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Isz Amerikos
IR VĖL SENATORIUS

McCarthy
Jo Prieszai Jo Neap- 
kenczia, Bet Prisibijo

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Fulbright, Demo
kratas isz Arkansas, dabar Se
natui duoda kita pasiulinima, 
kaip suvaržyti Sen. Joseph 
McCarthy komisija, ir kaip pa
ti Senatorių nubausti.

Jis sako kad dabar jis innesz 
pareikalavima kad Senatorius 
McCarthy butu priverstas pa- 
siaiszkinti kodėl ir kaip jis ga
vo deszimts tukstancziu dole
riu nuo Lustron kompanijos, 
kuri dabar yra subankrutavus, 
už maža broszeli kuri Senato
rius neva buk paraszes tai 
kompanijai.

Sen. Morse, neprigulmingas 
Senatorius isz Oregon, kuris 
jokios meiles neturi Sen. Mc
Carthy, pareiszke savo pasi- 
prieszinima Sen. Fulbright, 
priparodindamas kad Ful
bright nieko tikro savo skunde 
neparodo ir kad Senatorius 
McCarthy isz tokio skundo ga
les isz visu ju pasijuokti.

Jeigu dabar Senatoriai ims 
nagrinėti kiek, isz kur ir už ka 
kuris Senatorius yra gavės pi
nigu, tai reiketu pradėti nuo 
prascziausio padupczninko ar 
burmistro ir eiti stacziai ligi 
kraszto Prezidento.

Daug Senatorių dabar vie- 
szai pasireiszke kad jie Sena
toriui McCarthy prieszingi, ir 
kad jie norėtu kaip nors jo ko
misija suvaldyti ir sutvarkyti, 
bet nei vienas isz j u nesijauczia 
gana drąsus ar galingas vieszai 
stoti pfiesz McCarthy.

SENYVA PORELE 
UŽSIMUSZE

Automobilius Susikūlė 
Su Troku '

LAKEWOOD, N. J. — Asz- 
tuonios deszimts penkių metu 
amžiaus Walter L. Irons ir jo 
žmona septynios deszimts dvie
ju metu amžiaus Ona, užsimu- 
sze kai ju automobilius susikū
lė su troku netoli Lakewood, 
New Jersey. Jiedu gyveno ant 
Lakehurst Road in Toms Ri
ver.

Nelaime atsitiko apie devin
ta valanda isz ryto, prie Massa
chusetts Avenue ir Cross uly- 
czios.

Lakewood policijantai sako 
kad asztuonios deszimts pen
kių metu amžiaus Walter L. 
Irons vairavo savo automobiliu 
ant Massachusetts Avenue kai 
jis invažiavo in dumpo troka, 
kuri vairavo devyniolikos me
tu amžiaus Norman Alonzo.

Tas tu seneliu automobilius 
taip greitai važiavo, kad jis 
apsivertė ta dideli ir sunku 
troka, bet troko draiverys ne

Paaiszkino Kara
\ Padangėse

rius, Vaszingtone, paiszkina 
laikrasztininkams kas atsiti
ko Pacifiko marese, kai 
Amerikos lakūnai nuszove 
du Komunistu Kiniecziu ka- 

I

riszku eroplanus. Jis sako 
kad Amerikos lakūnai ėjo 
kariszka sargyba apie ta vie
ta kur Komunistai buvo nu
szove Anglijos prekybini 
eroplana. Tie Komunistu ar 
Sovietu eroplanai pradėjo 
szaudyti in musu eroplanus. 
O musu lakūnams buvo isz 
anksto insakyta: nieko ne
laukti, bet jeigu tik pasiro
dys Komunistu eroplanas ji 
nudėti.

> Jis sako kad musu lakūnai 
kurie nuszove tuos Komunis
tus ar Sovietus nieko dau
giau nepadare kaip tik kad 
iszpilde savo pareigas.

