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Szove Bet Nepataike

Vienuolikos metu Arthur 
Farrela parodo policijan- 
tams ir laikrasztininkams, 
kaip jis szove isz savo tėvo 
automobiliaus in jauna va
gi, bet nepataike. Vaikas už
tiko vagi, kurie isz jo tėvo

Isz Amerikos
McCarthy

INTARIA

Moteriszke Teisėja, 
Komuniste

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Joseph R. McCar
thy, Ėepublikonas isz Wiscon
sin ir Senato komisijos pirmi
ninkas sako kad jis turi du la
bai patikimus svietkus kurie 
gali priparodinti kad Dorothy 
Kenyon, buvusi New York tei
sėja ir buvusi Amerikos atsto
ve in Tautu Sanjunga, yra Ko
muniste ir priguli prie Komu
nistu partijos.

Ji yra tai užsigynus po pri- 
sieka.

Isz pradžių Sen. McCarthy 
buvo tik sakes kad ji yra pa
lanki Komunistams ir juos re
mia, bet vėliau jis stacziai ja 
intare kaipo Komuniste ir Ko
munistu partijos atstove ir na
re.

Szeszios deszimts szesziu 
metu amžiaus senmerge Doro
thy Kenyon dar vis ginasi kad 
ji nėra ir niekados nėra buvus 
Komuniste. Senatorius McCar
thy jai pranesze kad jis duos 
jai proga pasiaiszkinti ir iszsi- 
teisinti, jeigu ji tik norės. Jis 
sako kad jis ir jo komisija da
bar tikrai žino ir gali priparo 
dinti kur, kada ir kaip ilgai ta 
senmerge yra prigulėjus prie 
Komunistu partijos.

--------- n-----------
— Stebėtinai yra padalin

tos geradejystes szio svieto: 
Vargszai turi mažai; ubagai 
nieko; turcziai turi už daug, o 
užtektinai, neturi neivienas! 

automobiliaus pasivogė 
szimta dvideszimts penkis 
dolerius. Vaikas in ta jauna 
vagi paleido net septynis 
szuvius, bet nepataike ir va
gis dingo.

□ o o

DAR APIE SENAT.
McCarthy

WASHINGTON, D. C. — 
Wisconsin valstijos Senatorius 
Joseph McCarthy, kadaise bu
vo pasakęs kad.jis ir jo komisi
ja jokiu budu negalėtu apsieiti 
be Žydelio Roy Cohn, kuris bu
vo patarėjas ir draugas Sen. 
McCarthy. Bet ana sanvaite 
pats Senatorius McCarthy 
laikrasztininkams pranesze 
kad jis priėmė to Žydelio atsi- 
sakyma ir pasitraukima.

Žydelis Cohn, būdams tik 
dvideszimts septynių metu am
žiaus, yra jau paraszes savo 
prisiminimus vienam laikrasz- 
cziui. Jis dabar atsidarė ofisus 
New York mieste kaipo advo
katas. Jam nei darbas nei pini
gai nerupi, nes jis ir darbo ir 
pinigu gana turi del keliu ad
vokatu.

Michigan valstijos Senato
rius Potter privertė ta Žydeli 
Cohn pasitraukti isz Senato
riaus McCarthy komisijos. Ji 
teipgi norėjo pati Senatorių 
McCarthy pražudint, bet jis 
greitai susiprato ir pamate kad 
jis tiek balsu Senate priesz Mc
Carthy negalėjo gauti. Dabar 
jis nori kad Senatas suvaldytu 
ir sutvarkytu Senatoriaus Mc
Carthy komisija. Bet ir ežia 
jam vargiai pasiseks.

Senatorius Potter norėjo ir 
kitus du Senatoriaus McCar
thy komisijos narius pravaryti 
bet jam ežia nepasiseke.

Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Donald Sūrine, kuris 
buvo FBI policijos pravarytas 
1950 metuose už tai kad jis 
viską labai sumaisze kai FBI 
policija tardė ir seke paleistu
ves ir kekszes. Kai jis buvo 
FBI policijos pravarytas, jis 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PAVOGĖ DAKTARA 
IR JO ŽMONA

Reikalavo $200; Buvo 
Policijantu Nušzautas

LOS ANGELES, CALIF. — 
Daktaras Albert Anton su savo 
žmona Paulina buvo žuliko pa
vogti. Žulikas, Jack Lyons bu
vo pasislepes ju autobilyje. 
Kai jiedu insisedo in savo au
tomobiliu, jis iszsitrauke re
volveri ir privertė daktara va- ! 
žiuoti isz miesto. Jis tada pa
reikalavo dvieju szimtu dole
riu kad jiedu galėtu gryszti 
sveiki ir gyvi.

Kai daktaras stengiesi pa
bėgti žulikas ji paszove in ran
ka. Bet laime kad policijantai 
greitai pribuvo. Žulikas Lyons 
turėjo proga paleisti tik viena 
szuvi isz savo revolverio kai 
policijantai ji ant vietos nudė
jo.

Policijantai buvo davė jam 
proga pasiduoti, bet kai jis, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VYSKUPAS, TRYS 
KUNIGAI SUIMTI 

NUTEISTI

Vyskupas Ant 25 Metu
Už Sznipinejima

BERLYNAS, VOK. - 
Kataliku Eažnyczios Vysku
pas isz Litomerice, Stepan 
Trochta buvo pasmerktas ant 
dvideszimts penkių metu in 
kalėjimą, Czekoslovakijoje, už 
sznipinejima ir valdžios žinių 
iszdavima Vatikanui, Romoje.

Trys Kunigai buvo pasmerk
ti iki dvideszimts metu in ka
lėjimą, už tai kad jie tam Vys
kupui padėjo ts žinias perduo
ti Vatikanui. Tie Kunigai yra 
Frantisek Rabas, kuris buvo 
pasmerktas ant dvideszimts 
metu in kalėjimą; Frantisek 
Vicek, kuris buvo pasmerktas 
ant penkiolikos metu in kalė
jimą ir Bohumil Landsmann, 
kuris susilaukė septynių metu 
bausme.

Vyskupas Trochta, kurio 
diecezija yra in sziaurine dali 
Bohemijos, yra vienas isz ke- 
turiu Kataliku Vyskupu kurie 
po prisieka buvo pasižadeje 
isztikimybe Czeku Komunis- 
tiszkai valdžiai, 1951 metuose.

Kiti Czekoslovakijos Vysku
pai buvo iszsižadeje savo 
kraszto valdžios ir buvo vie- 
szai paskelbė kad jie liekasi 
isztikimi Kataliku Bažhycziai.

Czekoslovakijoje, kaip ir 
pirmiau Lietuvoj, valdžia Vys- 
kupama ir Kunigams mokėda
vo algas. Kai tie kiti Vyskupai 
nesutiko nusileisti Komunis- 
tiszkai valdžiai jiems ir ju ku
nigams algos buvo” sustabdy
tos. Bet Vyskupas Trochta vis 
gavo savo alga ir buvo val
džios gerai aprūpinamas.

Kiek žmonių iki dabar Vati
kanas Kataliku Bažnyczia nė-

NUDURE SAVO 
ŽMONA

Buvo Ja Parsitraukęs 
Isz Italijos

ST. CATHERINES, ONTA
RIO, KANADA. — Trisde
szimts dvieju metu amžiaus 
Nunziatio Tripodi, Italijonas, 
kuris per du metu dirbo ir pra
kaitavo kad sueziedintu gana 
pinigu parsitraukti savo žmo
na isz Italijos, pasmaugė ja 
treczia diena po jos atvažiavi
mo pas ji iii Kanada, už tai 
kad ji jam nebuvo isztikima.

