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Paklusnus Liūtas

Paprastai, szitokis darbas 
yra arkliu, kumeliu ar mulu. 
Bet ežia, Pietų Afrikoje, vi
su žvieriu taip vadinamas 
Karalius, liūtas, klusniai 
traukia maža vežimėli. Nors

Isz Amerikos
IŠTARTAS UŽ

ŽMOGŽUDYSTE
CLAYTON, MO. — Jaunuo

lis Victor Lively, buvo suimtas 
ir suaresztuotas in Clayton, 
Missouri.

Jis yra intartas už nužudini- 
ma jaunos mergaites, Dorothy 
Poore, in Indianapolis, Ind.

Mergaites sužalotas lavonas 
buvo inkimsztas in sziepos 
stalcziu prasto vieszbuczio 
kambaryje.

Policijantai spėja kad ta 
mergaite darbo jieszkojo, ir 
kad jis buvo jai prižadėjęs 
darba surasti. Už tai ji buvo 
nuėjus in jo kambarį ta vaka- 
ra.

To vieszbuczio darbininkai 
saiko .kad jis ta jaunuoli gerai 
atsimena; jie sako kad jis vis 
buvo tylus ir niūrūs,

Policijantai prisipažinsta 
kad jie dar daug nežino apie 
szita jaunuoli, bet jie žino ga
na ji intarti ir suaresztuoti.

Vėliau jis policijantams in 
St. Louis prisipažino, kad jis 
pasmaugė ta asztuoniolios me
tu mergele. Jis sako jis baisiai 
inirszo kai ta mergaite nesilio
vė ji barus už tai kad jis per 
daug geria.

Jis policijantams toliau pri
sipažino kad jis buvo szeszis 
sykius ženotas ir turi viena 
vaika.

; Kai jis buvo suimtas, jis su 
savimi turėjo revolveri.

AUTOMOBILIUS IN 
MEDI

WESTFIELD, N. J. — Dvi- 
deszimts keturi metu amžiaus 
karpinterio mokinys, užsimu- 
sze kai jo automobilius davė in 
medi ir atsimusze in elektros 
stulpą.

Jaunas draiverys, William 
J. Hunter, nuo Coolidge uly- 

szitas ūkininkas yra prijau
kinės szita žvieriu karalių, 
bet jis visgi, del atsargos, 
veda ji su storu lenciūgu. 
Farmerio ūkis randasi in 
Pretoria apygarda.

ežios in Westfield buvo ant 
vietos užmusztas.

Policijantai sako kad jis su 
tokiu smarkumu davė in ta 
medi ir stulpą, kad jo automo- 
biliaus stogas kaip koks bly
nas susiplbjo su automobiliaus 
grindomis. Jie sako jie negali 
ir nenori nei spėti, kaip grei
tai tas jaunuolis važavo, kai 
jis nuo vieszkelio nulėkė ir da
vė in ta medi ir stulpą.

Policijantams ir ugniage
siams ome beveik visa valan
da pirm negu jie galėjo ji isz- 
traukti isz to laužo.

Jis gyveno in Ossining, N. 
Y., su savo tėvais. Jis buvo 
Marinas per keturis metus.
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Geriausia Loszike
Italijoje

Loszike, Gina Lollobrigi- 
da laimėjo garbe kaipo ge
riausia muving pikezieriu 
loszike Italijoje. Ji ežia lai
ko ta garbes ženklą kuris 
yra lygus Amerikos Holly
wood losziku vadinama 
“Oscar” garbes ženklą.

Platinkit “Saule”

17,500 MAINIERIU į 
BE DARBO

POTTSVILLE, PA. — Per 
pastaruosius asztuoniolika me
nesiu kietos anglies mainos 
tikrai nuslydo trepais žemyn.

Per ta trumpa laika dau
giau kaip septyniolika kietos 
anglies mainu užsidarė. Dau
giau kaip 17,500 mainieriu ne
teko darbo.

Pusantro meto atgal szitos 
mainos iszkasdavo virsz szim- 
ta milijonu tonu anglių. O da
bar mažiau kaip czverti tiek.

Gegužio menesyje dvide- 
szimts trys mainos užsidarė ir 
tūkstantis septyni szimtai ir 
devyniolika mainieriu neteko 
darbo. Nuo metu pradžios iki 
Birželio menesio penkios de
szimts trys mainos užsidarė ir 
szeszi tukstaneziai septyni 
szimtai ir devynios deszimts 
trys mainieriai neteko darbo.

NUDURTAS PRIE
ALTORIAUS

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Viena moteriszke perdure 
Kunigą per sprandą kai jis 
klupuojo prie altoriaus, Pane- 
delio ryyta, per Miszias in Szv. 
Gabrieliaus bažnyczia.

Kunigas Bernard Cronin, ke
turios deszimts keturiu metu 
amžiaus, buvo greitai nuvesz- 
tas in Szv. Marijos ligonine, 
kur daktarai sako kad jis pa
sveiks.

Moteriszke, kuri savo vardo 
ar pavardes neiszdave buvo 
suaresztuota. Policijantai sako 
kad apie tuzinas žmonių buvo 
bažnyczioje, apie puse po sep
tynių isz ryto, kai tas kunigas 
klupuojo prie altoriaus. Mote
riszke, apie trisdeszimts pen
kių metu amžiaus, priėjo prie 
jo ir perdure ji su mažu peiliu
ku. Kunigas nugriuvo kniupsz- 
czias.

“Kam tu taip padarei?” su- 
szuko tas kunigas ir tada ap- 
slobo.

Ta moteriszke tada isztrau- 
ke savo peiliuką ir ji padėjo 
prie kunigo szono, ir tada nu
ėjo in lankas ir pati atsiklaupė 
kaip kad ji melstųsi.

Parapijiete Ponia Virgil
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PIESZEJAS
PASMAUGTAS
CHICAGO, ILL. — Dvide- 

szimts septynių metu artis
tas, pieszejas, buvo surastas 
savo automobilyje pasmaug
tas. •

Jis buvo Donald J. Pontone 
isz Winnetka. Jis buvo su
rastas savo automobiliaus už
pakalinėje sėdynėj e.

Policijos Kapitonas Matt 
Murphy sako kad daktarai pri
pažino kad tas jaunas artistas, 
pieszejas buvo pasmaugtas.

Kas ir del kokios priežasties 
taip padare, policija dar neži
no.

PRASTAS POLICIJOS
DARBAS

MIAMI, FLA. — Septynių 
metu amžiaus mergaituke, Ju
dith Ann Roberts buvo pavog
ta, iszniekinta ir nužudy ta.

Žulikas nebuvo suimtas. Jos 
tėvas, Baltimores advokatas 
James T. Roberts, su piktumu, 
prikaiszioja policijantams, kad 
jie labai prastai ^avo dUrba at
liko.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS SUDU
ŽO IN KALNA

PIKEVILLE, TENN. — 
Dvieju inžinu eroplanas, isz 
Pontiac, Michigan, sudužo in 
Brayton kaina, apie penkiolika 
myliu nuo Pikeville, Tennes
see. Mažiausia szeszi žmones 
žuvo.

Vienas laikrasztininkas, ku
ris in ta vieta greitai pribuvo, 
sako, kad visi lavonai buvo 
taip sužaloti, sukapoti ir sude
ginti, kad nebuvo galima j u 
nei suskaityti.

Eroplanu kompanija in 
Chattanooga, Tenn., pranesza 
kad tas eroplanas buvo dvieju 
inžinu “De Haviland Dove”. 
Jis skrido isz Pontiac, Michi
gan, in Miami, Florida, kai ne
laime atsitiko.

Kiek buvo galima sužinoti, 
bet viena lavona nuo kito ne
buvo galima atskirti, tai žuvu
sieji gal buvo szeszi; ju tarpe 
dvi moterys: . Gordon Wyrick, 
lakūnas isz Pontiac, Michigan; 
Lawrence Durham, isz Law
rence Springs, Michigan; Flo
rence Brown isz Lawrence 
Springs, Michigan; Laurel 
Brown, jokio adreso nebuvo 
galima surasti, teipgi Gordon 
Paxson, be jokio adreso.