Kinijos Komunistai ir So
vietu Rusijos didžiūnai da
bar baisiai pyksta ir reika
lauja atlyginimo. Jie sako 
kad Amerikiecziai pasielgė 
kaip kokie razbaininkai ir 
jie turėtu būti nubausti. Jie 
pamirszta kad j u lakūnai 
nuszove visai neapginklota, 
prekybini eroplana, ant ku
rio apie deszimts žmonių žu
vo.

buvo sužeistas.
Ponia Irons, to trenksmo bu

vo iszmesta isz automobiliaus, 
o jos vyras buvo automobilyje 
sutrintas. i

In Camden apygarda, ant 
Warwick vieszkelio dvide- 
szimts trijų metu amžiaus 
Maurice Wiggins užsimusze, 
kai jo motorciklius pataikė in 
vieszkelio ramsti ir jis buvo 
numestas nuo savo to motor- 
ciklio.

Du Delaware valstijos ka- 
riszki sargai užsimusze apie 
puse po keturiu isz ryto, kai ju 
automobilius nulėkė nuo Mill- 
ford-Rehoboth vieszkeliu ir 
sudužo in medi, apie septynio
lika myliu nuo Milford, Dela
ware.

-----------n-----------
Jokūbas — Ar žinai Pet

rai, kaip esmių panaktiniu 
jau dvideszimts metu, tai ne 
vienas žmogų da ant manės 
nepasiskundė!

Petras — O kur tu dirbi?
Jokūbas — Ant kapiniu!

ANGLIS IN UŽSIENI SUARESZTAVO Juokdare Anūkas

Senatorius Duff Nori 
Pagelbinti Mainieriams

HARRISBURG, PA. — 
Amerikos Senatorius Duff, isz 
Pennsylvanijos, Vaszingtone, 
sako kad Prez. Eisenhoweris 
yra jam prižadėjęs isztirti mai- 
nieriu bedas ir klausimus ir 
stengsis sustabdyti kitus 
krasztus perkant anglis isz dar 
kitu krasztu su musu pinigais. 
Jis sako kad galimas daigtas 
kad ne tik Europos bet ir Azi
jos krasztai turės pirktis ang
lių isz Amerikos, nes tie krasz
tai perka tas anglis su musu 
pinigais.

Bet jis perspėjo kad mainie- 
riai negali tikėtis ar laukti kad 
taip greitai kas bus nuveikta. 
Jis sako kad ims kelis metus 
kol jis galės investi ta tvarka 
kad kiti krasztai su musu pini
gais pirktu anglis isz musu.

Bet mums iszrodo kad ežia 
tuszczias prižadėjimas kuris 
jokio pagrindo neturi. Visi mes 
gerai žinome kad kitu krasztu 
darbininkai, kaip ir mainieriai 
už deszimta dali tiek algos dir- Į 
b a ir kad tie krasztai gali ežia 
in musu kraszta in pati Maha- 
noy City, miestą, pasiunsti 
anglis už pigiau negu musu 
kompanijos gali ežia parduoti. 
Nes musu mainieriai tokias di
deles algas ima kad kitu krasz
tu kompanijos gali tenai kur

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Senatorius Sako
Nepasiduos

Senatorius Wm. F. Know- 
land, Republikonu Senato
rių pirmininkas Senate sako 
kad jis nenusileis ir nepasi
duos ir priers visus Senato
rius kelias sanvaites ilgiau 
pasilikti posėdyje, jeigu jie 
nesutiks ant keliu Preziden
to Eisenhowerio pasiulintu 
bylu.

Jam teipgi rupi tie intari- 
mai Senatoriaus McCarthy. 
Jis kelis sykius stengiesi su
daryti komisija kuri pa
smerktu Senatorių Joseph 
McCarthy, bet beveik visi 
Senatoriai jam mandagiai 
bet rimtiai pasako: “Acziu, 
Ne!”

t

POLICIJOS
LEITENANTĄ

HUNTINGTON, W. VA. — 
Policijos virszininkas isz Glen 
Dale, West Virginia, iszvažia- 
vo net pusantro szimto myliu 
in Huntington, suaresztuoti 
policijos leitenantą už per grei
ta važiavima.

Glen Dale policijos virszinin
kas Kenneth Pickett turėjo 
pasipraszyti vietini policijan
ta kad ta Leitenantą suaresz- 
tuotu. Leitenantas yra Earl F. 
Duff.