Ponia Scaramazina Domini
ca Tripodi, trisdeszimts metu 
graži Italijonka, atvažiavo in 
Halifax su daug kitu Italijonu 
isz Genoa, Italijos. Jos vyras 
ja pasitiko prie laivo. Jiedu 
isz Nova Scotia atvažiavo ant 
traukinio in St. Catherines, 
Ontario.

Už trijų valandų, policijan
tai rado jos lavona ant lovos. 
Jos kūnas dar buvo sziltas. Jos 
vyras Nunziatio nuėjo pas su- 
siedus ir jiems pasakė kad jis 
pasmaugė savo žmona.

Policijantai dažinojo kad jis 
buvo gavės daug laiszku isz 
draugu Italijojeyskurie jam pa
pasakojo kad jo žmona nebuvo 
jam isztikima. Daktarai dabar 
iszagzaminavuos jos kuna da- 
tirti ar ji buvo neszczia ar ne.

Po Devynių Metu 
Nelaisvės

Szita moteriszke rodos ir 
maisto mažai paiso, nors tai 
pirmutine gera vakariene jai 
in devynis metus. Ji rodos in 
tolima žiuri ir prisimena tu 
devynių metu baisenybes 
kai ji buvo Komunistu ne
laisvėje Rytu Vokietijoje. Ji 
dabar randasi in Vakaru Vo
kietija in Friedland lageri, 
netoli nuo Helmstedt.

SKAITYKIT
®=“SAULE”=^Ji

PLATINKIT!

ra paszalinus szita Vyskupą, 
nors Czeku valdžia ji dabar 
vadina ‘ ‘ buvusiu Vyskupu. ’ ’

66 METASV. L. Boczkowski, Editor and Mgr.

“NUODĖMIŲ
MIESTAS”

KAIP SOVIETAI
KOVOJA SU 

GENOCIDU
Gegužio 3 diena, Sovietai pa- 

sirasze sutarti, nukreipta 
priesz genocidą. Genocidas yra 
naikinimas ne tik atskiru žmo
nių, bet isztisu szeimynu ir 
tautu. Patys nusikaltėliai, ku
rie atliko nepaprasto dideli 
nusikaltimą, pavertė Sovietu 
valdomas sritis isztisa vergu 
stovykla, kurie tremia nekal-! 
tus žmones vergu stovyklosna 
sunaikinti, kurie darbininką ir 
kolchozininka padare tikrais 
valstybes vergais, netekusiais 
bet kokios laisves, tie nusikal
tėliai dabar staiga pasiszove 
vieszai kovoti priesz nusikalti
mus. Laisvajame pasaulyje 
kiekvienam yra aiszku, kad 
Sovietai, pasiraszydami ta su
tarti, visai ne nemano nustoti 
dare nusikaltimus. Jie, nelygi
nant, žmogžudžiai, patenka in 
žmonių bendruomene, kovojan- 
czia priesz žmogžudybes. Jie 
patenka ten tik tam, kad prisi
dengtu geru vardu ir kad ta
lžau vykdytu tuos paežius nu
sikaltimus.

Laikrasztis “N. Y. T.” Ge
gužio men, 3 diena vedamaja
me “Sovietu pamiszimas’’ pla- 
cziai ta reikalu aptarė. Tarp 
kitko, ten raszoma: “Kagi 
reiszkia genocidas, jei ne So
vietu pavergtu mažesniu tautu 
nariu trėmimus, kalinimus ir 
žudymą? Kur dingo Krymo to 
toriai, Volgos Vokiecziai, 
Cziukczai, Inguszai, kurie ank- 
seziau taikingai gyveno, kol 
juos pasmerkė Sovietu polici
ja? Kiek milijonu Ukrainie- 
cziu, Lietuviu, Latviu, Estu 
Kremlius pasiuntė in priver- 
cziamojo darbo stovyklas ir 
galop in mirti? Hitleris ir Sta 
linas buvo tie didieji pastarojo 
meto genocido vykdytąja!. Ir

Penki jauni jūreiviai pa
sistatė sau szita laiva su ku
riuo jie iszplauke isz Ventu
ra, California in Catalina Sa

dabar tie patys nusikaltėliai, 
kurie atlieka pasaulio istorijo
je nebuvusius nusikaltimus, 
pasiraszo sutarti nusikalti
mams pasmerkti.“ Deja, taip 
yra.

Ryszium su tos sutarties pa- 
siraszymu, del Kremliaus to
kio dviveidiszko žygio, isz visu 
pusiu pasipylė protestai. Mask
va, pasiraszydama ta sutarti, 
jau isz anksto nurodo, kad ji 
negales priimti tarptautinio 
teismo .sprendimu. Amerikos 
minėtasis intakingiausiasis 
dienrasztis teisingai pabrėžia, 
kad szis Sovietu pamiszimas 
turi būti pasmerktas ne vien 
tarptautinio teismo sprendimu, 
bet ir laisvosios vieszosios pa
saulio nuomones, kurios intaka 
didesne net ir už tarptautinio 
teismo.

Visiems yra aiszku, kad 
Maskva, pasiraszydama ta su
tarti, neatsisakys dariusi nusi
kaltimus. Ir toliau Sovietuose 
liks kalėjimai, privereziamojo 
darbo stovyklos, laisvių už
gniaužimas ir žmonių persekio
jimas. Mažosios tautos, jei jos 
kovos už savo laisve, ir toliau 
kris Kremliaus aukomis.

Kremliaus tironu paraszai ir 
ju skelbimas, kad Sovietai pa
smerkė nusikaltimus priesz 
žmoniszkuma, betgi isz tikro 
neduoda ne mažiausio laido ti
kėti, jog bus bent pirsztas pa
judintas tam pasmerkimui in- 
vykdyti praktikoje. Sovietai 
yra pasirasze daug arptautiniu 
sutareziu. Tas sutartis jie vyk
dė tol, kol tat jiems buvo nau
dinga. Szios sutarties pasira- 
szymas dar karta inrodo, jog 
Sovietai in visas tarptautines 
sutartis žiuri tik kaip in bever
ti popiergali. l'ai yra vilkai, 
kurie praszosi priimami in 
aviu buri. Ten pateke jie ir to
liau liks tokie pat vilkai, tyko
ja pavergti kai kurias kitas 
dar laisve besinaudojanezias

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jauni Jūreiviai In Ilga Kelione

las, apie septynios deszimts 
myliu. Jie pasirūpino maža 
gazolini pecziuka, maisto už 
dvideszimts doleriu, penkis

Sznairuoja In Guber
natorių; Grasina Jam

Ir Jo Szeimynai 
Atkerszinti

PHENIX CITY, ALA. — 
Kariszki ir valstijos policijan
tai, diena ir nakti eina sargyba 
aplink Gubernatoriaus Gordon 
Persons namus. Jie neiszlei- 
džia isz akiu nei jo, nei jo szei- 
mynos.

Laikinas policijos vadas 
Pulkininkas James N. Brown 
yra paskyręs kariszka policija 
eiti sargyba aplink Gubernato
riaus namus.

Keli tuzinai intartu žuliku, 
gengsteriu ir gembleriu yra su- 
aresztuota. Armija szita mies
tą užėmė penkios dienos atgal 
ir dabar kariszka valdžia ir 
tvarka yra in ves ta.

Miesto policijantai turėjo 
atiduoti savo karabinus ir re
volverius. Daug paleistuviu ir 
keksziu buvo suimta, bet visos 
buvo vėl paleistos savo amata 
varyti ant penkių szimtu dole
riu kaucijos.

