džiaugsmas Marijos 

4 buvo neapraszomas. 'Pripažino 
jog turėjo jauslu da ji pama
tyt. Tuojaus tėvai Marijos ant 
to sutiko ir atsibuvo sutartu
ves. Ant rytojaus Hugonas pa
rode savo turtus, lieįpe atneszt 
savo skrynia., kurioje talpinosi 
sunkus maiszeliai pinigu isz 
ko negalėjo ateinantis uoszvis 
atsistebėt. Priėmė su džiaugs- 
m u Hugona in savo narna jog 
dabar vela turės -ulž vaduoto j u 
kupezystoje. In meta velau at
sibuvo puiki svodba prie dau
gelio sveicziu, te-rp kuriu rado
si burmistras miesto, kuris ir

i L. TRASKAUSKAS j 
$ ___ :__ *
* LIETUVISZKAS $

V J GRABORIUS |
* Laidoja Kunus Numirėliu. * 
į Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams $
i • Reikalams :: *
* --------- ¥
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“Ispanijoje numirė turtinga 
pone, vardu Donna Laura,, kuri

<«*^^*^^^-K******** *******

Geriausia akademija, del 
nekuriu 'žmonių, 

Kad ir kalėjime, • 
Ten žmogus doriauses, 

Nes doras in ten nelabai 
pakliūva,

Bet visaip ant. svieto 
sziandien 'buna.

Juk tai akademija paleistuviu, 
Kriminalistu ir palaidūnu, 

Publika žino kad jie niekai, 
Būdami liuesais niekad 

laikraszczio neskaitė, 
Tiktai pradėjo tada kada 

likosi uždaryti, 
Moraliszku skaitymu nenori, 

Ba sanžine juoda turi, 
Geriausi skaitymai apie 

vagysta, 
Latryjšta ir paleistuvysta.

Geriausia. padarytu, 
Kad tokius iszvarytu, 
Ba toki akademikai,

Tai visame sviete niekai, . 
Geras žmogus ir doras, 

Visados bus geru, 
ir pasiliks doru!

•J> *1* <1* n* *r» *T*

Ar daugelis žmonių sziandien 
apmislino, 

Kuom del ju yra Amerikas? 
Ar kada, mieli skaitytojai, 

Užklausate saves: ■ 
Kuom yra tasai Amerikas 

del manes'?
Ar suradote ant to 

atsakyma?
Pavėlinkite kad duotai) 

Nors trumpa atsakyma ant 
tojo klausymo: 

Amerikas yra sklypas, 
Kur laike paprastu

11 ori 11 ai i szk u 1 ai k u, 
Randasi del visu sziokis 

tekis darbas, 
Del tuja kurie nori dirbti.

Uždarbis yra geras, 
O paezedus žmogus, 

Gali suezedyt del saves 
Ir savo szėimynos pinigą, 
O tankiausia gali dastoti 

Paguodone ąugszto dinsto, 
Sąvo- mieste ir miestelyje. 
Turi proga iilgijimo savo 

Žemiszko turto, nameli, 
czionais Amerikoje, 

Greicziau ne kaip Europoje. 
Amerika duoda nepaprasta 

del musu vaiku.
Amerika yra sklypu geru 

progų.
Jeigu ne jus patys, 

Tai jusu vaikai gali daeiti 
Prie visokiu urėdu, profesijų 

ir guodųnes, 
Ko Europoje sunku dastoti.

Sztai ka, jums ženklina szitas 
laisvas sklypas, 

Vad in amais Amerika! 
Ar kur geriau rasite”?

O už ta viską “Dode Šamas” 
. Nori kad jo klausytumet
Ir užlaikytumet jo tiesas 

Ir būtumėt gerais vaikais!

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.
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kiausia kareiviszkuose rubuo-, 
se, inlbego iii pakaju, kuris pri- ' 
klūpos prie Silnickio ranku, 
^pabueziavo, o senis bueziuoda- 
mas jaunikaieziui galva, kal
bėjo :

— Garbe Dievui! Garbe 
Dievui! Jog norint karta, pri
buvai. Diena ir naktį tavęs 
laukiau, mana sunau ba vaike
li senatve ir mano dienos pa
skaitytos.

— Ka kalbi, teve! Tarė 
pulkauninkas. Dievas da už- 
1 ai k is ilgai!

— Ne, Steponai, ne asz ži
nau ka kalini, nes ti6k to. Nes 
vaikine sztarkiai iszrodai! O 
iszrodiai suvis kaip tavo "tie- 
baszninkas tėvas. Tai jau 'bus 

. szeszi metai, kaip mudu neši
ma,tia.va.