Viskas buvo sutvarkyta kai 
tas policijos leitenantas sutiko 
užsimokėti trisdeszimts dole
riu baudos ir dvideszimts sep
tynis dolerius kelione? kasztu. 
Jis buvo suaresztuotas už tai 
kad jis važiavo penkios de
szimts septynias mylias in va
landa tenai kur buvo pavėlin
ta, važiuoti tik trisdeszimts 
penkios mylios in valanda.

PAKARTAS UŽ NU- 
ŽUDINIMA PACZIOS

FORT LEAVENWORTH, 
KANSAS. — Armijos War- 
rant karininkas buvo pakartas 
už tai kad jis du metai atgal 
nužudė savo žmona.

Trisdeszimts trijų metu am
žiaus Bernard J. O’Brien, isz 
San Antonio buvo pakartas in 
Kansas valstijos kalėjimą.

Užklaustas ar jis nori ka pa
sakyti pirm negu jis bus pa
kartas, jis ramiai atsake kad 
jis nieko neturi niekam pasa
kyti.

Jam buvo visi savo laipsnio 
ir garbes ženklai nupleszti nuo 
jo drabužiu pirm negu jis bu
vo pakartas.

Jis buvo nuteistas ir pa
smerktas in Munich, Vokieti
ja., Birželio menesi, 1952 me
tuose. Kariszkas teismas taip ji 
pasmerkė ir Prez. Dwight Ei
senhoweris ta bausme patvir
tino.

Karininkas O’Brien nužudė 
savo žmona ir paskui jos lavo
ną indėj o in automobiliu, kuri 
jis paleido nuo kalno in medi, 
kad iszrodintu kaip kad ji už
simusze ' automobiliaus nelai
mėje.

NEINLEIDO IN
LIETUVA LENKU

ASTRONOMU
ISZ VARSZAVOS. — Vi- 

suotinis saules užtemimas Bir
želio 30 diena, sieke ir Lietuva. 
Todėl grupe Lenku Astrono
mu norėjo vykti in Lietuva 
szio užtemimo stebėti. Vie
nok negavo leidimo invažiuoti. 
Vietoj to jiems buvo nurodyta 
vykti in Kaukaza ir ten szi 
reiszkini stebėti. Lietuvoje 
pagrindine sziam stebėjimui 
Sovietu stotis buvo inrengta 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Keturios kartos Costello 
szeimynos ežia gerejasi savo 
anuku in Los Angeles, Cali
fornia. Juokdaris Lou Cos
tello ežia žiuri in savo anuka 
Lou Costello Cardinet. Asz-

“JOHN DILLINGER”

Paskutinis Isz Didžiu
Razbaininku

CHICAGO, ILL. — Dvide- 
szimts metu atgal, (Liepos 22, 
1934 m.) ga]a gavo paskutinis 
didelis razbaininkas, gengste- 
ris, John Dillinger.

John Dillinger buvo labai 
pavyzdingas kalinys, ir jis bu
vo reikalingas namie, prižiure- 

(ti savo senyva tęva.
Ka’ejimo sztabas jam dova

nojo ir paleido ji isz kalėjimo 
kur jis buvo patupdintas del 
deszimts metu už vagyste ir 
aipipleszima.

Czia jo istorija prasideda: 
tris sykius jis pabėgo isz in- 
vairiu kalėjimu, tris policijos 
namus apvogė ir pasiėmė daug 
karabinu ir kitu ginklu, apie 
puse tuzino banku apvogė, ir 
nuszove deszimts žmonių.

Bet jo didžiausia klaida, bai
siausias prasikaltimas buvo 
kai jis policijanta nuszove. Tai 
yra nedovanotinas griekas po
licijantu tarpe. Ir policijanto 
nužudytoj as retai, labai retai 
būva policijantu paimtas gy
vas. Jie okiam neduoda progos 
pasiduoti, nes jis jau mirtinai 
paženklintas niekszas.

Dillingeris nuo to laiko nie
ko daugiau nedare kaip tik be- 
go. Jis vogė ir bego, jis žudo 
ir bego, jis pirszesi boboms ir 
bego.