Gembleriai ir žulikai, gengs- 
teriai pasiuntė dar kita grasi
nimą Gubernatoriui Persons, 
sakydami kad jie jam atker- 
szins. Kai Gubernatoriaus jau
na dukrele Elzbieta ėjo in baž- 
nyežia Nedelioj, keturi karisz
ki sargai ėjo su ja ir per visas 
pamaldas sykiu su ja klūpojo, 
su atprovintais revolveriais po 
ranka.

Gubernatorius Persons pa
skelbė kariszka tvarka szitam 
miestui kai Attorney General
elect A. L. Patterson buvo nu
žudytas penkios sanvaites at
gal. Kai to miesto ir tos apy
gardos policijantai negalėjo, 
nenorėjo ar bijojo ta žmogžu
dį surasti, Gubernatorius pa
siuntė vaiska in ta miestą ir vi
sa valdžia užėmė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

gorezius vandenio ir trisde
szimts goreziu gazolino, ir 
septynis gorezius alaus.
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Dabai: visur randasi per 

daug cukraus. 'Cuba valdžia 
dabar net ir atpigino cukru, 
kad tik Amerikiecziaii pirktu 
daugiau.

Dabar Sovietai ir visi Ko
munistai laibai atsargiai apsi
žiuręs pirm negu vėl ims strak
sėti, nes jie gerai 'žino kad da
bar viena ranka laiko Anglai., 
Amerikiecziai ir Prancūzai. Ir 
ne už ilgo gal ir Vokiecziai 
ežia prisidės.

Kai Prancūzai pasidavė' Ko
munistams Indo-Kinijoje ir 
jiems atidavė Vietnam sostine 
Hanoi, jie daug mažiau prara
do negu Amerikos valdžia. 
Amerika tenai buvo pasiuntus 
baisiai daug ginklu, ir maisto, 
kariszku tanku, eroplanu ir 
daug dideliu karabinu, kurie 
visi dabar pateko in Komunis
tu rankas. Mes tenai buvome 
pasiuntė tokiu 'ginklu ir mais
to už daugiau kaip asztuonis 
szimtus milijonu doleriu.

Miainieriai dabar jau mato 
z kad Lewisas jiems nei sviesto, 
nei duonos neduos.

Pirmiau mainieriai, su savo 
unija ir su savo 'bosu Lewisu, 
viską valde ir darė kaip jiems 
patiko. Bet dabar mainieriai 
ima suprasti ir pamatyti, kad 
ir kompanijos gali ožius vari
nėti.

Kai Tamaqua ir Coaldale 
miestuose, Pennsylvanijos val
stijose, Lehigh Coal ir Navi
gation Kompanija pasakė kad 
ji uždarys savo mainas, jeigu 
mainieriai nesutiks geriau 
dirbti, mainieriai szidino ir 
juokiesi. Dabar kompanija už
dare savo m'ainas.

Pirmiau mainierys didžiuo- 
davojosi kad jis galėdavo tik 
tris ar keturias valandas isz- 
dirbti ir gauti dvideszimtine. 
Dabar ir tas trijų valandų dar
bas ir ta, dvideszimtine dingo. 
Ir Lewiso balsas staiga nutilo.

Keli metai atgal Philadel- 
phijos la.ikras.ztis ‘1 Philadel
phia Record” su visais savo, 
darbininkais iszejo ant straiku. 
Savininkas to laikraszczio pa
sakė savo darbininkams kad

^Pirkie U. S. Bonus!
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Ant Pardavimo
Labai pigiai parduodamas 

mūrinis namas 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.

jeigu jie straikuos, jis viską 
mes, parduos savo laikraiszti ir 
iszvažiuos in Florida.

Darbininkai gardžiai nusi- 
j u o k e. Jie sake: “ J i s n ed r y s 
keliu milijonu bizni mesti.” Ir 
jie drąsiai iszejo ant straiku.

Savininkas niekam nieko ne
sakęs, nei su vienu darbininku 
nesusiipykes visa savo spaustu
ve pardavė ir sau su savo szei- 
myna iszvaižiavo in Florida.

Jis gavo apie keturis milijo
nus doleriu, ir sziandien po- 
niszkai gyvena. O daug tu dar
bininku, kurie taip drąsiai ta
da buvo sustraikave, dar ir 
sziandien darbo jieszko.

,rl • •

Mažos mainos, karpinteriai 
ir daug redakcijų sziandien pa
sitraukia isz uniju ir gera biz
ni varo ir gerus darbus turi be 
unijos (palaiminimo.

Mainieriu bosui Lewisui da
bar labiau rupi bankos ir dide
lis biznis, negu savo mainieriu 
labas.

Kai Tamaqua, Pa., miesto 
mainieriai atsidūrė tikroje bė
doje ir praszesi pagelbos, mai
nieriu bosas du sykiu prava
žiavo pro Tamaqua miestą, kai 
tie mainieriai laike mitingus. 
Jis pravažiuodamas, nei ne- 
staibterejo tame mieste. Jam 
labiau ruipejo tūlos vestuves, 
veseilia Lansford miestelyje, 
tik trys mylios nuo Tamaqua 
kur mainieriai tuoipacziu laiku 
stengiesi nors kaip susitrti su 
kompanija.

Pypkes Durnai
Graži Naktis

O ji, nuleidusi akis, 
In soda eina sau viena. 
Nėra nejokio vėjo; 
Laksztingales giedoti 
Katik, katik pradėjo. 
Takai tamsa apkloti: 
Senas aržuolas szakotas 
Nuo menesio ja gina, 
Ir obelys kuprotas 
Nelaimėj ja ramina.
Szilta naktis, graži naktis 
Visus prie laimes traukia; 
Tik ji, nuleidusi akis, 
Drebėdama bernelio laukia. 
Jos szirdi jautria gelia, 
Nėr atvangos nei dvasiai, 
Bet žino meiles kelia 
Ir mielo laukia drąsiai.
Jau vyturiai cziurkszlena, 
Jau žmones kilti mena, 
Auszra prie darbo szaukia 
O ji dar mielo laukia.
Szilta naktis, graži naktis 
Dienos kuonogražiausios 

laukia. i
O ji nuleidusi akis, 
Nuo veido aszaros tik braukia.

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak- 
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais Į i

160 Puslapiu ![
8 col. ilgio, 5*4 col. ploczio ]! 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu ;[ 
planatu ir visokiu burtu, 
Knyga in minksztos po- j! 
pieros virszeliuose. :: :: '!

Pinigai reikia siusti su Į! 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 i;
Saule Publishing Co., ]• 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ]»

Istorija Apie 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

WPirkie U. S. Bonus!

AUKSINIAI ::
:: :: PEILIAI
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

-------- x
— Jei tai padarysi teisingu 

budu, tai gerai, atsakiau.
Benediktas pasibalžino, kad 

jis niekina neteisingus- uždar
bius. Nuo to laiko patemijau, 
kad jis greitai susipažino su 

laivo tarnautojais. Pirkinėjo 
tuszczias ibonkas ir netrukus 
mano kajuta buvo prikrauta 
bonkomis. Kada asz jo paklau
siau, ka tas turėtu reikszti? At
sake szypsodamasis:

— Sakiau tamstai, kad no
riu pamėginti pirkliauti ežia, 
ant laivo, pamatysi tamsta.

Neužilgo patemijau, kad ma
no tarnas atkreipė in save vi
su keliauninku atyda. Girdėjau 
pasznabždomis kalbanczius:

— To gentelma.no tarnias 
turi neapsirinkanti būda!