— Taip yra! Szeszi metai 
dabar, kaip isz tėvo valos po
nas Staro-stai ir teve mano my- 
limiause-s, iszkeliavau in uižru- 
bežiu del mokslo, idant stotis 
naudingu del tėvynės. Pagal 
tavo pone prisakyma, gryžda- 
mas isz Prancūzijos, nusida- 
viau ant Lietuvos del apėmimo 
turtu ir dvaru paliktu per 
szventos atminties mano teve- 

'lio, kurie buvo ponos Staros- 
tai po tavo priežiūra, ir kuriuos 
padyejina.i. O kada.dažinojau, 
jog nori mane matyt, tuojaus 
maeziau viską ir pribuvau.

da jo giminini ponui Antanui 
ir jo dukterei Marijai. Užtai 
mirdama visa'savo turtą užra- 
sze Hugonni, o jeigu jisai ne
būtu aut svieto gyvu, tai paive- 
pave-da, jog daug 11 ugonas ge
ro padare del tos ’ponios ba nuo 
smert iszgelbejo, už ka Hugo
na pamylėjo szirdingai norint 
per pavydėjimu josios, Hugo
nas turėjo apleist josios narna.

Tieji užraszai atėjo isz sūdo 
Kadisko in miestą Lubekos, 
Hugonas pradėjo apsakinet 
apie Donna Laura ir ju atsiti
kima, o pabaigęs apsakyma, 
prižadėjo jog aplaikimui tu pi
nigu, pastatys ligonbute del se
nu ir nupuolusiu ant sveikatos 
žmonių.

Hugonas ir Marija gyveno 
labai ilgai laimėjo ir sutikime 
m y led an ii Dieva už viską. No
rint jau numirė abudu, nes po 
ju likos puiki atmintis, ba sto
vi ir sziandien Lukekoje li
gonbute po vardu Szventos 
Dvasios. GALAS.

Žmogus Sudije 
o Dievas Valdo
ANT ruibežiaus Podobaus

apie Zbruczia, kur gyvento
jai vaitojo nuo pagoniszku 
Turku, ten radosi puikus dva
ras, vadinamas Medziboras, 
prigulintis prie pono Silnickio.

Medžibore buvo senas, ne di
delis p-alo-ciukas kuriame nuo 
deszimts metu gyveno- paskuti
nis Teviksztaitis (dziedziezius) 
kuris atsikraustė in ta. dvara 
priesz deszimts metu isz Uk
rainos [kazokijos], kur ir tu
rėjo kelis dvarus palei upe 
Dnieprą. Ruduo jau buvo vėly
bas, lauke iszrodo liūdnai. 
Tamsus debesiai slankiojo tin
gai ir žemai, ir iszrode liūdnai, 
smulkiu lietu. Szaltas vejas 
szvelpe per apnuogintas sz/a- 
kas isz lapu arba nesze szaipus 
ir lapus sukant in randa.

Ne dideliam pakajuje seno 
namo, priesz kaminėli, ant ku
rio dege smagi ugnis, ’ sėdėjo 
dideliam kresle senas ponas 
valdytojus dvaro Medžiboro. 
Turėjo nulenkta galva ant kru
tinės ir kas kartas dūsavo, tai 
vela žiurėjo iu ugni kaip su
smuks, matomai ka toki svar
bu mistino.

Sztai durys atsidaro ir ne 
jaunas vyras, Kązokiszkai pa
sirėdęs stojo prie duriu ir 
linksmai tarė:

— Ponas pulkauninkas M ir
kis atvažiavo.

— Ar isztikro. O! Dėkui 
Dievui! Paszauke -Storasta, 
mat 'Silnickis turėjo garbes 
varda Storastos, ir norėjo- pasi
kelt nuo krėslo, nes toje valan
doje smagus jaunikaitis, apie 
dvideszimts penkių metu, pui

-— Teip, mano 'mylimas Ste- 
j pone, troškau tave da priesz 
mirti painatyt ir atsisveikint, 
o ir pasikalbėt su tavim apie 
mano paskutini norą. Ir atsi
sukęs in tarnu savo tarė: o tu t
Maksimai pasakyk ponei, 
idant už poros valandų ateitu 
su panoms in mano pakaju.