Eroplanas skrido apie tryli
ka tukstaneziu pėdu augsztu- 
mo, paskui nusileido iki dvy
likos tukstaneziu pėdu, sulyg 
instatymais tokiems eropla- 
nams. Ir tada jis visu savo 
smarkumu davė iri ta kaina.

SZTORNINKAI
MOKINSIS RUSU

KALBOS
GLEN COVE, N. — Apie 

dvideszimts biznierių ir sztor- 
ninku rengiasi mokintis Rusu 
kalbos.

Mat, Sovietu Unija szitoje 
Glen Cove apylinkėje turi puo- 
sznius kambarius kur yra ap
sigyvenę Sovietu Rusijos at
stovai ir darbininkai Tautu 
Sanjungoje.

Vienas sztorninkas szitaip 
pasiaiszkino: “Szitie Sovietai 
daug isz musu sztoru perka ir 
jie, rodos, gana pinigu turi. 
Jie vis turi su pirsztu parody
ti ko jies nori, nes jie nenori 
mokintis musu kalbos. Jeigu 
jie mums bizni daro, tai mums 
reikia iszmokti kaip su jais 
susikalbėti, ’ ’

AMERIKIECZIAI ;
KAREIVIAI j

KANKINAMI

Kariszkas Teismas 
Viską Dovanoja

FORT DIX, N. J. — Dvide- 
szimts keturiu metu Saržentas 
Richard J. Witbeck buvo kitu 
kareiviu intartas kaip budelis, 
kankintojas ir mažo, suraizgy
to sumazgyto proto mulkis.

Dvideszimts szesziu metu ei
linis kareivis, Private John 
Adler, isz Rye, N. Y., po pri- 
sieka, kariszkajam teismui pa 
sake, kad du szimtai dvide
szimts penki eiliniai naujokai 
kareiviai buvo szito trumpo 
proto, budelio, burlioko, Sar- 
žento Richard J. Witbeck, pri
versti stovėti karsztyje per vi
sa valanda. Keli kareiviai ap- 
slobo, bet jie buvo atgaivinti 
su keliais vedrais szalto van
denio ir vėl priversti stovėti 
saules karsztyje.

Tas Saržentas savo karei
vius szitaip nubaudė už tai 
kad jie nemokėjo tinkamai 
marszuoti.

Eilinis kareivis Adler yra 
baigės Dartmouth Kolegija. 
Jis sako kad jis tikrai nežino 
ar Leitenantas Robert S. Mor
gan tuo laiku tenai buvo, bet 
vistiek jis turi atsakyti už sa
vo Saržentu pasielgimą.

Keli kiti kareiviai panasziai 
svieczino, bet nieko isz to ne
buvo. Kariszkas teismas, kuris 
susidaro vien tik isz karinin
ku, viską pastūmė in szali, akis 
užsimerke ir ausis užsikimszo 
ir pasakė kad jie nieko nema
to, nieko negirdi ir kad ežia 
niekas nekaltas, nors buvo po 
prisieka priparodinta kad vie
nas kareivis net tris sykius ap- 
slobo ir tris sykius gavo po 
viedra szalto vandens “in snu
ki” kad ji atgaivintu.

— — —
Mes priesz kara, per kara, 

po karo, ir dabar sakome ir sa
kysime kad jokis kariszkas 
teismas laisves szalyje neturi 
jokio biznio, neturi jokio inga- 
liojimo savuosius kareivius 
teisti. Mes turime tinkamus 
teismus, teisėjus ir advokatus, 
kurie turėtu būti ingalioti ir 
tuos to kariszko teismo teisė
jus teisti.

kas nors turėtu ne tik musu 
karininkams bet ir paežiam 
musu kraszto Prezidentui pri
minti kad ežia ne Prusu ar Ka
zoku armija, bet laisvu Ameri- 
kiecziu armija, kur musu vai
kai yra laisvojo kraszto pilie- 
cziai, nežiūrint to kad jie lai
kinai tampa kareiviais.

Augszcziausias karininkas 
nėra nei per nago juoduma ge
resnis ar didesnis už jusu vai
ką, kuris yra eilinis kareivis.

Jeigu eilinis kareivis prasi
žengia ar augszcziausias kari
ninkas prasikalsta, mes vie
nam ir kitam turime tinkamus 
teismus, be taip vadinamu, pal-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikiecziams Insa- 
kyta Nelaukti Komu
nistu; Szauti If Paskui 

Klausti
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Laivyno lakūnai nu
szove du Kinijos Komunistu 
eroplanus, kurie buvo užsipuo
lė ant Amerikos eroplanu, ku
rie ėjo sargyba toje vietoje kur 
Anglijos eroplanas buvo nu- 
szautas.

Keli Komunistu laivai pra
dėjo szaudyti in Amerikos ero
planus, bet musu eroplanai 
jiems nei neatsake.

Amerikos Sekretorius Dul
les pranesza kad tas susikirti
mas su Komunistu lakūnais at
sitiko kai musu kariszki ero- 
planai jieszkojo tu žmonių ku
rie buvo dinge kai tie Komu
nistai nuszove Anglijos preky
bini eroplana.

Kai tik tie Sovietu eroplanhi 
pradėjo szaudyti in Amerikos 
eroplanus, Amerikos lakūnai 
paleido visus savo karabinus 
in tuos Sovietus ir nuszove du 
ju eroplanus. Amerikiecziai la
kūnai nebuvo nei sužeisti, nors 
tie Sovietai dingo in mares.

Visas Amerikos Senatas ir 
Kongresas patvirtino ir pa
gyre musu laivyno lakūnu pa
sielgimą ir patarė visus kitus 
tokius Sovietu eroplanus isz 
padangių iszszauti. Komunis-

Gražuoliu Rungtynes

Kai gražuoles isz viso 
svieto susirenka in Long 
Beach, California, kad butu 
galima iszrinkti gražiausia, 
visos jos stengiasi ka nors 
nepaprasto padaryti, kad 
visi in jas žiuretu. Czia Eve
lyn Amorade, gražuole isz 

tiszka Kinijos valdžia pasiun
tė pasiprieszinima ir nusiskun
dimą in Vaszingtona, bet ju tas 
laiszkas buvo numestas in gur
bą. Amerikos valdžia pirma j i 
syki staeziai dryso parodyti 
kad mums nepatinka Sp vietų 
pasielgimas ir kad mes pasi
rengė jiems dantis už danti at
silyginti.

KOMUNISTAI
LAKŪNAI TURI 
BŪTI NUBAUSTI

Amerikos Valdžia Rei
kalauja Isz Kinijos
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos valdžia, per savo 
Ambasada yra pasiuntus net 
du laiszku, kuriuose mes rei
kalaujame kad tie Komunistu 
lakūnai, kurie nuszove Angli
jos prekybini eroplana, ir ant 
kurio žuvo keli Amerikiecziai, 
butu tinkamai nubausti ir kad 
Komunistiszka Kinijos val
džia pinigais atlygintu visiems 
už ta nelemta atsitikima.

Szitie Amerikos protestai 
buvo pasiusti per Anglijos Am
basada, nes mes 'neturime savo 
Ambasadoriaus Komunistisz- 
koje Kinijoje nes mes tos val
džios nepripažinstame.

Tuo paežiu laiku musu du 
kariszki laivai su kariszkais

(Tasa Ant 4 Puslapio)

West Indies gavo proga pa
sirėdyti kai ji savo vežimą 
pati per kelis mastus pastū
mė, o lakūnas Clint Nelson 
jos vieta ant to sosto užėmė. 
Jo darbas buvo ja ir jos sos
tą stumti per ta gražuoliu 
paroda. ;•
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Kas Girdėt
Kai Anglijos Premierais 

Chiirohillis su savo Užsienio 
Sekretorių Eden atvažiavo in 
Vaszingtona, tai pasirodė kad 
Amerikos Užsienio Politika 
ima virszu imti, ir kad senis 
Ch ur chii 1 i s nušilę i d o.