Tankiai vėlais iszvakarais 
sėdėdavo ant laivo denio, žiu- 
redmas in milžiniszka upe, ku
rioje musu laivas plauke, kaip 
dideles roges ledu. Kada ke
liauninkai atsitolindavo ir ant 
denio nieko nelikdavo, iszemus. 
laivo tarnautojus, tuokart Be 
nediktas teip-ipat iszeidavo,' 
nuduodamas noris szvie'žiu oru 
pakvėpuoti, bet iszteisybes ta
da jis užsiimdavo darbu: maty
davau ji neszanti dideli kaszi- 
ka ant platformos u!ž katilo; 
iszimidinedavo isz kasziko ko
kius tai daigtus ir su virvutes 
ipagelba panardydavo juos 
upėn, paskui .pasiimdavo savo 
kaszika, kuris rodėsi jau sun
kesnis ir su'gryždavo savo ma
žai! gurbelin, khris buvo ežia 
pat szalia mano kajutos.

— Atleisk man tamsta už 
mano drąsumą, tarė viena die
na man, bet ar negalėtum tam
sta padaryti man dideles ma
lones1?

— Kokios-gi? Paklausiau.
— Tamsta turi laiko, asz 

turiu bonkas; norecziau skys
timą bankose apsaugoti nuo 
oro intekmes, nes oras visuo
met yra kenksmingas garuo- 
janezioms substancijoms.

Tasai moksliszkas iszsireisz- 
kiinas sulaikė mane nuo toles
nio klausimo ir antra diena amt 
savo knygos apie chemija lapu 
susekiau riebius taszkus.

Daviau jam laiko iszvakaro, 
kuomet turėjome ant ryto
jaus iszli'pti isz laivo.

Ant rytojaus, kada mes su 
arkliais ir bagažais iszsedome 
ant kranto, patemijau, kad Be
nediktas isz džiaugsmo net szo- 
kineja, Po valandai keliones in 
pietrytine puse, kada jau isz 
akiu pameteme Missouri, atėjo 
man mislis paklausti Benedik
to, ka jis padare su savo bon
komis?

— Juk su savim i j u nega
lėjau paimti.

— Tai kam jas turėjai „už- 
peczetyti?

Benediktas iszsieme isz ki- 
szeniaus pilna aukso pinigine; 
joje buvo apie 800 doleriu. •

— Sztai pinigai už tas bon
kas! Atsiliepė iszkilmingai.

— O kas tavo tose bonkose 
buvo, Benediktai?

— Jule tamsta 'žinai, nes 
mane matei su jomis semiant 
isz upes vandeni.

—- Ir pardavei už 4,000 
franku vandeni isz Missouri?

Benedikto veidas surimtėjo.
— Juk buvo užipeczetytos, 

tarė rimtai, ir ant 'kiekvienos 
bonkos prilipinau sekanti pa- 
rasza: “Patiek tuo vandeniu 
žeme ir, jei sekanti ry tirtėti pa
matysi ant tos 'žemes auksines 
blekutes, tai bus prirodymas, 
kad toj žemei randasi auksas. ’ ’ 
Juk negalima tvirtinti, ar tasai 
būdas bus geras, ar ne!

— Neapiprekiuojamas yra 
tasai tamstos, Benediktas, atsi
liepė margrabina.

— Parinktinas, parinkti- 
nas! Atkartotaaplinkui.

Price $2.30su" p°i°'
COLORS: Red, Black, Green,

Blue, Gray, Copper.

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

Margrabina nusilenke prie 
savo kaiminkos.

— Vice-gralfas moka pasa
koti.

— Nepalyginamai, pridūrė 
karuliu ka. ,

— Manau, kad mano duktė 
bus laiminga?

— Ar-gi galetau, bet prie- 
szingai! Praszneko generolas 
O’Brien, kloniodamasis ir 
jausmingai szypsodamasis, su 
tokiu 'žmogum, kuris taip dai
liai moka pasakoti istorijas!

— Pikcziurna! Atsiliepė 
niiargrabina.

. Nutilo, kad nepertraukus 
kai bos pasako janeziam.

Ponas de Villiers tese to
liau :

— Atsidnreme iii platus 
laukus. Didelis Amerikonisz- 
kas romanu raszytojas supa
žindino jus kuogeriausiai, tai
gi prie to asz neturiu ko pridė
ti; iszprad'žiu musu avanturi- 
nes keliones neatsitiko teip-pat 
nieko nepaprasto. Gal du kar
tu buvome Indi jonu iszvyti; 
isztolo mateme milžiniszka 
gaisra, kuris per keliu myliu 
platuma naikino ant lygumu 
sudžiovusia 'žole. Valgio turė
jome su savimi ir kas link 'žvė
reliu tose szalyse nebuvo sun
kenybei nuszauti. Benediktas 
kas valanda kartojo:

— Ak, ponuli, kad teip bu
tu galima nors deszimts margu 
tos žemes perkelti iii Mortmar- 
te!

(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: 
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 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 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 Kuczios Naktį. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

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 Ka
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- 
davinėti 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.
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Kitokios Knygos

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

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

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

No. 194—Trumpas Kataln 
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 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: |

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

ĮGV3 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.t - S. <

gentelma.no
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Auksiniai Peiliai
(Tasa)

Iszgirdes pavarde Leslie, 
vice-grafas atsiduso, tarytum, 
bijodam’asis iszgirsti kita ko
kia ,pavarde. Jo veide apsi- 
reiszke nusiszypsojimas ir 
kaip visi, taip ir jis ipasižiurejo 
in nepažinstama. Tasai tuo tar
pu turėjo laiko nusukti savo 
akis szalin.

— Nedaug teko matyti at
sitikimu, atsake kadangi visi 
gali but apsakyti keliais žo
džiais; jieszkojau aukso ir su
radau.

Tuos kelis žodžius isztare 
nedrąsiai, tarytum, su kokia 
tai prievarta.

—**Tai tik vieni likimo 
žaislai! Atsiliepe vice-grafas,, 
asz aukso nejieszkodamas, o ji 
atradau.

■Grimes ant valandėlės žingei
dumas isz nepalžinstauno pasi
rodymo, tuojaus isznyko. Pa- 
niislyta, kad nebuvo verta tuo 
užsiimti. Keliauninkas, keliau
ninkui nėra lygus dlai'gtas tasai 
vaikinas, negalėdamas pasaky
ti keliu žodžiu be paraudimo, 
be tardymo ir apeliacijos, tuo
jaus buvo nuteistas. Margrabi- 
na nusisuko, Elena norėjo ta 
pati padaryti, bet jos akys an
tru kartu susitiko su Jurgio 
Leslie akimis. Sudrėbėjo.

— Vice-grafai, praszome 
toliau pasakoti, szaukta isz vi
su pusiu.

Enrikas pasiėmė pasiputusio 
vyyro pastovuma, kas reiszke, 
klausykite! Visi susirinkusieji 
pasirodė užganėdintais.

— Labai man linksma, kad 
turiu liudininką, tarė vice-grai- 
fas. Ar galiu paklausti pono 
Leslie kuriose szalyse buvojo?

— Vienoje ir kitoje puseje 
kalnu, atsake Jurgis.

— In žiemius ir pietus nuo 
Sacramento?

—' In1 žiemus ir pietus.
— Tai-gi 'visur?
— Visur!
Vice-grafas linkterėjo galva 

su nusiszypsojimu ir, atsisegęs 
surdota iszsitrauke isz kisze- 
niaus koki tai durtuvą isz 
sziaudu nupintose maksztyse. 
Durtuvas buvo tiesus, papras
to plieno szmotas, bet rankena 
labai daili.

— Tokiame atsitikime po
nas Leslie turlbut turi pažinti, 
tarė, atkiszdamas durtuvą.

Jurgis iszsitieise, tarytum, 
norėdamas tuojaus palties ant 
vice-grafo.