Jaunas sveczias pono Sto
rosios, Steponais Mirskis, paėjo 
isz gimines -kaimiszkos, nes 
nuo senei gyveno sutikime su 
ponu ‘Silnickiu. O kad senovės 
gadynėje, kas laike kares atsi- 
žen.klino, tai nuo karaliaus ap- 
laikydavo garbes varda, szlek- 
tans. Teip pats ir Stepono tė
vukas isz mužiko likos szlektu 
ir nuo karaliaus Jono Kazimie- 
rio likos gausiai apdovanotu. 
Stepono tėvas pražuvo, kareje 
su Szvedais o likusi naszle, ne
trukus ir numirė, palikdama 
jaumpsieraiu’ka Steponą, kurio 
auginimu užsiėmė Silnickis.

Ponas Silnickis jau tada bu
vo Starostu, kada numirė tėvas 
Stepono ir tame tai laike pats 
paėmė paezia, o pats vaiku ne
turėjo.

Kada* jau Steponas turėjo 
trylika, metu senumo Dievas 
apteikė dukriukia isz ko ne- 
iszp-asakytinai džiaugėsi. Nes 
tas džiaugsmas buvo neilgas. 
Vos mergiuke vienturtėli pa
baigė septynis metelius, o var- 
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da turėjo Kse-ni, Storastiene 
numirė.

Steponas tame laike jau -bu
vo moksle, o priesz smert i po
nas Silnickis iszsiunte ji in 
Prancūzija idant tenais apart 
mokslo praisilavitu kareivysto-

Tame paežiam laike 1676 m., 
karalius Jonas Sobieskis tan
kiai turėjo taisynes su Turkais 
ir Totorais, o kad buvo tuosius 
pagonus apmalszines, tai kož- 

• nas lengvai kvejpiavo. Ir tame 
tai laike Prancūzai muszesi su 
Brandeiburgija, tai musu jau
nas Mirskis būdamas Prancū
zijoje pasidavė in tenaitini 
vaiska ir per narsa daejo- dins- 
ta pulkauninko. In tris metus 
|jo iszkeliavimui in Prancūzija, 
daižinojo Steponas, jog jo ap-e- 
kuno pati numirė, o kuri 'buvo 
del jo kaip tikra motina ir pa
ėmė antra paezia naszle su pa- 
tarpusia dukrele.

Vakare laja patezia diena, 
kurioje pribuvo jaunas pul
kauninkas in Medzibora, antra 
pati pono Silnickio, pone Da
rata, yaiksztineoo po pakaju 
staigu žingsniu, ir kas kartas 
užmetinėjo akia ant savo duk
ters.

Buvb ne nuo senai iszejusios 
isz pakajaus Storastos ir buvo 
nemagios. .

Ona, duktė, turėjo apie dvi-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai'

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

deszimts metu amžiaus, augsz- 
ta, patogia su gražiom akutėm, 
dabar žiurėjo in vaikszcziojan- 
ezia motina.

Ant kart motina stojo priesz 
duktere ir žiūrėdama in ja ta- 
rd:

— Ka tu ant- to bakyisi, 
Onuk”? Juk tas valkata dabar 
viskai paims!

. — Kurgi viską! Tiktai tuo
sius dvarus Kazokijoje, kurie 
niekam neverti. Visus pinigus 
koki yra ir dvarai ant Volinio, 
paims Ksene, o -po tavo- motin 
smertai teks ir tasai dvaras del 
josios. .1

— Na teip, Ksenei užrasze 
tėvas konia visus dvarus, o su 
dvarais ir Mirski jai paveda. 
Juk kaip pabaigs septyniolika 
metu/ tai eis už jo, tokiu budu 
tasai jaunas pulkauninkas vis
ką užraus.

— Juk tai viskas pono Sto
rastos paszauke Ona, o Kseni 
vienturti. Teip jisai ant manes 
loskavos, jog man pasogos už
rasze kelis tukstanezius, o lai
ke smerties Ksenęs man viskas 
tektų, apart dvaru Vilniuje.

— Na teip, yra tai. didele 
lošk,a! Nusijuokė pone Darata 
motina Onos. Po smerties Kse- 
nes, jaunesne už tave ir svei
ka kaip 'i’eidikas. Na gerai ir 
teip ir nusijuokė piktai. Gerai, 
gal butu to nedarius, kad butu 
lygybėje padalines, o jeigo teip 
tai na.

— Ka na! Pertrauke neri- 
miai Ona.

— Tu matai, esi mano duk
tė, mylima; tiktai kaip man ro
dos esi vis prieszinga del ma
nes. Asz tau negalų tikėt. Ir 
žiurėjo in alkis dukterei, nes 
pateminus nespakainuma ant 
josios veido, tarė greitai:

— Klausi ka? O tai kaip 
padidint tavo turtą ir nustojo 
kalbėt, ba duris atsidarė ir jau
na patoga mergaite in-bego in 
pakaju buvo tai Ksene, vien
turte -Storastos.