Churchillis vis buvo reika
lavęs kad reikia dar syki steng
tis pasitarti su Soviet u Rusijos 
Malenkovu. Jis ketino net ir 
pats vienas pas Malenkova va
žiuoti. Bet dabar, bent senatvė
je, ir Churchillis nors kiek pro
to gavo ir prisipažino kad su 
Rusija negalima derintis.

Biznieriai dalbar jau ima be- 
davoti kad biznis bus prastas 
szi rudeni.

Darbininku unijos dabar jau 
ima geriau apsižiūrėti ir • ne 
taip sztarkiai straksi. Kai dar
bininku uniju vadai pamate 
kaip mainieriai keliose vietose 
pradėjo visai neįpaisinti savo 
boso John L. Lewiso.

Iszrodo kad darbininku me
daus menulio kelione užsibai
gė. Iki sziol darbininkas su sa
vo unija buvo bosas, bet dabar 
jau visai kitaip.

Mainose, ypatingai Panther 
Valley, apie Tamaqua, Coal
dale ir Lansford miestus Penn- 
sylvanijos valstijoje, darbinin
kai be darbo ir nematyti kad 
'bus darbo ateityje. Mainu 
kompanijos sako kad jo§ savo 
mainas visiszkai uždarys.

Dabar, vasaros laiku dau
giau žmonių perkasi nauju ir 
antru ranku automobiliu. Biz
nieriai sako kad ežia nereikia 
per daug džiaugtis nes’papras
tai, vasaros laiku visados dau
giau automobiliu parduodama 
nes visi nori važiuoti kur.

Republikonai tikisi Prezi-

Price $2.30 su'’poi“' •*yU-
COLORS: Red, Black, Green, 
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dento Eisenhowerio paigelbos 
per ateinanezius rinkimus. 
Jie sako kad jo intaka dar vis 
laibai didele ant visu žmonių.

• •

Dabar, kai Inidb-Kinijos ka
ras yra baigtas, Amerika stato 
savo eroplanams vietas in 
Thailand, isz kur musu ka- 
riszki eropla.nai galėtu pasiekti 
bet kuria vieta visoje Indo- 
Kinijoje. Amerikos valdžia 
apie tai vieszai duoda Rusijai 
ir visiems Komunistams žino
ti.

Amerikos Sekretorius Dul
les buvo nuvažiavęs in Paryžių 
vien tik už tai kad Preziden
tas Eisenhoweris jo prasze. .Jis 
Anglijos AI misteriui ir Pran
cūzijos .Sekretoriui aiszkiai da
vė žinoti 'kad ne jiems dėkui 
kad jis sutiko in Paryžių atva
žiuoti. Jis Prancūzams ir Ang
lams davė žinoti kad jie puikia 
proga prakiszo, kai jie nesuti
ko su Amerikos nusistatymu. 
Jis nei ant vieno punkto szita 
syki nenusileido nei Prancū
zams nei Anglams.

Taip jau seniai reikėjo pada
ryti. Senis Churchillis per il
gai musu vadus už nosies ve
džiojo.

Pietų Korėjos Prezidentas 
Syngman Rhee dabar atvažiuo
ja in Amerika. Jis nori paveli
ji imo vėl kara. savo kraszte 
pradėti kad Komunistus iszvi- 
jus ir Korėja, suvienyjus. Bet 
Amerikos valdžia vargiai su
tiks. Amerikos valdžia lauks 
kol Komunistiszka Kinija su
tiks derintis praszydarna kad 
ji butu priimta in Tautu San- 
junga. Tada, gal be karo, be 
kraujo praliejimo Korėja bus 
suvienyta.

Žmones, kurie nori’suplone- 
ti ir pamesti keletą svaru nuo 
liemenį o, ar sumažinti jau isz- 
•siputusi pilveli, ima visokiu 
liekarstu, nevalgo nieko su 
druska.. Bet daktarai dalbar 
sako kad tekis badavims yra 
sveikatai pavojingas ir visai 
nepaigelbsti nei pilveliui, nei 
liemeniui.

Žmones Komunistiszkoje Ki
nijoje dabar baikaudama pasa
koja apie pasitarima laiszkais 
tarp Sovietu Rusijos Malenko- 
vo ir Kinijos Komunistiszko 
vado. Komunistu vadas bulk 
paprasze Malenkovo maisto, 
nes jo žmones badu mirszta. 
Malenkovas atsake: “Tegu ta
vo žmonesįsavo diržus susiver
žia.” Kinijos vadas laiszku at
sake: “Kad loska pasiusk 
mums diržu.”

Kiek galima, dažinoti, tai už 
keliu menesiu galėsime pirk; 
t is spalvuota televizija.. RCA 
radijo kompanija jau dabar 
ima. tokias televizijas gaminti.

_____ ..___

Vyriszku skrybėlių fabri
kantai dabar bėdavojo, kad 
Amerikiecziai skrybėlių nene- 
szioja ir kad ju biznis eina vel
niop. Darbininku unija sutiko 
penkios’ deszimts tukstaneziu 
doleriu pado vanoti tiems fab 
rika.ntams, kad tik jie isz to 
biznio neiszeitu ir kad sepytni 
szimtai darbininku turėtu savo 
da.rba.

In Los Angeles, California, 
asztuoniolikos metu amžiaus 
William H. Toward, suaresz- 
titotas už automobiliaus pasi- t

vogimą, policijai pasiaiszkino: 
“Asz iszrokavau kad jeigu 
kas gyvena, ežia in Beverly 
Hills, jam vienas ar kitas auto
mobilius mažai ka reiszkįa, nes 
visi ežia turi pinigu.”

Ant Pardavimo
Laibai pigiai parduodamas 

mūrinis nhmas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency,
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.
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Pypkes Durnai

Laksztingala Cziulbejo r
Gražiai laksztingala cziulbejo, 
Žaliam jam mus sodelyje. ... 
Ir dainius netoli sėdėjo, 
Dainuodamas drauge su ja. 
O aidas jųdviejų galingas 
Aplanke mus visus krasztus, 
Drutino szirdis rūpestingas, 
Tėvynės žadino jausmus. 
Per mieląjį pavasarėli 
Dainavo jiedu vakarais.
Mes klausėme kas vakarėli, 
Atlikę su dainos darbais. 
Bet sztai sziauriu sulaukėm 

veja
Užpuolė su speigoms ant mus, 
Laksztingala mus geradeja 
Iszvijo in kitus krasztus. 
Paliko mums tik dainių viena 
Dainavo jis, kaip sirata. 
Bet viena nelaiminga diena 
Žandarai suėmė ir ta, 
Ir stovi sodas nusiminęs 
Sau viens, be mylimu svecziu, 
Mums tiek dainelių užauginęs, 
Dainelių mus raminaneziu. 
Kiek sykiu mes pro soda ėjom, 
Kiek syk žiūrėjome in ji, 
Tai sunkiai tik atsidusę jom 
Ir jautėm gailesti szirdyj, 
O eik, lelija, eik sesele, 
Sodelio liūdno pažiūrėt, 
Paglamonek nors ta szakele, 
Kur mėgdavo lakuns cziulbet. 
Lai pasakys ji, ka dainuoja 
Laksztingala, toli te būdama, 
Lai pasakys ji, kaip dejuoja, 
Mus dainius, tekes in kalėjimą. 
Jau rasi ir dainuot paliovė, 
Jau gal užmigdė tuos jausmus, 
Ka mums stropiai in szirdis 

krovė,
Kitus matydami krasztus. 
Tai neužmirszo viens nei kitas 
Gražiu Lietuviszku dainų. 
Kaip viens iszlekes, kitas 

varytas,
Abudu iszsilgo mus kampu. 
Nenusibodo jiemdviem dainos, 
Ka gavo nuo tėvynės mus: 
Nors halsas sesta, liūsta, 

mainos,
Bet turi tuos paežius jausmus. 
Sulauksime, ir vėl vysznyne 
Kiekvienas dainas ju iszgirs, 
Vėl jiedu apdainuos tėvynė, 
Ja garins iki patys mirs.