Jis buvo trisdeszimts vieno 
meto amžiaus kai jis buVo pa
leistas isz Michigan City, In
diana kalėjimo, Gegužio dvide
szimts treczia diena, 1933 me
tuose.

Tie kurie ji paleido isz to 
kalėjimo baisia klaida padare 
ir prasikalto priesz visa žmo 
nija.

Kaip tik tuo laiku jau buvo 
vėl pavėlinta pirkti, parduoti 
ir gerti .sznapsa .ir alų, .tai 
gangsteriai, razbaininkai kito 

tuoniu sanvaieziu vaikutis 
yra aprengtas kaip beisboli- 
ninkas. Po kaire yra jo moti
na Ponia James Cardinet. 
Vaikuti laiko moeziute Pone 
Helen Costello.

geszefto jieszkojo. Dillingeris 
nutarė kad daugiausia pinigu 
randasi bankose. Tai jis ir in 
bankas ėjo, su revolveriu.

Jis buvo vėl suaresztuotas 
Rugsėjo dvideszimts antra die
na, 1933 metuose už bankos ap
vogimą. Jis buvo sueziuptas 
savo “giri frentos” suguloves, 
namuose in Dayton, Ohio.

Kai policijantai ji patupdino 
in Lima miesto kalėjimą jis 
jiems pasididžiuodamas pasa
kė kad už keliu dienu jis isz to 
ka1 ėjimo paspruks.

Taip ir buvo; už keturiu die
nu deszimts kaliniu visi Dillin- 
gerio draugai isz to kalėjimo 
pabėgo.

Jis vėl buvo suimtas. Keli jo 
draugai ji isz to kalėjimo vėl 
iszeme, Spalio dvideszimts tre
czia diena. Jie tada kalėjimo 
virszininkas Jess Saber nu
szove.

Nuo tada, per szeszis mene
sius, jis su savo razbaininkais 
draugais apvogė bankas, insi- 
lauže in policijos kambarius, 
pasivogė karabinu ir kitu 
ginklu in Peru, Auburn ir 
Warsaw, Indiana.

Lapkriczio penkiolikta die
na. Indiana policijantai suren
gė jam slastus. Net szesziolika 
policijantu lauke jo prie vieno 
Daktaro ofisus, bet jis ir vėl 
paspruko, nors jo automobi
lius buvo net trisdeszimts sy
kiu policijos kulku pervertas.

Sausio penkiolikta diena, 
1934 m., Dillingeris nuszove 
policijanta William P. O’Mal
ley, kai jis apvogė banka in 
East Chicago, Indiana. Ir jis 
vėl pabėgo. Bet czia jau buvo 
jo galo pradžia.

Už deszimts dienu jis buvo 
suimtas in Tucson, Arizona. 
Su juo buvo suimta trys jo žu- 
likai draugai ir trys mergpa- 
laikes. Jis vėl polici j autams di- 
džiavuosi kad nėra tokio kalė
jimo isz kurio jis negalėtu pa
sprukti. Taip ir buvo. Diena 
priesz jo teismo jis su vienu 
draugu vėl pabėgo.
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LENKAI INTARIA 
w AMERIKA

Sako Musu Eroplanai 
Szove In Ju Laivus
LONDON, ANGLIJA. — 

Korrun’stiszka Lenku valdžia 
intaria Amerikieczius lakūnus 
ir musu kraszta kaltina, saky
dama kad musu eroplanai ty- 
czia apszaudino du Lenku pre
kybiniu laivu nuo Hainan sa
los, liepos dvideszimts szesz- 
ta diena.

Tai buvo diena po tai kada 
Amerikos Laivyno lakūnai nu
szove du Kiniecziu Komunistu 
eroplanu, kurie buvo ant j u už
sipuolė prie Indo-Kinijos kran
to. Tuo laiku tie Amerikiecziai 
lakūnai jieszkojo likusiu žmo
nių isz to eroplano kuris buvo 
Komunistu nuszautas. Ant to 
nuszauto eroplano buvo szeszi 
Amerikiecziai, isz kuriu trys 
žuvo.