— Ar pateminai, mylima 
motinėlė ir tu Onute, pradėjo 
mergaite, žiūrėdama in mote- 
res linksmai, kaip tėvelis 
sziandien navatnai iszrodo? Ir 
rodos su mumis atsisveikineje. 
Ach! Asz teip bijau.

— Ko turi bijot, pertrauke 
nioezeka, ne tėvui, ne tau blogu 
nesistos. Tokia turtingai mer
ginai kaip tu, vis bus gerai.

— Matai, ponas Storasta 
labai džiaugėsi pertrauke Ona, 
jog atkeliavo ponais Mirskis, 
rytoj tėvas bus sveikas kaip 
žuvis, pamatysi.

— Duotu tai Dievas! Nes 
kad tėvas dabar nuolatos sir
gai no je kalbėjo Ksene užsi- 
mislinus, o po valandėlei pa
klausė jau linksmai: KurJe- 
rinka iszejo? Niekur negalų 
rast, o- ketino man padėt mano 
pauksztelius apžiūrėt.

— U-gi kur daugiau sė
dės, jeigo ne pas Maksima, ta-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Pirkie U. S. Bonus
PLATINKIT "SAULE”
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Žinios Vietines
— Musu skaitytojas, ponas 

Jonas Rugienius, isz Girardvi- 
lles, ir 'žentais su paczia, ipons. 
Jos. Kateriai isz New Yorko, 
lankėsi mieste su reikalais,

: < 1 . . G ' itaipgi atlankė “Saules” Re
dakcija. Acziu už atsilankys
ma.

— Nedelioj, Szv. Juozapo 
bažnyczioje per Szv. Miszias 
8-ta valanda, Graduantai szios 
parapijos kuria 'baigė mokslą 
Mahanoy City ir Township 
High Schools, priėjo sykiu 
prie Szv. Komunijos, o parapi
jos mokyklos studentai kurie 
baigė mokslą Nedelioje, laike 
savo Užbaigima programa in 
Szv. Juozalpo bažnyczioje, ke
tvirta valanda po pietų.

— Seredoj pripuola Szv. 
Beno ir Justino, ir Szv. Liut- 
gardo, o Tautiszka Vardine: 
Kantigirdas, ir ta diena: 1941 
m., Amerikos valdžia uždare 
visus Vokietijos Konsulatus 
Amerikoje, nes jau karo stovis 
buvo tarpu Amerikos ir Vokie
tijos; 1260 m., Mindaugas, Lie
tuvos Karalius, pažadėjo ati
duoti Kryžaiviams visa Lietu
va; 1920 m., Tarptautinis Teis
mas inseigtas. Menulio atmai
na Pilnatis.

— Gerai žinomas ūkininkas 
p. P. Laziaunikas isz Catawis
sa, ana diena lankėsi in “Sau
les” Redakcija, atnaujinti sa- 
prenumerata už laikraszti. 
Acziu už atsilankyma.

— Ketverge pripuola Die
vo Kūno, Szv. Adolpo, o Tau
tiszka Vardine: Daumantas. 
Taipgi ta diena: 1940 m., Pre
zidentas Antanas Smetona, pa
sitraukė Vokietijon, kai liau
dies taip vadinama vyriausybe 
insigaĮėjo, bet ne ilgam, Lietu
viai tapo gyvais vergais; 1940 
m., Prez. Franklin D. Roosevel- 

. tas prasze ir reikalavo dvieju 
mariu Laivyno : Pacifike ir At- 
1 antike.

’— Petnyczioj pripuola Szv. 
Marcelijono ir Szv. Efreno, o 
Tautiszka Vardine: Gimbutas. 
Ir ta diena: 1815 m., Napoleo
nas buvo .sumusztas ant Water
loo karo lauko. Anglijos kari
ninkas Duke of Wellington ji 
sumusze. Iki sziai dienai isto
rijos raszytojai sako ir teigia, 
kad tik per maža klaida ar gal 
per dvi mažas klaidas Naipaleo- 
nas ta kara pralaimėjo. Napa- 
leonas paprastai akyliai per
žiūrėdavo karo lauka pirm mu- 
szio, bet szita syki jis pribuvęs 
ant karo lauko, patemijo kad 
ten viduryje rodos yra griovis. 
Bet jo karininkai ji užtikrino 
kad tai tik mažas upelis, kuris 
armijai nieko nęreiszkia. Kai 
jo raiteliai puolėsi ant prieszo 
toje vietoje jie inkrito in grio
vį kuris buvo virsz szimto pėdu 
gilumo. Daugiau kaip deszimts 
tukstancziu Napaleono geriau
siu raiteliu ežia žuvo. Antra 
klaida buvo kai jis buvo insa- 
kes savo Generolui Grauchy 
nieko nepaisinti, bet marszuioti 