^Pirkie U. S. Bonus!
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n an ežiu isz buduaro.
— O! To jau perdaug! 

Szaukta. visomis pusėmis.
— Keliauninkai turi savas 

privilegijas! Szauke kiti. Vieni 
ir kiti juokėsi; visi sykiu kal
bėjo.

Elena susipurte, bet kaip tik 
galėjo iszgirsti kalbaiicziu 'bal
sus.

Sėdėjo ant kanapos nepaju
dinami, tarytum, buvo suak
menėjusi. Pagaliau pakėlus 
galva pamate aplink save tusz- 
tuma; susidūrė tiktai suakimis
Jurgio Leslie, kuris iri ja. žiu
rėjo.

Jai szirdi suspaudė; apsiau
tė jar kokia tai mirtina baime 
Nublanko. Jurgis nuraudęs nu
lenkė galva.

Jis stovėjo tiesiog priesz 
Elena, atsirėmęs in duriu adve- 
rija, ties kabinetu.

Praėjus trumpai valandėlei, 
jauna mergina atsikėlė susigė
dinus ir užsirustinus ant savo 
'susijudinimo. Raudonumas 
praszalino veido nuiblankima, 
kada, patemijo, kad norint pa 
sislepti po motinos sparnu, ne
atbūtinai turės eiti pro szali 
Jurgio. Jaunas žmogus nudavė 
jogei visai nežiūrįs ton pusėn; 
nežiūrint to, tarytum, žinoda
mas jo misi is, nuslinko szalin 
ir insimaisze in vice-grafo 
klausytoju buri.

Elena greitai prisiartino 
prie motinos, kuri lyg-tol ne
buvo maezius kaine ji randasi.

— Daili giminaite, atsilie
pė vice-grafas, pamatęs inei- 
nanezia, malonecziau labai ži
noti, ar ir tu daliniesi abelniu 
netikėjimu ?

, I
— Ne teip tai vienok yra 

lengva nutverti ir suniaiszyti 
jaunas mergaites, kurios jau 
szesztuose gyvenimo metuose 
pasakojasi su savo lėlėmis, pa
rengtomis už kunigaikszieziu- 
tes.

— Atmenu, gyminaiti, at
sake, kad kuomet man motina 
leido skaityti Wialtero Scotto 
romanus, anais buvau teip per
imta, kad nekuomet nemėgi
nau tyrinėti, ar tos istorijos 
buvo tikros ar sumislytos.

Vice- g ra f a s pas i k 1 o n io j o. 
Jurgis pasirėmęs in siena su
virpėjo ir padėjo ranka ant 
kaktos; ranka buvo szalta, 
k a k t a p r ak ai tuo ta.

— Bet asz visas gyvenimas 
klausycziau tavo pasakojimu, 
gyminaiti, atsiliepė margraibi- 
na de Boistrudna su giliausiu, 
persitikrinimu. Ar-gi kas gir
dėjo panaszias istorijas?

— Jei vice-grafas norėtu 
iszleisti savo apsakymus, atsi
liept koks jaunikaitis, isztikro

turėtu nepaprastus pasiseki
mus.

— Nepalprasti daigtai'
— Per dvidesziints laidu, 

kaip Gaboriau.
Enrikas iszdidžiai nusiszyp- 

sojo.
— Isz mano kelionių atsi

tikimus pasakoju tik savo 
prieteliams, atsiliepe. Raszyti 
tai reiszkia. kalbėti su skaityto
jais, o ju draugija yra perdaug 
maiszyta, idant anoje su malo
numu butu gailina buvoti.

Tai pasako, pasakojantis ap
sidairė ir atsisėdo.

Tarp .susirinkusiu gimė ne
užganėdinimas.

— Ne giminaiti, suszuko 
margrabina, su tuonii nesutin
ku, kad jau turėtum dabar 
baigti savo pasakojimus.

— Dar kokia, nors istori
ja? Praiszome, praszome! Szau
ke isz visu pusiu.

— Taip ! Atsake vice-gra
fas, o kaip pasakoju tai, kai esu 
nmtes savo locndmis akimis, 
sakote kad asz perdedu ir me
luoju! Jus Paryžiecziai, kurie 
prarandate akyse St. Sulpici- 
jaus bokszta, iszvažiuodami 
tik ant kaimo, arba in Wiesiba- 
dena, niekam nenorite tikėti.

— Tai tiktai musu nesu
pratimo prirodymas, pertrau
ke kokia taii grafiene szypso- 
damos, bet visi kartu, suszulk- 
sime “mea culpa” ir papra- 
szysime naujo (papasakojimo.

— O toliau viskam tikėsi
me, szauke kiti.

— Kad czionai butu nors 
kas toksai, kas galėtu patvir
tinti tai, ka kalbu, bueziau la
bai laimingais. Pasakoju tams
toms apie paiproezius visai 
jums nežinomus.

— Kds tai gali žinoti? Per
trauke Generolas O’Brien, pa
lytėdamas lengvai vice-grafo 
peties.

— Kaip tai ? Atsiliepe vice- 
grafas, argi ii1 tu, gerbiamas 
generole, kada nors keliavai po 
Žalius Kalnus?

/

— Ne, bet maeziau ka toki 
kuris isz tenai sugryžo, o kas 
laibiau, kad tavo pasakojimai 
kaip> sykis sutinka su jo pasa
kojimais.

Enriko veidas užsidegęs.
— Kaip-gi vadinasi tams

tos keliauninkas?
— Jurgis Leslie, atsake 

generolas.
Elena, sėdinti szale motinos 

greitai nusisuko ir nenoromis 
dirstelėjo in Jurgi, kuris žiu- 
sejosi iii vice-grafa su visu at
sidėjimu. Stovėjo jis nepajudi
namai prie sienos su teip ypa
tinga iszraiszka, kad nuste
bus Elena neiszleido jo isz 
akiu.

— Ah! Atsiliepe margra
bina, tai ir ponas Leslie pa- 
žinsta. ta, stebuklinga szali? 
Tuo geriau; tamsta turėsi 
mums apsakyti apie savo atsi
tikimus.

(BUS DAUGIAU)

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: 
Yda 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. t

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė -Pustymu; 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;

I

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 Kuczios Nakti. 
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 apraszymas4, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminali szkas 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 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.'

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

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas KatalL 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
ngkurias 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:

ĮE3U Užsisakant knygas is& 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULĖ PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - jj. S, £
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Auksiniai Peiliai
J^AUJU Metu dienoje 1849

Amerikomiszku Santikiu. . f
Priėmimas Pas Margrabina

AUJU Metu dienoje 1849 
metuose, mažoj saloje pale

čių ,de Boistrudan, Paryžiuje, 
buvo girdimas fOrteipiano bal
sas. Nors 'buvo vėlius laikas, 
'bet vis' dar ten linksmintasi ir 
szokimas.

Szokimas nevisados buna 
linksmas; tas priguli nuo ap
linkybių. Ir dabar maža. sale 
■buvo kuom tuszczia, o szalia 
atsirandantis margrabinos ka
binetas, buvo pilnutėlis sve- 
cziu, nors tenai negrajytai ir 
ueszokta.

Neturime tiesos pasakyti 
vietos, kur stovėjo Boistruda- 
nu palovius, 1 e iždam i vie n vale 
apžiūrėti Sekvanoje senus me
džius, kuriais buvo apsuptas 
parkas. Galime vienok pasaky
ti, kad tai buvo vienas isz tu 
skaitlingu paloviu, kurie stovi 
ant kranto upes, isz kuriu aisz- 
k i a i mat o s i Eli ze jaus 1 y g m n os, 
puikus Taleri jos gojai ir Luv
ras garsus savo stebuklingu- 
mu.