Vienok susilaikė ir - szaltai 
atsake:
. — Tai yra “golden dagger, 
auksinis peilis’’.

Enrikas isztrauke isz miaiksz-

tu peili, kurio aszmenis buvo 
damascemiszkos, o aptaisai 
auksiniai.

— Parodyk, tamsta, paro
dyk ! Szaukta isz visu pusiu.

■ Enrikas padavė peili miar- 
grabinai, kuri paskui ana pa
davė kitiems ir teip, pereidai- 
mas iszranku in rankas, peilis 
pagaliau teko Jurgiui Leslie. 
Tasai paėmė ji in rankas ir su 
d omam u a|pž i u r i n e j o.

— Yra tai “golden dagger’’ 
vado, tarė.

Tai pasakė ramiai; niekas 
neatkreipe atidos iii jo nepa
prastai nubankusi veidą. ,

— Kas yra “golden dag
ger’’? Paklausė margrabina.

— Kaip ponia matai, auk
sinis peilis. Žmones, kurie juo 
naudojasi, tai liūtai.

— Liūtai arba tigrai, su
murmėjo Jurgis.

— Tai j u yra nagai, baigė 
Enrikas, atimdamas peili isz 
O’Brieno ranku. Papasakosiu

I

tamstoms, kokiuo kudu tasai 
liūto nagas pateko iii jnano 
rankas.

Benediktas
Grime gilus, iszkilmingas ty

lėjimas. Jurgis Leslie, atsispy
rės in siena, sukryžiavo ran
kas ant krutinės.

— Vice-grafas pradėjo kal
bėtis.

— Pirmu kartu iszgirdau 
apie 11 golden-f ever. ’ ’

— Bet praszome, pertrau-

ke margrabina, kiek tamsta 
moki ir gali, kalbėk Prancu- 
ziszkai. Ka reiszkla “golden 
fever?’’

— Aukso karsztlige.
— Tai viskas yra auksas 

toj szalyje! Atsiliepe antsyk 
trys yipatos.

— Acziu tau, giminaiti, 
kalbėk toliau, klausome:

— Pirmu kartu girdėjau 
apie aukso karsztlige, medžio- 
darnias taurus in sziaurius nuo 
Ontario, už Allegheno kalnu. 
Tai puiki szalis. Cooper ste
buklingai ja aprasze; bet gam
ta daug daugiau pervirszija

Įėjimu. Vice-grafas kalbėjo to
liau:

— Matomai, tamstos gerai 
numanote, kad manės jokis no
ras netraukė in vakarus, kad 
tenai rinkus akmenėliu isz 
upiu. Neniekinu asz aukso, bet 
lengvatikybe tai ne mano nuo
mone; ne visai teip-pat tikė
jau stebuklingiems pasakoji
mams apie aukso kasyklas. In 
vakarus mane trauke troszki- 
mas pamatyti ta dramata, ku
ris buvo losziamas pasiutėliu 
Amerikoj. Norėjau pamatyti 
tuos keistus ir drąsus loszimus, 
atliekamus besivaikant auksa,

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
... MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

Knygos Did. 3^4x5% col.
TIKTAI, 25 Gts.

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

Check the perfect

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don t let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Fdel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

Let us show you the

(Slower Qjffledcling ol

match*1*®
onee carresV
^Lormab.

for the /t

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

behave .

Cooperio alpraszimus.
Pirm penkiolikos dienu ap

laidžiau Baltimore su paisiža- 
dejimu nesugryszti enai pirm 
lietingo laiko. Kalnuose gyve
nau netiktai del malonumo, bet 
ir del taupumo. Iszskaitliavau, 
kad per szeszis metus gyve
nant oru galėsiu su mažu prie
du užlopinti savo teviszkes tru
kumus. Juokėsi, generole? Asz 
vienok patariu tau ta būda 
jieszkoti aukso; jis yra beabe- 
jones tikresnis už Kalifornijos 
Palktolo vartus ir už aukso ska- 
landinima.

-Stebuklai apie pakilimą be
veik isz po žemes San Francis
co, kaip tiktai Meksiko jungas 
paliko tas vaisingas dirvas; 
burtininku darbai lobiu, pada

rytu iszilgai Rio del Sacramen
to; karsztas pasiutimas, ap
imantis po draiug Amerika, ir 
Europa; ta viską man isztiki- 
ma aprasze Prancūzas, Bene
diktas Lyon. Jis paeina isz 
Montmartre gimino, turi villa 
ties St. Denis ulyczios, kuria, 
vasaros laiku paraiidavoja no
rintiems pakvėpuoti szviežiu 
oru. Tai buvo geras vaikinais, 
truputi subludes;' dabar beabe- 
jones losžia savininko role.

Benediktas darė gyvenimą 
medžiodamas taurus, St. Law
rence upes pakraszcziais. Kuk
lus tai Laibai užsilaikymas. Ka
dai jam pasakiau.: noriu matyti 
Oregon, Seanora, Meksiko sie
na ir t.t.,” Benediktas tuojaus 
atsiliepe:

— Ar tamsta reikalausi 
tarno ? Priverstas apleisti 
Francija, tarnavau pas Kana
dos generolą, netoli Sauris 
tvirtoves. Jei tamsta noretiųg 
žinių gauti pas generolą, kuris 
dabar gyvena ties ulpe Albany, 
Naujojoj Valijoj, tai gali ta 
padaryti.

Tas buvo maždaug pora 
szimtu myliu nuo mano apgy
ventos vietos. Nereikalingai 
paklausiau, kokia priežastis 
privertė ji apleisti gimtini 
kraszta.

Nusiszypsojo ir atsake:
— 'Tose velniszkose szalyse 

gerai yra turėti su savimi žmo
gus, kuris moka daug amatu.

Ji priėmiau. Tarnaudamas 
pas mane keliones metu, susi
rinko ®au ikvalias aukso szmo- 
teliais arba pinigais ir sugry- 
žes in Francija galėjo nusipirk
ti sau maža tėvonija. Buvo 
drąsus miklus, melagis ir va
gis! Bet tenai kitoks lekajus

kuri vejasi suaugę vyrai, sene-
I
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Sziuose laikuose sunku 
surasti žmonių, 

Kurie butu tikrai laimingi ir 
užganadinti.

Vieniem stokus mažiau prie 
laimes,

Kitiems daugiau.
Vieniem stekas tai szio, 

O kitiems to.
Randasi ant pavyzdies tokiu

Kuriems stokuoja truputi 
sveikos iszminties,

Kaliems stokus paczios, 
Pasogo, gero darbo, lengvo 

užsiėmimo, 
Gero reidijo, televizija arba 

naujo aut om obil i aus.
Yra ir tokiu kuriems stoka

x biski laimes, 
Kad būti laimingais.

Daugiausia vienok yra 
Žmonių ant svieto, 

Kuriems stoikas prie laimes 
(pinigu ir proto.

Daugybe žmonių dūsauja 
kožna diena.

Kad turėtu pinigu ir ka 
su jais padarytu.

Yra ir tokiu kurie 
vietoje dūsauti, 

Imasi prie darbo ir po 
Kokiam tai laikui dasidirba 

tūkstantėlius.
Tada paliauna dusaut ir 
Apie praleidimą ju kada 

juos sukrauna.
Nes tiktai tasai mausto apie 

iszdavima pinigu, 
Kurie j u neturi.

Bukime užganadinti tuorn 
' ka turime,

O busime laimingi ir 
linksmi, 

Isz savo likimo jeigu
* Turime gera sveikata.