Isz Varszavos Lenku Komu
nistu radijas pranesza kad Ko- 
munistiszka Lenku valdžia 
rengia nusiskundimo ir priesz- 
taravimo laiszka musu Amba
sadai Londone. Tame laiszke /
Lenkai reikalaus kad Ameri
kiecziai atsipraszytu ir atsily
gintu už iszkara kuri buvo 
tiems Lenku laivams padaryta.

Policija ji vėl pasivijo Kovo 
trisdeszimts pirma diena in St. 
Paul, Minnesota, bet jis su re
volveriais ir karabinais atsi
gynė ir pabėgo. Jis tada su 
szesziais kitais tokiais niek- 
szais ir su trimis mergpalaike- 
mis dingo in miszka netoli 
Mercer, Wisconsin, kur jie su
darė beveik kariszka tvirtove 
su maszininiais karabinais. Po
licijantai negalėjo prie j u pri
eiti.

Už keliu dienu jis su savo 
draugais isz ten pabėgo, pa
likdami savo suguloves, merg- 
palaikes policijai.

Po tam Dillingeris apsigyve
no Chicago j e, nusidažė plaukus 
ir užsiaugino usus. Ir viskas 
buvo tvarkoj. Asztuoni jo 
draugu buvo suimti ir trys nu
galabinti. Bet Dillingeris jau
tiesi kad viskas tvarkoj ir kad 
jo niekas dabar nepažins.

Jis apsiriko, ir padare antra 
klaida: jis uždėjo su dviem bo
bom tuo paežiu sykiu. Tai ne
dovanotina klaida, bet kuriam 
razbaininkui. Jis abi jas viena 
gražu vakar a nusivedė in muv- 
irg pikezierius. Jis nežinojo 
kad viena isz ju, Ponia Sage, 
isz pavydu, piktumo ar kersz- 
to, buvo FBI policijai prane- 
szus kad jis ta vakara bus in 
Biograph teatra.

Ta vakara, apie vienuolikta 
valanda vakare, Dilingeris su 
savo dviem bobom iszejo isz 
Biograph teatro ir trauke in ju 
pasisamdyta kambarį vieszbu- 
tyje.

Vienas FBI agentas cigareta 
numėtė ant ulyczios. Tai buvo 
mirties ženklas.

(Tasa Ant 4 Puslapio) ’' ’
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Kas Girdėt
ir Nepriklausomybe“ ir ja pa
sikviesti in Tautu San junga ir 
jai parūpinti reikalingus gink
lus.

AUKSINIAI ::
:: :: PEILIAI

In Coral Gables, Floridoje, 
kai Panele Beverly Talley po- 
licijantams pasakė kad ji tik
rai pažinsta Robert G. Tardif, 
kuris tykojo ir žiurėjo pro jos 
Įauga kai ji nusirenge eiti gul
ti, jis piktai atsikirto kad tai 
neteisybe, nes ji lovoje gulėjo 
ir negalėjo pamatyti kai jis pro 
jos Įauga spoksojo.

In Gavle, Szvedijoje, Panele 
Irene Karlson pasiskolino savo 
draugu motorcikliu ir paskui 
nežinojo kaip ji sustabdinti. Ji 
ant to motorciklio nuvažiavo 
penkios deszimts myliu kol jis 
neteko gazolino. Paskui ji pa
liko ta motorcikliu ant viesz- 
kelio ir parvalžiavo namo ant 
autobusio.

M okslincži n s Opipenh eirner, 
kuris buvo intartas už neiszti- 
kimybe musu krasztui kaslink 
žinių ant atomines bombos, da
bar yra kviecziamas in Cam
bridge Universitetą, in Angli
ja. Bet Amerikos valdžia’ gal 
jam nepaveliiis isz Amerikos 
iszvažiuoti, nes butu pavojus 
kad Sovietai ji sugriebtu ar ke
lionėje ar paiczioje Anglijoje. 
Ir jis per daug 'žino alpie musu 
atomines bombas ir už tai jis 
butu Sovietams'baisiai reika
lingas.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

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

sa-

Amerikos valdžia tikisi, kad 
mes turime gana draugu ir ga
na balsu,' užkirsti kelia Koniu- 
nistiszkai Kinijai kai ji vėl pa
reikalaus vieta Tautu Sanjun- 
goje.