D’Orsay pakraszcziai tuszti, 
neapgyventi tuo laiku, tęsęsi 
deszine ir kairėn ilga linija, pa
baltinta sniegu. Sniegas atžy
mėjo tiesias ir czystas linijas 
Boistrudanu pailociaus, 'būda
vote Liudviko XIV laikais. 
Kiekvienas gziinsias aiszkiai 
atsimusze szeszielyje. Už me
džiu szaku, kaip už kokiu mez
giau buvo matomi atokume 
silpnai apszviesti prieszakinia 
palociaus langai. Didele tylu
ma pert raukiama upes cziurle- 
nimu kurios plaukimą sunkino 
susikuope ledai, buvo užgulus 
ant ulyczios. Isz palociaus bu- 
girdimi fortepiano balsai.

Liūdna naktis del vientulio 
skurdo; bet podraug szviesos 
blizgėsi daili.

Budelei palei mažas dureles 
atsirandanczias mure ant upes 
kranto, stovėjo žmogus, uižsi- 
denig*es pilka skejpeta. Isz prie- 
szingO'S puses nuo ulyczios 
Lille, palei prieszakinius var
tus, stovėjo eilėmis karietos, 
laukia,nczios palociaus svecziu.

■ Žmogus miegojo galva atrė
męs ant rankos. Ant galvos už
mesta skepeta dalimis denge 
jo veidą. Vienok prie miego 
blizgesio buvo galima patemy- 
ti bronzini veidą ir anuo stam
bu sudėjimą. Isz po skepetos 
buvo matomos garbinuotu 
plauku Striogas.

Margrabina de Boistrudan 
turėjo gražius tėvu paliktus 
turtus, o vienatine jo duktė tu
rėjo užėmus 'žymia vieta tarp 
turtingu merginu St •Germain 
priemiesteje Elena de Boistru-

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
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.

dan turėjo dvideszimts metu 
amžiaus ir buvo graži kaip 
aniuolas. Jos moteryste su 
vice-grafu jau visas menuo bu
vo nutarta. •

Tarlp magrabinos ir jauno 
vice-grafo 'buvo tolimos gimi
nios ginmystes rysziai. Jos na- 
baszn inkais vytas, valstybes 
sekretorius Karaliaus X lai
kais buvo jauno Enriko globė
ju. Szeimynos stovėjo ant vie
no draugijinio hierarchijos 
virbalo; gi kas link turėtu, tai 
nors Enrikas, pažines placziau 
svietą, praleido didele savo pa
veldėjimo dali, ir net kalbėta 
apfe visiszka nubiednejįma, su- 
gryžes vienok isz keliones, isz- 
pirko savo savastis isz skolin
toju ranku, taip kaid ir isz to 
atžvilgio tuojaus susilygino 
turtais su savo sužieduotines. 
Vice-grafas turėjo apie trisde- 
szimts metu, bet iszrode vyres
niu isz atžvilgio juos veido ir 
iszreikiamo nuoilsio, koksai vi
suomet jo veide 'buvo mato
mas. Buvo patogus, tikrai spo
il iszkas; kelios laimingai at
liktos dvikovos, taiip-pat kelio
nes nekuriu atsitikimu apra- 
szyrhai, suteikė daug galvoji
mu apie jo drąsą. Apart to, jis 
buvo žmogus mates daug svie
to ir iszkalbingas, ir jam su- 
gryžus isz Užsienio, nelabai ki
li vice-grafai galėjo su juom 
susilyginti visame kaime.

Savo giminaite mylėjo be- 
protlszkai; ji-gi paklausta, ka 
mano apie moteryste, atsake 
drąsiai, kad paliksianti jo pa
ti be jokio atsižiūrėjimo. Sa
ko, kad to viso pakanka. Del- 
ko taip kalba? Tai klausimas, 
in kuri sunku atsakyti; asz 
vienok duosiu jums kita mis- 
li, nemažiau iszriszti sunkia, 
būtent: isz kokio neiszsemiamo 
archive, 150,000 vice-grafu, 
mindžiojancziu Paryžiaus uly- 
czias, isztrauke savo gerbia
mus pergaminus?

Padėjimas, apie kuri kalba
ma, yra pagaliau iszimtingas. 
Vice-grafas Enrikas turėjo sai- 
vo herbą dar isz kryžiniu ka
riu laiku ir graži musu Elena 
nelabai buvo tame persitikri
nusi, ar kartais ne perdaug 
gerbia savo sužiedotini. Elena 
buvo salione, Enrikas kalbino
te. Elena palaike szokejams 
linksmumą, Enrikas aplink sa
ve rinko klausytojus palei ži
dinį. Kiek kartu fortepianas 
nutildavo, tiek kartu vice-gra-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahauoy City, Pa., U.S.A. 

fo balsas buvo girdimas salio
ne: szokantieji ties kabineto 
durimis susilaikydavo, paskui 
kabinetan ineidavo ir ten pasi
likdavo.

Geresnio pagirimo musu ke
liauninko iszkalbingumui butu 
sunku surasti.

Prisiartino laikas, kuriame 
salione pasiliko tik keturios 
poros, būtent reikalingos kon 
tredansui; paskui seke valcas, 
kuris pora kartu paszoktas, 
ant galo fortepianas nutilo.

Elena užsimasczius atsisėdo 
ant kanapos. Kas galėjo but 
per priežastis, kad ji tik vieiia 
ta vakaru nebuvo patraukiama 
vice-grafo balsu.

Elena buvo blondine, szvel- 
naus veido ir plona kaip nen
dre; jai szylpsantis lupos pa
lengva prasiverdavo ir už anų 
pasirodydavo dvi eiles baltu 
kaip žemcziugu danteliu; .jo,s 
akiu židrainumas buvo toks 
tamsus/kad tarytum akys bu
vo visiszkai juodos. Pirm va
landėlės, kada grafino ant 
fortepiano, galima buvo pasi
džiaugti mažomis ir baltomis 
kaip szlapio kaulas rankutė
mis; smulkesne ir gabesne ko
jyte niekados nebuvo vaiksz- 
cziojus po St. Germain prie
miesti. Elena tai-gi isz kiek
vieno atžvilgio buvo pagarsė
jus savo patogumu, o dar pa
sižiurėjus in jos inteligentisz- 
ka veidą, galima buvo drąsiai 
prislėgti, kad ji yra daug ge
resnes szirdies, negu graži.

Bet apie ka ji mislijo toje va
landoje, kuomet vice-grafas 
veltui jieszkojo jos savo klau
sytoju būryje?

Ko-gi reiketu jaunos mergi
nos svajonėm i?

Fortepianas nutilo, szokykai 
iszvaikszicziojo: ji dar svajojo 
insiklausius vailco atbalsio, no
rėdama sugauti kokia, nors sa
vo ateities vilti.

Elena neszoko, bet klausėsi; 
su visa duszia savo, todėl ir 
svajojo.

Fortepiano balsai liejosi isz 
po pirsztu jauno žmogaus. Ji 
jo nepažinojo. Generolas O’
Brien, senobinis namu priete- 
lius, pirmu kartu ji in tuos na
mus atsivedė.

Jaunas žmogus ineidamas 
pasirodė nedrąsus, tarytum, 
laukinis. Elena tai patemyjo. 
Senas generolas paibmcziavo jai 
ranka; o jo iszblankes veidas 
paraudo.

Galima manyti, kad Elenos 
pamatymas pagimdė jame so
pulinga, bet podraug ir saldu 
inspudi. Girdėjo ji kalbant in 
generolo ausi; ‘Jtai ji.”

Generolas linkterėjo savo, 
balta gali va tai patvirtinda
mas.