'kol jis pasieks Waterloo fron
tą. Gen. Grauchy per apminkla 
prasilenkė su tuo karo lauku,

'I :*■: •
bet nedryso gryžti, nes jam bu
vo insakyta marszuoti pirmyn. 
Kai Anglijos Komandorius 
Duke of Wellington pribuvo in 
ta karo lauka, Napaleonas mis
tino kad tai jo paties Genero
las Grauchy ir jis paliko1 visa 
viena savo armijos szona be jo
kios sargybos. Tada Anglijos 
armijos ji isz trijų pusiu ant 

vieno sykio užsipuolė; 1941 m., 
Turkai pasiraszo Draugiszku- 
mo sutarti su Vokieczlais; 1812 
m., Amerika antru kartu, pa
skelbia kara priesz Anglija..

— Ateinanti Nedelia pri
puola Tėvo Diena. Kaip, szven- 
cziam Motinos Diena, taip ta 
diena szveneziama Tėvo Diena.

— Seredoje, Birželio, June 
16-ta diena 6:30 valanda ryte, 
dvideszimts penki vyrukai iszr- 
25 v y r ūkai iszvažiuos 
in Wilkes-Barre, Pa., kurie li
kos paszaukti del kariszko tar
nystes. Žemiau paduodame 
vardus tu kurie apleis isz:

Mahanoy City — James F. 
Murtin ir Edward Banks.

Barnesville — 'Martin Shee- 
ler ir Robert Schrepple.

Yatesville — William Curry.
Frackville — Peter Damiter, 

Jr. ir Marvin Cotier.
Girardville — Michael Swee

ney, ir Eugene Malarkey, Jr.
Ashland — Gerard Kefder.
Lavelle — Charles Weinricih.
'Shenandoah — Wm. C. She- 

va, Paul J. Horan.
Shenandoah Heights — Jno. 

Koslosky, Jon. Kacergis, Paul 
Franks.

Tamaqua -— Melvin Cawley.
Kelayres — John Longo, 

Thomas Minor.
Barnesville — James Fer

nandez.
Gilberton — Raymond Ul- 

binsky.
Brandonville —J. Dombrosky.

Ringtown—W. Williams,Jr. 
McAdoo — Geo. Osifait.
Sheppton—Vine. Pastorella.

Shenandoah, Pa. — Juozas 
Dėmus, nuo 230 E. Vernon uly. 
numirė pareita Petnyczios va- 
kara 10:30 valanda, in Locust 
Mt. ligonbuteje. Velionis sir
go nuo aszmos. Gimė Lietuvo
je. Buvo angliakasis ir pasku
tini karta dirbo Maple Hill ka
syklose. Paliko paczia; du su- 
iiu, dvi dukterys, taipgi savo 
motinėlė. Jo tėvas mirė kelio
lika metu atgal. Laidotuves 
invyko Utarninko ryta, su 
apiegemis in Szv. Jurgio baiž- 
nyczioje 9-ta valanda, ir palai
dojo in parapijos kapinėse. 
Graboriai Oravitz laidojo.

— Fiorentina, pati Joseph 
Edmonson, nuo 136 E. Penu 
uly., pasimirė pareita Subata, 
1:30 valanda po piet, savo na
muose. Velione sirgo ilga lai

Liūtas Bijosi Antes

Tanya, jaunas Afrikos liū
tas, liavas negali suprasti 
kaip ta antis atsidūrė in jo 
kambarius in Battersea Par
ka, Londone. Jis niekados 
nebuvo mates tokio pauksz- 
czio ir už tai taip atsargiai 
in ta anti žiuri ir nebežino 
ka daryti.

O ta antis rodos visai ne

ka. Po tėvais vadinosi Flo
rence Sheehan. Gimė Mahano- 
juje. Josios motina mirė 1946 
metuose ir po tėvais vadinosi 
Betracija Valukoniute. Pali
ko savo vyra; du sunu; savo tę
va Thomas Sheehan, Mahanoy 
City; keturis brolius ir dvi se
serys. Laidos Seredos ryta isz 
Graboriu Oravitz koplyjczios 

mieste, su apiegomis in Szv. 
Juozapo baižnyczioje Mahanoy 
City, 9-ta valanda ir palaidos 
in Apreiszkimo P. M. parapi
jos kapinėse Shenadorijoje.