* * *
T eby r i am p ro gr esy v i sz kai n 

laike, 
Velnias turi tiek pagelbininku 

tarp žmonių,
Del iszpildymo jo noru

liai, moterys, kunigai, Man pa
sakota., kad pastarieji palikda
vo savo parapijas ir bėgdavo 
jieszkoti aukso. Norėjau būti 
liudininku, kaip tie visi, pa- 
mezdami ramia savo duona, 
bego in Amerika, idant tenai 
nagais draskyti žeme, kovoti 
su badumi ir troszkimu, su 

karszcziu ir szalcziu, dirbti die
na ir nakti, kentėti nakti ir die
na, gyventi laimingio viltimi, 
laukti milijonu ir tik szaukti 
pakėlus akis in padanges: auk
so, aukso, aukso!

O tokios orgijos ne kasdien 
atsikartoja. Seniau Eldorado 
susuko galvas Ispanams. Fran
cija Law’o laikis mate Quim- 
xampox ulyczia girta; o visi 
juk žino istorija grafo Horno, 
Orleano Filipo giminaiczio, 
kuris paprastoj karczemoj nu
žudė laiminga gildini speku
liantą, kad pavogus jajp pini

gine. Reikia mokėti pasinaudo
ti proga. Myliu matyti trage*- 
dijas netiktai scenoje.

Pasakota man apie narsias 
kovas, vedamas žmonių, apsi
ginklavusiu špatais, besime- 
tancziu kitu ant kitu, periman- 
cziu savo rėksmais neiszmatuo- 
tas ir tylės .padanges. Lauki
nius Indijonus, kuriu veltui 
jieszkojau Allegany kalnuose 
ir ežeru pakrascziuo.se, sutikau 
paskui tik vakaruose. Tai bu
vo nauja., nežinoma tauta, ku
rioje instatymu galybe buvo 
jiegos ir stiprumas, peilis ir 
szautuvas pildė teisybes isztar- 
me, tauta karžygiszkai kovo
janti, gudriai kitus iapgaudine- 
janti, sutelkianti viską savo 
be gedi szk am e m ate ri jai i zme, 
dorybe ir prasižengirna, krau
jai ir auksa.

Benediktas pardavė savo 
grintele ir surinktas odas, ir 
iszkeliavome m Baltimore, isz 
kur maneme pasirengti didelen 
ekspedicijom Iszvažiavome 
gražu rudens ryita.. Atsimenu 
dar tekanczia saule, tarytum, 
tas atsitikimas ‘buvo dar tik 
vakar.

Keliavome raiti; kolei per
si kėlėm e per upe Potomac, dar 
syki apsisukau, idant pasižiu
rėjus in ta dideli miestą, ap 
liet’a saules spinduliais. Upe 
plaukiojio garlaiviai, lokomo- 
tivai spiegdami tai sze.n, tai 
ten, be pertrūkio lak-ste.

— Tenai, už kalnu, kalbėjo 
Benediktas, jau tu balsu ne- 
girdesime. Jis troszko kuogrei-

bėjo tiktai apie nauja Kolchi- 
da, sapnavo apie auksines vil
nis!

Buvo tai proliogas prie dide
lio dramato, kurio turėjome 
būti liudininkais. Emigrantai 
susidėjo didesne dalia isz pro
jektorių, susuktu gaivu, nelai
mingu iszradeju ir subankruti- 
jusiu Suvienytu Valstijų pirk
liu. Tarp ju buvo galvos vertos, 
teplioriaus teptuko. Neperde- 
siu pažymėdamas, kad ant lai
vo kiekvienas keliauninkas'tu
rėjo savo atskiria metodą auk
so jieszkojimui. Suprantamas 
dalykas, kad savo paslapties 
niekas nenoreo iszduoti bet di
džiuma mielai butu pardavus. 
Didžiuma su savimi turėjo di
deles skrynias, aptaisytas drū
tais užrakcziais, o anose: sie- 
tukai, maszinos sijojimui, nau
jo iszradino grąžtai, prietaisai 
leisti auksa, pecziukai ir kito- 
'kie inrankiai.

Atsimenu koki tai pirklį isz 
Philadelphijos, kuris su savi
mi gabeno kokia tai burtinin- 
kiszka. maszinele, kuri turėjo 
judinties, gangreit buvo pade
dama ant auksines žemes. Ta
sai pirklyis už ta maszinuke 
reikalavo, jei kas butu norejes 
ana nupirkti, ne daugiau, kaip 
apskrito milijono doleriu, savo 
vaikams skiriamu.

Viena diena Benediktas ta
re man:

— Man labai norėtųsi ežia 
ant laivo užsidirbti truputi pi
nigu. Manau, kad tas pono ne- 
iszeis.

(Tasa Ant 2 puslapio)

— “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!

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

Saule Publishing Co. j 
Mahanoy City, Pa.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

* ^^gįįĮBsHįjijjįij^^

yra negalimas.
— Paklausk tamsta pono 

Leslie, kaip ten iszrodytu Pa- 
ryžinis lekajus tose pragarisz- 
kose szalyse?

— Savo kelionėse apsiei
davau be lekajaus, atsake leng
vai Jurgis.

Ponios buvo perdaug gerai 
iszaukletos, kad turėtu del 
niekniekiu juokties; Jurgio at
sakymas priimta tik szaltu ty-

Pirkie U. S. Bonus Sziandienl

ir paliepimu1, 
Kad pats nereikalauja nei 
rankos pridėt prie nieko, 
Jo agentai viską padaro. 
Sziandien ir velniai turi 

lengva gyvenimą!

SKAITYKIT 
“SAULE” -^53

PLATINKIT

cziausiai pabėgti iszcivilizuoto 
kraszto; jis buvo apsiaustas in- 
vairiu prietikiu palinkimais.

Sekanczia'diena vakare pri
buvome in Marietta, o isz tenai 
garlaiviu upe Ohio per Missou
ri in dideli Užsisukimą; tuo bu- 
du perkeliavome ‘geriausia 
sausžemio dali.

Laivas buvo pilnas keliau
ninku, keliaujancziu in Kali
fornija jieszkoti aukso. Visi tie 
Amerikoniszki Jazonovai kal

Pirkie U. S. Bonus 

<0UR WOfo,

Pirkie U. S. Bonus

pakrascziuo.se


•‘SAULE” MAHAICOY CITY,

Žinios Vietines kai automdbiliaus stabdžiai 
sugedo. A utomobiI iuš sudegė 
kai jis atsimusze in ta kaina.

— Rugipiutis — August.

— Kai per kelias saaivaites 
nebuvo lietaus, miszkai taip 
išzdžiuvo, kad dabar baisiai 
daug gaisru randasi miszkuo- 
se. Vienas Sliaivokas, George 
T. Lesko, 23 metu amžiaus niuo 
321 W. Market uly., del kokios 
ten niekam nežinomos priežas
ties, tyczia padege miszkus tri
jose vietose. Jis’buvo suimtas 
ir suaresztuotas per policija. 
Jo motina už ji kaucija uždėjo 
ir jis dabar laisves kol bus pa
trauktas in teismą. Už toki 
prasikaltima jis gali būti nu
baustas ant penkių tukstancziu 
doleriu baudos, ar deszimts 
metu in kalėjimu.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Dominiko, jis yra Dominiko
nu vienuolijos insteigejas, o 
Tautiszka Vardine: Gilsze. Ir 
ta diena: 1735 m., spaudos lais
ve buvo nustatyta Amerikoje, 
kai teismas iszteisino redakto
rių John Peter Zenger. Jis bu
vo apskusas už nevai apšmeiži
mą New York valstijos Guber
natoriaus 'Cosby.

— Rugpiuczio 4 ligi. 6 d. d., 
•Szivento Juozapo bažnyežioje 
pribus Szvencz. Paneles Mari
jos (Fatimas) stovylas. Pa
maldos bus skirta Marijos gar
bei ir meldžianti Lietuvos 
Laisves.