Npblonkes nepažįstamas pa
siliko atszales.

"Tarp tukstaneziu, pamisli- 
no, bueziau ja-pažines”.

Generolas pamatęs margra
bina, kreipėsi in ana ir paemes 
nepalžistamui už rankos, per
statė ji vardu Jurgio Leslie. 
Margrabina ta perstatymą pri
ėmė nuolankiai.

Yra, pravardžių, kurios tuo
jaus atmintyj pasilieka su ypa
tingu atkaklumu, kaip neku
rtos meliodijos, kuriu isz at
minties negalima praszalinti ir 
su prievarta sugryžta ant ad- 
gal lupu. Elena ta vakara, ste
bėjosi, del ko ant savo lupu 
kas valanda sutinka Jurgis 
Leslie pavarde.

Nemato jo sėdant prie forte
piano, bet iszgirdus Webero 
valca, pakele akis ir pamate 

ten Jurgi Leslie.
Tame ji buvo persitikrinusi.
Ir dabar tai-gi, sėdėdama 

ant kanapos, ji mate, taip kaip 
ir savo sužieduotini, vice-gra- 
fa De Villiers; Jurgi-tiesiog, 
Enrikais, su pagelba veidrodžio 
kuriame jo veidas atsimusze.

Ypatingas tarp tu žmonių 
kontrastas buvo toks žymus, 
kad negalėjo pasislėpti nuo 
Elenos akies.

Enrikas augszto ūgio, kiek
viename pasijudinime parode 
maeziusio svietą žmogaus pa
togumą. Jo veidas delei kelio
nių buvo pajuodavęs, bet tas 
nieko nereiszke, atsižvelgiant 
in jo mokslingumai ir iszkal- 
bi nguma.

Isz szimto grafiueziu isz vi
su laiku ir visu szaliu nei vie
na. butu neatsiradus tokia, ku
ri nebūta pripažinus, kad vice- 
grafas -Enrikas yra dailus ir 
atsižymejes jaunikaitis.

Elena tuo tarpu buvo tokios 
paczio'S nuomones; laike savo 
sužieduotini dailiu, užimaucziu 
ir mis Ii s palikti jo paezia jai 
visuomet pridavė iszdidumo; 
mislino teip-pat, kad turbūt 
yra tokia meile.

Tasai, tas antrasis, isz pir
mo pamatymo, rodėsi, buvo su- 
risztas savo juodais drabu
žiais; kaklas perdaug raume
ningas ir trumpas niužgino 
balta kravata; pecziuose pla
tus, rankas turėjo baltas, bet 
teip tvirtas, kad nei daleisti 
nebuvo galima, kad isz po j u 
butu g’aleje plaukti szvelni 
fortepiano balsai. Pastovumas 
nors dailus, bet neturėjo tos 
distinkcijos, kokia buvo pas 
vice-grafa. Kakta turėjo aug- 
szta( ir iszgaulbta, kausza iszsi- 
vyseziusi, apklota tankiais 
palszais plaukais, 'bet trumpai 
apkirptais.

Ar matote kada tas aiszkias 
Szkotijos Puritanu galvas isz 
Kromvelio laiku? Jurgio Les
lie galva ant to pavyzdžio bu
vo modeliuota. Skruostai jo 
buvo tokie dailus, teip gražiai 
iszlenkti, kad juos drąsiai bu
tu galima padėti virszum mo- 
teriszkes maloniu akiu; akys 
dideles, gal ir perdaug indui)il
sios, liudijo vidurine žmogaus 
karszti.

Žalcziu alpveikejai turi to
kias pat akis, gilias ir miglo
tas.

Po akimis kaulas reiszkus, 
nosis tiesi, tarytum graiku kal
tu butu iszkalta, lengvai pa
keltomis sznarvemis, lupos ma
žos, bet truputi sustambeju- 
sios; tas visas jo vaizdas pri
davė jam narsumą ir neįjerga- 
lema jiega.

Elena beabejones nepatemi- 
jo to viso, ka czion pasakėme; 
ji tik nuolatos mislino ‘‘ar ga
limas daigtas, idant du lygiai 
jauni ir patogus žmones galėtu 
lyg tam laipsniui 'būti pana- 
szius kitas in kita.”

Ta klausima sau uždavė dar 
klausydama jo muzikos.

Pasibaigus valcni, muzikan
tas apipiltas smarkiais delnu 
plojimais. Elenos rankos plo
jimui nepasikele, nežiūrint to, 
kad žinojo gerai nei kaip kas 
kitas svetingumo priderystes. 
O kada Jurgis Leslie be tam 
tikro artisto ga'lmmo dekavojo. 
nes seniai ant fortepiano buvo 
skambinęs ir kuone nekuriuos 
daigtus pamirszes, ji tame jo 
dekavojime mate tiktai perdi- 
deli sau pasitikėjimą.

"Tai be abejones artistas!” 
Pamisimo.

Baisuj tai buvo žodžiai ir 

vistiek neiszaiszkiiianti pato
gios Elenos svajonių, esant 
kuone tuszcziame salione, szo- 
kejais tik ka dabar apleistame.

Staiga jos tie svajojimai li
ko pertraukti trukszmu, atei-

(Tasa Ant 2 puslapio)

***** ******** *********
Iii viena miestelyje mergele

pribuvo, 
Kaip sportukai apie tai

z girdėjo, 
Pradėjo prie namelio

' rinktis,
Ir per langus žiūrinėt, 
Turėjo duris uždaryt 

nžrakyt.
Mergele turėjo nusiust 

pas kitus, 
Gerus savo kaimynus, 

Ant ko tokis pasielgimas 
iszžiuri, 

Jeigu nei sarmatos
- neturi.

JjC

Tula moterisižke raszo, ir 
užklausė, 

Kas tai yra. bueziavimas? 
Paklausau apie tai mano 

kimios Baltruviene,
Tai ji man taji klausymą, 

sziaip iszaiszk i no:
Buicziavimas yra ta
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Paima tas ii it r aukeii ti s 
Smagumą, ir laime.

Bueziavimas meilingas yra 
tai, 

Peczetis iszspaustais ant
Akto gervalingos-sutaikos. 
Bueziavimas yra tai tiltas, 

Kuris suvienija, dvi 
vies'zpatystes.

Taipgi bueziavimas yra: 
Tai szposas; abejojimas;

Deganti liepsna; papratimas;
Ir žiedu rojaus isz kurio 

Pamaželi persimaino ant 
vaisiaus.

»Ja n* <1*

Žmones kas kart daugiau 
liūgo ja ant pądotku,

Kad daugiau kyla ir kyla 
in virszu.

Bevaisingai jie rugoja, 
Nes jeigu uikesai nenori 

Praszalint vibszininkus isz 
urėdu laike rinkimu, 

Tai tieji Įipnulei ir ant 
toliaus, 

Smaugs žmonis su padotkais.
*1*

Brangsta visoki reikalingi
Dalykai del pragyvenimo 

ir maisto, 
Kuri žmones turi neatbūtinai 

pirkti.
Kyla taipgi ir padotkai, 

Kad neužilgio valdžia turės 
lupti kaili.

Nuo vargingu žmonių!
Bedarbyste kaip ponauja taip 

ir toliaus.
Didesne dalis visuomenes 

yra nuvargus,
Nes visi suezedyti pinigai 

jau iszsibaige, 
Bet apie tai tureziai 

nesirūpina,
Kad palengvinti taji 

Padėjimą vargingu žmonių. 
Visuose uredose virszininkai

Aplaike padidinimą mokeseziu
Bet darbininkas turi būti

Užganadintas tuom ka 
aplaiko.

Naujai paskirtas poruicznin- 
kas ateina aplankyti savo ma
joro paezios ir priverstas ilgai 
laukti prieszkambaryj. Paga
lios prasiveria duris ir per 
anas iszbega majoro vaikutis. 
Poruczninkas nori ji nutverti 
už rankutes, bet vaikutis užsu
ka ranka užpakalin.