KITAS FABRIKAS 
UŽSIDARO

Berwick Szilko Fabri
kas Eina Isz Biznio
BERWICK, PA. — Berwick 

Weaving fabrikas užsidarys 
Liepos - July szesziolikta die
na. Taip mums isz anksto 
pranesze to fabriko virszinin- 
kas Charles C. Jertel, Jr.

Jis pasiaiszkino kad darbi
ninkai tiek daug reikalauja ir 
tiek mažai dirba, kad tiesiog 
negalima bizni vesti.

Jis jau laikraszcziuose yra 
pagarsinęs kad visos to fabri
ko maszinos yra ant pardavi
mo, ir kad kompanija eina isz 
biznio!

Tas fabrikas samdydamo a- 
pie du szimtu asztuonios de
szimts darbininku, ir gera biz
ni vede nuo 1928 metu. Pir
miau tas fabrikas buvo žino
mas kaipo Paulton Silk Mill. ■

Eina gandai, kad ir keli kiti 
tokie fabrikai ne už ilgo užsi
darys ir vien tik del to kad. 
darbininkai per daug reikalau
ja ir per mažai dirba.

. I

Paryžiuje Lankėsi 
BALF’o Pirmininkas

Gegužio 12 diena Kun. Dr. J. 
B. Konczius, BALFo pirminin
kas, atskrido lėktuvu Pary
žiun. Su juo kartu atkeliavo 
Kan. J. Paszkus, Czikagos kle
bonas, kuris Gegužio 14 d., 
iszskrido toliau in Ryma. Aero
drome sveczius sutiko BALFo 
ingaliotinis Dr. iŠ. A. Baczkis ir 

sibijo to jauno liūto, liavo ir 
jaueziasi visai kaip namie, 
nežinodama kad jos Susiedas 
yra visu laukiniu žvieriu ka
ralius. Bet, kiek mums isz 
gyvenimo yra teke patirti, 
tai karaliene niekados nesi
bijo karaliaus kad ir žiau
riausio.
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Prancūzijos LB kraszto valdy
bos reikalu vedėjas A. Szvir- 
mickas ir CARE Organizacijos 
Europoje gener. direktorius 
Mayer. Būdamas Paryžiuje, 
Kun. J. B. Konczius apžiurėjo 
CARE organizacijos busta, su
sipažino su jos veikla ir turėjo 
keletą pasitarimu su tos orga
nizacijos Europoje direkto
rium. Taip pat jis susipažino 
su NCWC organizacijos veikla 
Prancūzijoje ir turėjo kelis pa
sikalbėjimus su tos organizaci
jos atstovu Prancūzijoje J. B. 
MdCloskąy. Gegužio 14 d., 
Kun. J. B. Konczius buvo pri
imtas kardinolo Maurice Felti
no, Paryžiaus arkivyskupo, 
kuriam Kun. Konczius padėko
jo už teikiama Lietuviams 
Prancūzijoje parama. BALFo 
pirmininką palydėjo Lietuvos 
atstovas Paryžiuje Dr. S. Bacz
kis. Gegužio 14 d., vakare Kun. 
J. B. Konczius turėjo pasikal
bėjimai su Prancūzijos LB 
kraszto valdyba, tarybos na
riais, studentu sekcijos atsto
vais, BALFo ingaliotiniu 
Prancūzijoje. Ta proga sve- 
cziais. supažindino Prancūzijos 
Lietuviu atstovus su JAV Lie
tuviu veikla, ju pastangomis 
padėti Lietuvai ir Lietuviams 
ir su BALFo darbais. Taip pat 
jis apibuidi.no Lietuviu nauja
kuriu būkle JAV ir labai gra
žiai atsiliepe apie Lietuviu 
JAV gyvenimą visose srityse. 
Nors ne Lietuviszkais reikalais 
Kun. J. B. Konczius kelione at
lieka Europoje, bet labai gyvai 
domisi ivsais Lietuviu gyveni
mo klausimais ir taip pat do
mėjosi Lietuviu reikalais 
Prancūzijoje.

Gegužio 16 d., sveczias at
lankė Lietuviu Koplyczioje 
miszias ir pasakė pamokslą. 
Po pamaldų jis turėjo progos 
susipažinti su Lietuviu vietos 
kolonija ir trumpai pasikalbė
ti su vietos Lietuviais. Savo 
buvojimo metu Paryžiuje Kun. 
J. B. Konczius matėsi su Esti
jos ir Latvios ministeriais Pa
ryžiuje ir aplanke Pr. L. B-nes 
svetaine, taip pat JAV konsu 
tarinio skyriaus vedeja Pary
žiuje. Gegužio 17 d., sveczias 
ipaiiko Paryžių, iszskrisdamas 
Frankfurtan. Sveczia palydė
jo Lietuvos atstovas Prancūzi
joje, LB krszto valdybos pirm. 
O. Baczkiene, LK Misijos di
rektorius Kun. Dr. F. Jucevi- 
czius ir CARE direktorius Pa
ryžiuje Bloomstein.