In Turlo'ck, California, Jim 
Hawthorne buvo policijos su
imtas kai Philip Jaco'bs ji in- 
tare kad jis jam 'buvo pasakęs: 
“Kas nors nori tave nuižudinti, 
ir tas žmogus yra man prižadė
jęs tūkstanti doleriu, jeigu, asz 
tave nužudinsiu. Bet tu esi ge
ras krikszczionis ir dievo bai
mingas žmogus.. Jeigu tu man 
duosi penkis szimtus doleriu, 
asz vietoj tavęs, ji nugalabin
siu. ’ ’

Geriausias inrankis, tinka
miausias ginklas priesz Komu- 
nistiszka Kinija butu vieszai ir 
garsiai paskelbti kad ta,s krasz- 
tas, kuris balsuos ulž Komunis- 
tiszkos Kinijos priėmimą in *
Tautu Sanjunga, nuo tos die
nos negaus paszelpos isz Ame
rikos.

Iszrodo kad Prezidentas D. 
Eisenhoweris dar vis yra'žmo
nių gerbiamas ir kad jis per 
ateinanczius rinkimus daug 
volu, balsu gaus savo partijos 
nariams, nežiūrint tai kad dau
guma žmonių dabar ima pykti 
ant Republikonu partijos.

Eiseiiehoweris daug laiko 
paszves del Rinkimu szi rude
ni. Jis jauczia. kad jam reika- 

' linga turėti Reįpulblikonu vy
riausybe Kongrese ir Senate.

Ar Eisenhoweris stos in Rin
kimus del Prezidento vietos 
antru kartu? Jus žinote tiek 
kiek mes. Jis vienu kartu sako 
kad jis už jokius pinigus ne
stos vėl in Rinkimus, o paskui, 
atsisukęs jis savo draugams 
sako kad jis jaucziasi reikalin
gas musu kraszto gerovei ir 
kad niekas kitas jo vietos ne
galėtu užimti.

Ar Komunistai iszlaikys sa
vo žodi kaslink Indo-Kinijos 
sutarties? Jie dar nei syki, nie
kur nėra savo žodžio iszlaike, 
tai kaip galima: ko geresnio ti
kėtis ir ežia.

Anglijos Užsienio Sekreto
rius Anthony Eden kuris tiek 
kartu taip asztriai yra užsipuo- 
les ant Amerikos, dabar jau 
stacziai ir griesztai yra (pasa
kęs Sovietu Rusijos Molotovui 
kad nei jis nei Rusija negali 
laukti ar tikėtis kad Anglija 
su Amerika susipesz.

Anglija dabar sutinka 
Amerika ir eina priesz Pran
cūzija, sakydama kad reikia 
Vokietijai duoti pilna 11 Laisve

su

— “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!

Mes turime geriausia ir stip
riausia lazda, jeigu mes tik no
rėtume ar drystume ja pavar- 
t uoti. Amerikos doleris yra vi
su gerbiamas. Beveik visi 
krasztai mus dabar melžia. Jei
gu mes tik pasakytume kad 
jiems jau nuo. szios dienos nė
ra, daugiau pieno, jie tucz-tuo- 
jaus ant keliu beklupuodami 
pas mus ateitu.

szuva, prakeiktas valijieti! 
Imk savo, ka iszloszati!

Niek prisiartino ‘prie manes 
besceremonijoš, kad perkra- 
czius mano kiszenpis. Kairia, 
ranka ji sulaikiau, o deszine 
isz.sitra.ukiau isz po juostos pis
tol ieta. Niek taip-pat buvo ap
siginklavęs.

— Ak, tu szunie, suszuko, 
nenori mokėti Saunderso sko
lų?

Nelaukiau. Toj valandoj, ka
da. norėjo in mane szauti, krito 
palei seržento kojas su suskal
dyta galva nuo mano kulipkos.

A k i m i r k o j dvideszimts 
vamzdžiu atstatyta, in mano 
krutinę. Benediktas pirmu 
kartu nuo daugelio metu persi
žegnojo.

Saunders pasižiurėjo .in gu
linti pas savo kojas Nieką; 
paskui in mane.