— Ne, ne! Szaukia, esi dar 
per karsztas. Mama sake, kad, 
t <J<sai dar szviežiai iszkeptas 
porucziiinkas gali truputi už 
duriu palaukti. Kaip atszalsi, 
tada galėsiu tau paduoti savo 
ranka.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

— "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! t
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Iszmestas Isz McCarthy Komisijos 
Tardinimu

Charles Wojchowski, (po 
kaire) yra policijanto Ro
bert O’Mahoney iszvedamas 
isz Senato kambaru kur tuo 
laiku buvo laikomas Senato
riaus McCarthy ir jo komi
sijos poseclis. Wojchowski

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI!

Žinios Vietines
— Ponia Marijona Nava- 

kiene, nuo 512 E. Pine uly., 
gryžo isz Cicero, Illinois, kuri 
svecziavosi pas savo dukterys 
ir žentus, Daiktara ir ponia H. 
Manfredi ir Daktara ir Ponia 
P, Atkocziunuš.

— Subatoj pripuola Szven- 
to Ignoto isz Loydo, o Tautisz
ka Vardine: Lėtutė. Ir ta die
na: 1942 m., Anglijos bombne- 
sziai ir kariszki laivai žydrioje 
men e sen o j e, s u1 bo mba rd a vo 
Dusseldorf miestą, Vokietijo
je. Vokiecziai szito visai nesi
tikėjo ir buvo jiems baisus 
smūgis; 1944 m., Sovietu Rusi
jos Raudonoji Armija užėmė 
per smurtą Lietuvos sostine, 
Kauna; 1948 m., Elizabeth 
Bentley, kuri prisipažino, kad 
ji buvo Komunistu Partijos ir 
Sovietu Rusijos szpiegas, pasa
kė' kad du buvusio Prezidento 
Franklin D. Roosevelto padė
jėjai irjpagerbininkai yra taip
gi iszdavikai, nes jie jai prista
tė daug slaptu 'žinių, kurias ji 
perdavė Sovietu Rusijai.

— “Ukrainiu Diena” in- 
vyko pareita Nedelia in Lake
wood Parke.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola asztunta Nedeliai po 
Sekminių, .taipgi pirma diena 
Rugpiuczio (Augusto) ir Szv. 
Petro kalėjime, o Tautiszka 
Vardine: Taugaudas. Per Rug
piuczio menesi menulio atmai
nos: Priėišzplinis 6-ta diena; 
Pilnatis 14-ta diena; Delczia 
20-1 a diena ir Jaunutis 28-ta 
diena. Szis menesis paszvens- -b. ■

i L. TRASKAUSKAS į
Ž LIETUVISZKAS ?
5 GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
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balsiai pravardžiavo buvusi 
Komunistą James W. Glatis, 
isz Bostono, “iszdaviku”. 
James Glatis FBI policijai 
buvo pasakęs kad Wojchow
ski yra Komunistas.

O □ O

j tas ant garbes Szvencz. Pane- 
| les iii Dangų Eimimuo. Ūki
ninku priežodžiai: kokia Szv. 
Baltramejaus diena, toks bus 
ir visas ruduo. Karszta Szven- 
to Dominikaus diena, gabes ir 
szalta 'žiema. Kais szieno ne
griebia, Rugpiutyje pėdu ne- 
risza, rudenyje anksti nekelia- 
si, tas pamatys, kaip žiema klo
sis. Jeigu tame menesyje tan
kiai rasuoja, bus ilga pagada 
ir gražus laikas. Ir ta diena: 
1922 m., Konstitucijos diena; 
Szvedu Nepriklausomybes die
na del apsiginklavimo, Szvedu 
szita szvente pareina nuo 1291 
metu; 1918 m., deszimts tuks- 
taneziu A merikieicziu kareiviu 
stojo in talka Sovietu Raudo
najai armijai in Vladivostok. 
Jie ežia iszbuvo iki Sausio me
nesio 1920 metu.

—- “Saules” redakcijoje at
silankė Daktaras ir Ponia P. 
Atkocziuniai su dukrele Ber- 
nadyte, isz Cicero, III. Ponia 
Atkocziuniene (Novakiute) ki
tados dirbo “Saules” Redak
cijoje. Jie svecziuojasi keletą 
sianvaicziu pas savo motinėlė 
Ponia Navakiene. — Acziu už 
atsilankymu.

— Pareita Nedelia, Szven- 
tos Magdalenos Draugija turė
jo savo iszvažiavima in Lake
wood Parka.

— Pareita Subatos nakty
je, vagys insigavo in R. Guinan 
ir Co., sztora, 201 W. Centre 
uly., paimdami pinigus isz ofi
so seifo. Policija, tyrinėjai va
gyste.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Alfono, o Tautiszka Vardine: 
Manigirdas. Ir ta diena; Ski
riama kaipo Draugystes diena. 
1858 m., Amerikos pacztas in- 
vede pirmutinius paežio bak- 
sus ant ulycziu, Boston, Mass. 
Pirm to visi turėjo neszti savo' 
laiszkus stacžiai in paczta; 
1863 m., Paežio laiszkanesziiai 
pradėjo neszioti laiszkus in na
mus; 1923 m., pasimirė Ameri
kos dvideszimts devintas Pre
zidentas, Warren G. Harding. 
Jis buvo iszvažiaves in Alaska 
ir in Vakarus ir staigai pasimi
rė in San Francisco, Califor- 

nia; 1953 m., Amerikos Plieno 
kompanija visus nustebo pa
skelbdama savo darbininkams 
asztuoniu valandų darbo die

na. Iki tai beveik visi darbinin
kai dirbdavo dvylika valandų 
ant dienos; 1934 m., Hinder- 
burgas pasimirė, jis buvo asz- 
tuonios deszimts szesziu metu 
amžiaus. Hitleris dabar tapo 
visos Vokietijos diktatoriumi; 
1914 m., Rusijos kareiviai užsi
puolė ant Vokietijos.

— Utatninke pripuola Szv. 
Stepono, o Tautiszka Vardine: 
Putgine. Taipgi ta .diena: 1940 
m., aukszcziausioji SSSR Ta
ryba (parlamentas) dalyvau
jant skaitlingai Lietuviu dele
gacijai, priėmė Lietuvos So
cialistine Tarybų Respublika 
lygiateisiu nariu Sovietu san- 
jungos; 1933 m., F. H. LaGuar
dia yra iszkeltas del rinkimu 
in Majorystes vieta, New York 
mieste; 1863 m., Rusijos val
džia pakeitė Lietuvoj Lietu
vius mokytojus, ir in ju vieta 
paskyrė Rusus; 1923 m., ausz- 
rai dar neužtekejus, ant far- 
mos in Plymouth Notch, Ver
mont, John Calvin Coolidge 
patarė prisiega ir tapo Ameri
kos trisdeszimtas Prezidentas. 
Prisiega jam davė jo tėvas; 
1492 m., Krist opas Kolumbas 
iszplauke isz Palos, Ispanijos 
in nauja kraszta Amerika.

— Ponia M. Viszniauskie- 
ne, lankėsi mieste su reikalais 
ir prie tos progos atlankė 
“Saules” Redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata, nes ponia 
Visznauskiene yra musu sena 
skaitytoja, ir myli skaityt 
“Saule”. Acziu už atsilanky- 
ma.

Shenandoah, Pa. — Marijo
na Majeikiene, nuo 209 E. Cen
tre uly., pasimirė Panedelio ry
ta szeszta valanda in -Gerojo 
Samaneczio ligonbuteje Potts
ville je, kuri gydėsi per sanvai- 
tes laiko. Velione gimė Shena- 
doryje, po tėvais vadinosi Ma
rijona Adomaicziute. Paliko 
savo vyra Edvardu ; tris.sūnūs: 
Edvardą, isz Houston, Texas; 
Vinca ir Roberta, mieste. Dvi 
seserys: K. Melauskiene, She- 
nadoah Heights ir V. Marcziu- 
loniene, Mahanoy City. Taipgi 
broli Juozą isz Creedmor, N. C. 
Laidojo Ketvergo ryta su apie- 
gomis in Szv. Jurgio bažny- 
czioje devinta valanda ir pa
laidota in parapijos kapinėse. 
Graborius Vincas Menkievi- 
czius laidojo.