LEWISAS SAKO MAI- 
NIERIAMS GRYŽTI

1N DARBA

Mainieriai Nesutinka;
Vis Straikuoja

TAMAQUA, PA. — John 
L. Lewis, Mainieriu Bosas, pa- 
praszytas atvažiuoti ir mai- 
nieriams padėti ar bent patar
ti, “nesutiko,” nes jis kitais 
reikalais yra užimtas Vaszing- 
tone, kaip banku pirkimą. Jis 
parasze trumpa laiszka in Ta
maqua Colliery Local ir pata
rė visiems mainieriams kurie 
dirba Nr. 14, gryžti in savo 
darbus.

Tie mainieriai jam tuoj aus 
pasiuntė trumpa telegrama: “ 
“Tavo laiszkas nieko mums 
neiszaiszkina ir neatsake in 
musu klausimus, už tai mes da
bar praszome mitingo su Pan
ther Valley’s Kominija ir su 
tavimi, ir tai tuojaus!“

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Panther Valley dabar sako 
kad jeigu Lewisas jiems ežia 
nepadės, tai szitos apylinkes 
mainieriai susidės su Local 
1571 ir uždarys visas kietos 
anglies mainas szitoje apylin
kėje!

Buvo laikraszcziuose raszy- 
ta, Kongresmenas Fenton ir ki 
ti dabar isztirs visa ta kompa
nijų ir unijos klausima. Bet 
tokie isztirimai ir tokie tardi- 
nimai beveik visados iszgaruo- 
ja ir nieko isz ju neiszeina. Isz- 
rodo kad taip pat bus ir ežia!

Mainieriai dabar jau ima su
prasti kad jie mažai ko gali ti
kėtis isz savo “boso” kuriam 
jie kas menesis tokias bran
gias duokles moka in ta jo uni
ja.

MILIJONIERIAUS
ŽMONA PAVOGTA

SUGRAŽINTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kurio tie raszteliai buvo isz- 
drukuoti.

Policija dabar ir kitu jiesz- 
ko, nors jis užsigina kad jis tu
rėjo draugu.

DESZIMTS ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

McCreagy ir penkios deszimts 
metu amžiaus Ponia Benjamin 
Thomas, isz Olivet Md., ir Nor
man T. Carey ir dvideszimts 
penkiu’metu amžiaus Helen P. 
Carey isz Balitmore, Md.

SENATORIAI
SZPOSUS KRECZIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tu prisidėti ar padėti tuos Ko
munistus sugainioti. Komunis
tai gali jam meluoti, gali jam 
visa ineatsakyti be jokios 
bausmes.

Ir dar kas svarbiau; visi ge
rai žino kad Elektros darbi
ninku unija yra Komunistu

Gilberton, Pa. — Senas gy
ventojas, Antanais Naujuokas, 
nuo Main uly., pasimirė parei
ta Petnyczia, 7 :30 valanda va
kare savo namuose. Velionis 
gimė Lietuvoje. Buvo anglia
kasis. Paliko paczia Antosze; 
sunu Vincą namie; trys dukte
rys: V. Czesnalievicziene, isz 
Turkey Run; A. Roczkuviene, 
William Penn ir R. Toddiene, 
Girardville. Laidojo Utarnin
ko ryta, deszimtai valanda isz 
Graboriaus V. Menkieviczio 
koplyczios Shenandoah ir pa
laidotas in Vytauto kapinėse 
Frackvilleje.

Pirkie U. S. Bonus Šiandien!

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

valdoma, ir ta unija nepave- 
lintu kompanijai pravaryti 
darbininką vien tik už tai kad 
jis priguli prie Komunistu 
partijos. Prezidentas Eisenho- 
weris buvo pareikalavęs kad 
tokie Komunistai butu tykiai 
pravaryti be jokio pagarsini
mo. Prezidentas Eisenhoweris 
szneka kaip mažas vaikas. 
Vien tik kai tu Komunistu 
vardai bus vieszai per laik- 
raszcžius, radi j a ir televizija 
paskelbti, vien tik tada tos 
unijos ir tos kompanijos bus 
priverstos juos pravaryti. Nei 
pats Prezidentas nėra ingalio- 
tas priversti žmogų pasakyti 
tiesa kad ir po prisieka. Kad ir 
praseziausias Komunistėlis ga
li musu kraszto Prezidentui 
szpyga parodyti ir negalėtu 
būti nubaustas.