— Stovėkite ramiai,‘jus ki
ti! Atsiliepe. Ka-gi jus pada
rytumėt būdami Francuzo vie
toje?

Keli karabinu vamzdžiai nu
leista žemyn; kiti-gi vis dar 
buvo atsukti in mano' krutinę.

— Niek nesziojo auksini 
peili! Suszuko. Turi but už tai 
atkerszyta.

— Stovėkite ramiai, sakau 
jums! Atkartojo Saunders.

Isztrauke su auksu maiszėli 
isz po Nieko juostos ir tuojaus 
pasvėrė.

Szimtas trisdeszimts penkios 
uncijos! Atsiliepe, tai buvo va-

Kai Eisenhoweris tapo Pre
zidentu, szimtas ir penki Ko
munistai buvo iszvaryti isz mu
su Ip'aszto; szimtas asztuonios 
deszimts du laukia 'paskutinio 
nutarimo. Ir jie bus iszvaryti. 
Isz valdžios buvo iszvaryta ke
turi szimtai dvideszimts devy
ni darbininkai. Visa, tai gerai. 
Bet argi nebūtu geriau jeigu 
kas nors musu valdžios pa
klaustu kaip tie keturi szimtai 
dvideszimts devyni darbinin
kai gavo tos valdžios darbus, 
jeigu dabar jie yra netinkami, 
iszdavikai ir gal szjpiegai. Kas 
ežia suklydo, kas ežia kaltas?

Ant Pardavimo

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

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Sty., 
Mahanoy City, Ba.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Pajieszkojimas
Asz Paulina Markunaite, po 

vyrui Blaskiene, pa.jieszka.u 
savo puseseres ir pusbroli Me
lnikai, isz Lietuvos, Vabalnin
ku parapijos, Kauno Guberni
jos ir Biržių Apskriczio. Tegul 
atsiszauke ant adreso-.

Paulina Blaskis,
6226 So. Woodlawn Ave., 

Chicago 37, Illinois. o asz se
sei ser-

paskiau 
iszkelia-

>284

1584

8442 . fijM

Pypkes Durnai

i

In Fayette apygarda, Benn- 
sylvanijoje randasi asztuoni 
tukstancziai namu ant parda
vimo už nemokejima taksu.

Price $2.30 s,‘" p°i'“ "7'-
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Jaunas Mintis

sMOHBEHB P6IMTS

Pūskit vejai, pūskit sziaurus, 
Pūskite be paliovos, 
Ir iszpuskit vėtros žiauros 
Kanczia isz jaunos galvos. 
Ko nelaimes mane jauna 
Vargina isz pat mažens, 
Kam nei giltine nepjauna, 
Laukia, kol pastosiu sens. 
Ko asz laukiu, ko asz augu, 
Kam neszioti tuos skausmus, 
Kodėl nėr ant svieto draugo, 
Kuris suprastu tuos jausmus. 
Ūžkit, verkit audros žiaurios, 
Ūžkit naktyje, dienoj, 
Lai užgesta kandžios bjaurios 
Mano szirdyje jaunoj.

ttMlW^OUtr 8QUNIAIN »ut

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

gis, loszdamas apgaudinėjo, 
nuleisliite žemyn ginklus!

— Alano poruezninke, atsi
liepiau, ar prisakai kuri isz tu 
žmonių pasiusti aman svietai!?

Jam tas laibai patiko, kad 
p a v ad i n a u p o r uczn ink u.

— Ar nori paveldeti auksi
ni peili po Niekui!Paklausė.
,— Del ko-gi ne? Atsakiau.

Saunders (prisikabino Nieko 
maiszėli prie savo juostos.

— Pasakyta, tarė: Esi mu- 
siszkiu; sziandien vakare, tau 
■bus perskaityta prisiega.

Benediktui liepta iszkratyti 
užmusztojo kiszenius, 
dėjau prie vakarienes 
žantu Saunders.

Keliomis dienomis 
su golden-daggeriais
vome in Rio del Sacramento.

Vice-grafas nutilo.
Tylėjo ir visi margrabinos 

g ai) i ne t e s usir i nk usi e j i.
Istorijos pabaigimas, iszsi- 

reiszkiant teatraliniu liežuviu, 
padare fiasco.