— Rozalija A. Tomkievi- 
cziute, slauge, isz miesto, turė
jo operacija in Ashland ligon
buteje.

— Laureatas (Gvodypas) 
Miller, nuo 1019 W. Coal uly., 
kuris gydėsi in Hamburg li
gonbuteje, numirė Liepos 21- 

. ma diena. Gimęs Shenadoryje. 
Buvo Angliakasis ir paskutini 
karta dirbo Packer Nr. 4 ka
syklose. Paliko savo paezia 
Jieva; po duktė Virginia Sy m- 
bal Schnocker, isz Ethiopia, 
kur josios vyras dirba del 
Amerikos valdžia; du brolius: 
Edvardą, Detroit, Mich., ir 
Jurgi, Philadelphia. Dvi sese
rys: Agnieszka, Detroit, Mich., 
ir Mare Calhoun, Sunbury, 
taipgi keletu antikų ir anūkes. 
Laidojo Liepos 26-ta diena, dė- 
szimta valanda ryte ir palaido
tas in Kalvarijos kalno kapi
nėse. Graborius H. A. Valukie- 
viezius laidojo.

— Packer Nr. 2 angliaka- 
syklos, kur sustojo dirbti 
Gruodžio 15 diena 1952 m., arti

Lost Creek, vela atsidarys ir 
in trumpa laike. Apie 150 mai- 
nieriu aplaikys darba.

Port Carbon, Pa. — Jonas 
Pecziulis, veteranas isz pirmos 
kares, kuris pasimirė Liepos 
16-ta diena in Veteranu ligon
buteje Kalifornijoje, kūnas li
kos parvesztas del palaidojimo 
pas. savo sesute, ponia V. Brau- 
kuviene, 514 Third uly., mies
te. Velionis gimė Lietuvoje, at
vyko in Mahanoy City, o kelio
lika metu atgal apsigyveno 
Kalifornijoje. Nevedąs, .paliko 
dvi seserys: V. Braukuviene, 
mieste ir A. Ringaitiene Lietu
voje, taipgi keletą brolienu ir 
seserienu. Graborius Jurgis S. 
Stabingais laidos.

NUDURTAS PRIE 
ALTORIAUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Rozzano nubėgo in klebonija ir 
paszauke policijantus.

Kunigas Cronin sako kad jis 
visai tos moteriszkes nepažins- 
ta ir negali suprasti kodėl ji 
ant jo taip užsipuolė.

Kai policijantai ja suėmė, ji 
dar vis klupuojo ir meldiesi. Ji 
polici, j autams pasakė kad ji 
priguli prie tos parapijos ir 
jeigu kas nori žinoti kodėl ji 
taip padare jie gali to kunigo 
pasiklausti. Bet nei vienas pa
rapijietis negali tos moterisz
kes pažinti ir visi sako kad ji 
prie ju parapijos visai nepri
guli.

PRASTAS POLICIJOS
DARBAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai ta mergaituke buvo isz- 
niekinta ir nužudyta, policijai 
greitai suėmė apie szimta vi
sokiu niekszu; kurie yra pra
sikaltėliai, merginu iszniekin- 
tojai, keksziu, paleistuviu szin- 
koriai. Ir paskui visus vėl pa
leido.

Protingas klausimas: Kaip 
policija apie szitus niekszus 
tiek žinojo; ir dar svarbesnis 
klausimas: kodėl jie nebuvo 
seniai suaresztuoti? O svar
biausias klausimas in kuri 
Miami miesto policijos virszi- 
ninkai turėtu būti priversti at
sakyti. Jeigo policijantai tuos 
niekszus pažino, jeigu policija 
taip greitai galėjo juos suim
ti, tai, kam ir kodėl jie juos 
vėl paleido?

Policija dabar stengiasi pa
siteisinti, sakydama kad ežia 
buvo ne kokio jiems žinomo 
niekszo, ar doroviszkai supu
vusio žmogaus darbas, bet gal 
koks jos tėvo pažystamas no
rėjo jam atkerszinti už kokia 
jam padaryta skriauda.

Policija toliau stengiasi pa
siteisinti; sakydama kad gal 
kokis vaikvagis buvo ta mer- 
gaituke pasivogęs ir reikalavo

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
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,

SKAITYKIT 
^“SAULE”=^S

PLATINKIT!

pinigu. Kai jis tu pinigu nega
vo inpykes, jis nužudė ja.

Tokie policijos pasiteisini
mai szlubuoja.

Mergaituke buvo ne tik nu
žudyta, bet ir iszniekinta. 
Aiszku tik niekszas, dorovisz
kai supuvęs, beprotis taip pa
darytu.

Tos mergaitukes tėvas nėra 
koks bagoezius, ir jokiam žu- 
likiu neužsimoketu isz jo rei
kalauti pinigu, kuriu jis netu
ri.

Tokie policijantai turėtu ge
riau savo pareigas atlikti, ar 
sakti gauti.

KOMUNISTAI
LAKŪNAI TURI
BŪTI NUBAUSTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

eroplanais eina sargyba prie 
pat Komunistu valdomos Hai
nan salos.

Du Komunistu ar Sovietu 
kariszki eroplanai užsipuolė 
ant Amerikos eroplanu ir buvo 
nuszauti. Musu lakūnams yra 
insakyta nieko nelaukti, nieko 
nesiklausti, bet szauti kai tik 
tokie eroplanai pasirodys.

Isz Londono teipgi iszejo 
protestai in Peiping Kinija. 
Anglijos Užsienio Sekretorius 

; / v.-'

da- 
ant

atsi-

Anthony Eden, kuris tik ke
lios sanvaites atgal taip piktai 
puolėsi ant Amerikos valdžios 
už tai kad mes Komunistiszkos 
Kinijos nepripažinstame, 
bar dar pikeziau puolasi 
tos Kinijos.

Kiniecziai Amerikai 
kirto labai greitai. Komunis
tai Kinijoje duoda Amerikie- 
cziams perspejima, kad jeigu 
musu kariszki laivai ir karisz
ki eroplanai nebus tuojaus at- 
szaukti isz tu vandeniu prie 
Hainan Salos tai Kinijds val
džia neatsakys jeigu kas musu 
lakūnams tenai atsitiks. Ame
rikos valdžia taip pat greitai 
atsake kad ji laukia pamatyti 
ka tie Komunistai iszdrys da
ryti. Czia, labai galimas daig- 
tas, kad gali būti kito karo 
pradžia. Bet szita syki butu 
stacžiai su Komunistais ir su 
Sovietais.

Labai abejotina kad Sovietu 
Rusija ar Komunistiszka Kini
ja dabar drystu in toki kara 
stoti priesz Amerika ir Angli
ja. Sovietai vis stengiasi Ang
lija su Amerika supjudinti, bet 
szitas invykis kaip tik prie- 
szingai viską sutvarkė.

Sovietu Rusija greieziau isz- 
sizadetu Kinijos ir tuos Ko
munistus tenai apleistu negu 
stotu priesz Anglija ir Ameri
ka. *

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu/
8 col. ilgio, 5% o°l* pločio 
Iszaiszkma sapna ir kaa 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksstoo po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: z

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

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

AMERIKIECZIAI
KAREIVIAI

KANKINAMI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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szyvu kariszku teismu, kur vie
nas karininkas niekados neno
rėtu ir neiszdrystu kita kari
ninką pasmerkti, bet kur eili
nis kareivis atsiduria b^ jokios 
vilties kad ks jo teisifigai isž- 
klausytu.

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