— Ketverge pripuola Szv. 
Paneles Marijos Sniegine, ir 
Szv. Emigdijo, o Tautiszka 
Vardine: Nemiga. Taipgi ta 
diena: 1936 metuose Premjerais 
Generolas John Metaxas pa
skelbė diktatoryste Graikijoje, 
po Karaliaus Jurgio Antrojo 
vadovyste; 1933 m., Amerikos 
valdžia susitarė su darbinin
kais. Senatorius Robert F. 
Wagner yra paskirtas pasitari
mo darbininku sztalban.

— Petnyczioj pripuola 
Viesz. Jėzaus Atsimainymas, ir 
Szv. Justino, o Tautiszka Var
dine: Aulaszas. Taipgi ta die-' 
na: pirmoji atomine bomba bu
vo paleista ant Japonu ant Hi
roshima miesto. Ja pagaminti 
kaszta'vo daugiau kaip du bi
lijonu doleriu. 78,000 Japonu 
žuvo per ta sprogstanti bom
ba; 1930 m., Teisėjas Joseph 
Force Criater, pavalgęs vaka
riene restaurante, praleido ke
lias valandas teatre, insisedo 
in takse, New York mieste, ir 
dingo, kaip kad 'žeme [butu ji 
prarijusi. Nei žodžio ajpie ji nei 
iki sziandien nebuvo girdėta.

Washington, D. C. — Vaka
rinėse valstijose miszku gais
rai yra jau dabar sudarė iszka- 
dos už daugiau kaip kelis mili
jonus doleriu. Keliose vietu- 
se net ir daug namu sudegė, 
kai misžko gaisrai nebuvo in 
laika suvaldyti.

Whitesburg, Kentucky. — 
Vienuolika žmonių žuvo, sep
tyni ju jauni vaikai, buvo už- 
mūszti, kai automoibiliaius 
“briekai” stabdžiai sugedo 
ant Pine Mountain kalno. Drai- 
veTys iszsigelbejo. Szita ne
laime isznaikino dvi szeimy- 
rias. Draiverys Hexie Maxie 
dar pusgyvis ligoninėje in Fle
ming, Ky., bet jis taip sudegin
tas, kad daktarai abejoja kad 
jis pasveiks. Jis poliai jan- 
tams pasakė, kad jis negalėjo 
savo automobiliaus sustabdyti

LAKŪNAI
SUSTRAIKAVO

CHICAGO, ILL. — Apie tuks- 
tantis Lakunu, kurie priguli 
prie AFL Unijos sustraikavo, 
ir eroplanai buvo palikti dyki 
ir tuszti in devynios deszimts 
viena miestu Amerikoje.

Tuo paežiu laiku darbinin
kai in Aluminum fabrikus gra
sino iszeiti ant straiku. Val
džios Atstovai greitai pribuvo^

Didvyre Drąsuole Isz Dien Bien Pini

Prancūze, Armijos slauge, 
nurse, Genevieve de Galard- 
Terraube, linksmai sveikina 

Amerikieczius, kai atvažia
vo in New York miestą. Ja 
pasitiko Richard C. Patter
son, kurio darbas yra pasi
tikti ir pasveikinti garbin
gus sveczius kai jie atva
žiuoja in New York miestą.

Tokio iszkiimingo ir di
dingo pasveikinimo niekas 
nėra susilaukęs nuo to laiko 
kai Generolas Lafayette bu

Jaunas Vaikas Sveikina Prancūzu Drąsuole

Jaunas Donald Murray 
pažinsta didvyre ir drąsuole 
kai jis tokia pamato. Jis ežia 
sveikinasi su Prancūzu slau
ge, nurse, Leitenante Gene
vieve de Galard-Terraube, 
kuri yra dabar vadinama 
‘ ‘ Dienbienphu tvirtoves
Aniuolas.” Ja visas New 
York miestas, grausmingai 
ir triukszmingai priėmė kai 
ji ežia atvažiavo. Ji taipgi 
atsilankė in Vaszingtona 
kur Prezidentas Dwight Ei- 

ir dabar stengiasi darbininkus 
su fabrikantais sutaikinti.

Kai lakūnai sustraikavo tai 
devyni szimtai septynios de
szimts eroplanu pasiliko ant 
žemes ir apie dvideszimts tuks 
taneziu žmonių turėjo pasirū
pinti kitokius budus savo ke
lionei.

Lakūnai reikalauja kad ero
planu kompanijos negalėtu 
priversti laku na daugiau ar il
giau kaip asztuonias valandas 
iszvien skristi.

Lakūnai susikirto su kom
panijos atstovais kai buvo in- 
vesta eroplanu keliones nuo 
Atlantiko ligi Pacifiko mariu

vo ežia atvažiavęs.
Szita graži ir jauna slauge 

atsižymėjo kai ji pasiliko su 
Prancūzais kareiviais in 
Dienbienphu tvirtove kuri 
buvo isz visu pusiu Komu
nistu apsupta. Net ir Pran
cūzijos kariszka valdžia bu
vo pareikalavus kad ji isz 
tos tvirtoves pasitrauktu, 
pirm negu Komunistai užims 
bet ji nesutiko ir pasiliko 
kad ji galėtu prižiūrėti su
žeistus kareivius.

senhoweris ir kiti didžiūnai 
ja iszkilmingai priėmė. Ji at
sižymėjo kai ji buvo vienati
ne slauge Dienbienphu tvir
tovėje, kai Komunistai bu
vo ta tvirtove apsupę ir ji 
nesutiko apleisti sužeistuo
sius Prancūzus kareivius. Ji 
buvo paimta in nelaisve, 
bet už keliu dienu ji buvo pa
leista. Ji dabar ežia, pas mus 
atvažiavo in sveczius ir yra 
visu vaiszinama.

□ o □ 

be jokio sustojimo. Lakūnai 
reikalauja kad tokioms kelio
nėms butu paskirti du lakūnai, 
kad kai vienas pails ar nu- 
vargs, kad kitas galėtu jo vie
ta užimti.

Valdžia iki sziol yra pripa
žinus kompanijos nustatytas 
keliones ir yra nusistaeziusi 
priesz Lakunu ALF Unija, Bet 
dabar matyti kad ir valdžios 
atstovai turės prisipažinti kad 
jie ežia suklydo ir kad ežia la
kunu virszus.

Dabar Amerikoje daugiau 
kaip szimtas septynios de
szimts tukstancziu darbininku 
straikuojajr valdžios atstovai 
visokiais budais stengiasi tas 
streikas sustabdyti ir darbi
ninkus ar fabrikantais sutai
kinti.

Elektros, szvino, geležies ir 
plieno darbininkai grasina isz
eiti ant straiku. Automobiliu 
ratams gurno darbininkai in 
Firestone ir United States Rub 
ber fabrikus grasina iszeiti ant 
straiku. Atomines bombos 
darbininkai, kuriu randasi 
apie devyni tukstaneziai ren
giasi straikuoti.

PIKETAVO ŽYDELI 
ROY COHN

NEW YORK, N. Y. — Mies- 
to policijantai yra ne tik Ai- 
risziai, bet gyvi mulkiai kaip 
televizijos ir radijo pasakos 
juos taip tankiai parodo.

Kaip Žydai surengė pagerbi
mo bankieta, vakariene, jau
nam advokatui, Žydeliui Roy 
Cohn, kuris ka tik buvo atsisa
kęs nuo Senatoriaus Joseph 
McCarthy Komisijos, tai be
veik visi New York miesto 
Komunistai sutartinai piketa
vo ta Astor vieszbuti, hoteli 
marszuodami prie to vieszbu- 
czio duriu.