Paskui, per visus szituos 
tardinimus, beveik ant visu 
Senatorių liežuviu, beveik 
kasdien buvo FBI policijos 
Direktoriaus, J. Edgar Hoo
ver. Visi jie daug laiko gaiszi- 
no ir gaiszina, girdami ir be
veik garbindami FBI Direkto
rių J. Edgar Hooveri, Advoka
tas Welch labai mėgsta jo var
dą beveik kasdien intraukti in 
jo tardinimus. Viena diena jis 
norėjo kad Sen. McCarthy pa- 
gelkininkas, Roy Cohn, greitai 
bėgtu, kiek tik jo kojos iszne- 
sza pas J. Edgar Hooveri ir 
jam tuojaus paduotu tu szimto 
trisdeszimts penkių Komunis
tu vardus.

Tai labai gražiai skambėjo. 
Ir daug žmonių negalėjo su
prasti, kodėl tas Roy Cohn ne
sutiko bėgti pas J. Edgar Hoo
veri? Jie negalėjo suprasti ko
dėl FBI agentai visus tuos Ko
munistus ta paczia diena nepa- 
tupdino in kalėjimą.

Pats ponas Welch, būdamas 
mokintas ir nedurnas advoka
tas, gerai žino kad FBI polici
ja nieko negali suaresztuoti, 
nieko negali teisti, bausti ar 
pasmerkti. FBI policija tik ga
li susekti ir paskui teismui pa
skelbti. Bet FBI policija nega
li nei vieno Komunistu pri
versti imti prisieka ir po pri
sieka pasakyti ar jie priguli 
prie Komunistu partijos ar ne.

Mes pakartuojame: Vien tik 
Kongreso ar Senato komisija 
gali taip padaryti.

FBI policija sziandien gerai 
žino ir pažinsta kelis szpiegus, 
sznipus; ir juos nuolatos seka, 
bet negali ju suaresztuoti. Vien 
tik valdžios sztabas gali juos 
suimti, ar Senato ar Kongreso 
komisija gali juos isz musu 
kraszto iszvaryti.

Kongresmonai, Senatoriai ir 
tie advokatai visa tai labai ge
rai žino, bet jie mėgsta szposus 
krėsti ir savo kraszto žmonėms 
parodyti kaip puikiai jie mo
ka kalbėti ir kokius svarbius 
nors tuszczius ir tuo pat sykiu 

kvailus klausimas moksliszkai 
iszkelti.

Nėra didesnio kvailio, kaip 
mokintas durnius.

JAUNI
PRASIKALTĖLIAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ir ežia net ir Katalikiszkos 
mokyklos daug prisideda su 
savo “caf eteri jomis” loszi- 
mais ir kitais užsiėmimais ku
rie atitraukia vaikus nuo savo 
tėvu.

O vaikai, be tėvu intakes 
yra tikri biesukai; ir mes nega
lime juos per daug kaltinti 
kai jie kur nors inklimsta ar 
suklysta.

PAMIRSZTAS
GENEROLAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ti gavo, — nežiūrint to, ar gal 
kaip tik už tai Armijos tūzai 
nubaudė ji, iszmete ji isz Mon
mouth tvirtoves, uždraudė jam 
vieszai kalbėti ir privertė ji 
eiti in ligonine, nors jis visai 
nebuvo susirgęs.

Tai taip musu “garbingi“ 
karininkai atmoka savo ben
dradarbiui už patamavima. 
Nebutu pro szali kad kas nors 
paimtu in tuos Armijos tuzus 
nagan. ?

Jau beveik laikas musu ka- 
rininkaĮns dasiproteti ir atsi
minti kad jie Amerikoje, o ne 
Vokietijoje, Prūsijoje ar Rusi
joje. Kas nors turėtu juos in 
pradines mokyklos sėdynė pa
sodinti ir “abėcėlė“ visai isz 
naujo mokinti, kad Amerikoje 
visi piliecziai yra lygus, ir kad 
jaunuolis kuris stoja in vaiska 
nepraranda savo pilietybe, ir 
kad sulyg musu kraszto lais
ves jis yra didžiausiam kari
ninkui lygus.

“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 liucĮimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

arba pradžia
SKAITYMO
-...ir...

RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co., 

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

Skaitykit “Saule” j

apibuidi.no