Jeigu New York miesto po
licijantai butu turėjo nors 
žiupsneli sveiko proto, jie bu
tu nutraukė paveikslus tu Ko
munistu, kad jie vėliau kada, 
reikalui prisiėjus turėtu visu 
tu skarmalių paveikslus.

Visi tie Komunistai norėjo 
parodinti kaip jiems nepatinka 
tas Žydelis R. Cohn. O kaip 
tik tas j u nepasitenkinimas 
aiszkiai priparodino kad tas 
Žydelis buvo baisiai gera dar
bą atlikęs su Senatoriaus Mc
Carthy komisija, kai jis kelis 
tokius Komunistus patupdino 
in kalėjimus.

“NUODĖMIŲ
MIESTAS“

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Karininkas, Major Genero
las Walter J. Hanna, kuris da
bar szita miestą valdo su kara
binais, sako kad žulikai, gemb 
leriai ir gengsteriai kas metai 
ežia gaudavo daugiau kaip 
szimta milijonu doleriu.

Laikinas valdžios advokatas, 
Attorney General, Gernard F. 
Sykes sako kad jis dar neturi 
gana svietku ir neturi gana ži
nių, kad galėtu stoti in teismą 
ir pasakyti kas Attorney Ge
neral Pattersona nužudė.

Nors dar niekas nebuvo in- 
tartas už ta žmogžudyste, bu
vęs Attorney General Arch 
Ferrell, jau pats szaukia ir sa
ko kad jis gali pasiaiszkinti 
kur jis buvo kai tas žmogus 
buvo nužudytas. Jo niekas dar 
nieko neklause.

Sena, Prancūzu patarle sa
ko: “Kas teisinasi, tas kal
tas.”

Biznieriai ir kiti piliecziai 
labai džiaugiasi kad dabar ka- 
riszkas vaiskas viską užėmė. 
Bagotas biznierius Hugh Bent
ley sako kad jis per keletą me
tu stengiesi tiems razbainin- 
kams pasiprieszinti. Jis sako 
kad tie žulikai daug sykiu gra
sino ji nugalabinti. Jis teipgi 
papasakojo kaip jis kelis sy
kius stengiesi pasiekti valdžios 
advokatu, Attorney General Si 
Garrett, bet jis jo nei neinsi- 
leido.

Jo namai buvo kelis sykius 
susprogdinti, jo sūnūs buvo 
labai sumusztas dienos laiku 
ant ulyežios, jo automobilius 
buvo nustumtas nuo vieszkelio. 
Bet kai jis miesto policijai apie 
tai pranesze jie nieko nedare ir 
ji iszstume isz savo ofiso.

Buvęs Attorney General, 
valdžios advokatas yra dabar 
po kaucija. Jis yra intartas už 

papirkima rinkimu in Birming
ham, in kur jis buvo pasiuntęs 
kelis vaiižus, pilnus pinigu.

Bet gaila kad rinkimai taip 
arti. Kitas Gubernatorius už
ims vieta metu pradžioje. Jis 
yra “Bucziuojautis” Jim Fol
som, kuris niekados nei žodžio 
nėra prasitaręs priesz tuos 
razbaininkus.

Paleistuves ir kekszes tame 
mieste dabar nusiskundžia kad 
ju amata yra užėmusios ponios, 
poniutes ir mokines, kurios už 
dyka suteikia tas malones vy
rams už kurias kekszes ir pa
leistuves gaudavo po penkine 
ar deszimtine.

PAVOGĖ DAKTARA 
IR JO ŽMONA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

atsigryžes paleido viena szuvi 
in policijantus jie be pasigai
lėjimo paleido visus savo re
volverius in ji. Jis krito ant 
vietos, negyvas.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tautas.
Pavergtųjų tautu atstovai, 

gyvena laisvame pasaulyje, jau 
aiszkiai pasisakė, kad jie neti
ki Sovietu žmoniszkumu. Tuk- 
staneziais invykiu jie inrode, 
jog Sovietai ir toliau lieka nu
sikaltėliai, kurie seniai turėjo 
būti visuotinai laisvojo pasau
lio pasmerkti. Ar Jungtines 
Tautos, kurioms priklauso 
dauguma laisvųjų valstybių, 
padarys ta žygi?

KAREIVIAI VAGIA
ARBŪZUS

OITA, JAPONIJA. — Ame- 
rikos lakūnai, kareiviai, para- 
truperiai, kurie del pratybų su 
parasziutais nusileidžia isz pa
dangių, labai myli arbūzus, bet 
už juos nenori nieko mokėti.

Kai jie nusileidžia ant ukiu, 
farmu, jie pasiima keletą ar
būzu ir juos ant vietos prasi- 
skelia ir suvalgo. Japonu ūki
ninkai, farmeriai nusiskundžia 
kad jie iki sziol yra neteke 
daugiau kaip penkis tukstan- 
czius svaru tokiu arbuzu, ku
rios Amerikos lakūnai, para- 
truperiai taip mėgsta.

Ilgiausias Szuva

Szitas “szunytis” laimė
jo pirmąją garbes vieta per 
s z u n i u rungtynes Pitts
burgh, Pa. Jis buvo iszrink- 
tas kaipo didžiausias ir ii-

giausias szuva. Czia trijų 
metu Ann Kutz nori ant jo 
joti, nes jos dvylikos metu 
amžiaus “dede” ta szuni 
yra užauginęs.

Policijantas

Vienam laikrasztininkui 
pasisekė nutraukti szita ne
paprasta paveiksią, kai poli
cijantas, anksti ryta užtiko 
vagis vienam Chicagos szto- . 
re. Jis czia, su atprovintu re

Amerikos kariszka valdžia, 
Tokyo mieste, Japonijoje nie
ko vieszai nėra apie tai paskel
bus. Bet eina gandai kad musu 
kareiviams, lakūnams ir para- 
truperiams yra dabar insakyta 
kad jiems valia tuos arbūzus 
imti, jeigu jie tiems ūkinin
kams užsimokės, ar tinkamai 
atlygins.

DAR APIE SENAT.
McCarthy

~
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gavo darba su Sen. McCarthy. 
Jis dabar yra Sen. McCarthy 
padupezninkas.

Keturios deszimts trijų me
tu amžiaus Thomas W. LaVe- 
nia paliko Amerikos slaptos 
policijos darba 1944 metuose ir 
niekados in ta darba nesugry- 
žo. Kai jis buvo slaptos polici
jos agentas in Hyde Park, 1943 
metuose, jis daug laiko pralei
do saliunuose ir kliubuose, ir 
daug policijos pinigu praszvil- 
pe. Bet jis sako kad jam buvo 
insakyta taip daryti kad su

Paskui Vagis

volveriu eina in ta sztora. 
Keli vaikai stovi ir iszsižio- 
je žiuri, kaip in televizija ar 
in muving-pikezierius. Po
licijantas sueziupo tuos va
gis, kurie greitai pasidavė.

sektu Prezidento Roosevelto 
prieszus.

Bet ir priesz tai LaVenia 
buvo inklimpes ar susiterszes. 
Jis prigulėjo prie Amerikos 
Advokatu Draugystes, kuria 
draugyste pats Senatorius Mc
Carthy buvo pasmerkęs kaipo 
Komunistiszka.

Vermont- valstijos Senato
rius Flanders teipgi stengiasi 
pražudinti Senatorių McCar
thy ir jo komisija. Bet ir jis 
prisipažinsta kad jis negali 
gauti gana balsu Senate ar 
Kongrese taip padaryti. Už 
tai jis dabar reikalauja kad 
Senatorius McCarthy ir jo ko
misija butu pertvarkyta.
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