Tam nepasisekimui buvo ke
lios priežastis: visko iszriszi- 
mas neužganedino klausytoju, 
o paskui valijieczio užmuszi- 
mas atliktas taip szaltai, be jo
kio jausmingumo, klausytojus 
labai suerzino. Jei vice-grafas 
ji luitu užmuszes •iszrustumo 
arba isz atkerszijimo, jis butu 
pavadintas narsuoliu, taip gai
lėtųsi biedno Nieko ir rustinta- 
si ant užmuszejo.

Jau minėjome, kad vice-gra
fas buvo užsimislines; todėl 
tai-gi ant galo satm pasakoji
mo nepaisė persistatyti karžy
gio rolėje. Jei kas giliau pa
galvotu apie, vice-grafo role, 
beabejoties kitaip jaustųsi, ka
da. jis ypacz atsiliepe. in Jurgi 
Leslie.

— Bonas apie tai girdėjai?
— Girdėjau, atsake Jurgis.
Ypatingas daigtas. Lako- 

niszkas tasai atsakymas, in su
sirinkusius padare dar didesni 
inspudi, nei kad vice-grafo pa
sakojimai.

Nežinau, kokia romantine 
dvasia užkrito ant klausytoju, ( 
gana, kad visi gerai nujautė, 
jog visas dramatas yra. jau isz- 
risztas.

Paslaiptingas 'prologas at- 
loszta ten, už juriu. Ar-gi dra- 
mato akcija, turėjo persikelti 
tuojaus ezionai, in dideli svie
tą, tarpe Paryžiaus civilizaci
jos?

Margrdbina viena, 'buvo vi- 
siszkai užganėdinta.

— P a dek aiv ok i t e, p on i o s, 
vice-grafui, atsiliepe patemi- 
jus visu nusiminimą. Tai-gi tas 
viskas, kas galima pavadinti 
perimaneziu pasakojimu. Bet 
giminaiti, dar norėk viena 
klausima, mums atsakyti. Del- 
ko tie tinginai buvo pasivadi
nę auksiniais peiliais?

— To jau nežinau, gimi- 
niete; nemanau teippat, idant 
tasai pavadinimas turėtu but 
perejes nuo tėvu ant sunu.

— Apsirinki, vice-grafai, 
tarė Jurgis Leslie, tasai ypa
tingas užvardinimas turi savo 
pradžia.

— Ponas ja. žinai?
— Žinau.
— Manau, pone, kad asz 

busiu viso susirinkimo advo
katu, todėl meldžiu mums apie 
tai papasakoti .

— Bet-gi teip, teip, atsilie
pe margra'bina, atsisiikdama in 
J urgi.

—- Nieko mums generole, 
i teip-pat nepasakiai, kad ta- 

viszkis proteguojamas jaunas- 
žmogus moka teip-pat pasako
ti apie savo nepaprastus prie
tikius.

— Bet man jis nieko tokio 
svarbaus nepasakojo, graži po
nia! Tarė senelis.

Jurgis paraudo pamatęs, 
kad visi susirinkusieji atsuko 
in ji savo ąlds. Netrukus vie
nok laikina už si j and i n ima per
galėjo ir pradėjo pasakoti ra
miu ir rimtu balsu.

— Snieginuose kalnuose 
taip pasakojama legenda alpie 
golden-daggerius.

Baigi ai i tie s p ask ut ini em s 
metams,-vjetoje kur dabar ran
dasi golden-daggeriii stovykla 
tenai stovėjo, Indi jonu kaimas, 
apgyventas Banio gimine. Ju 
protėviai buvo iszguiti už kor- 
dilijeriu Angliszkais pionie
riais. Ju būrys buvo skaitlin
gas, ju kaimienes ganėsi abie
jose kalnu pusese, žuvio galė
jo gaudyti net iki Colorado.

Ju vadovas buvo didis ka
riauninkas, vadinosi Aganiz.

Vice-karaliumi Naujoj Na- 
varoj buvo tuokart kunigaiksz- 
tis Medina Sidonia.

Ponai Balti, teip vadinosi 
musu Indijonai, gynė savo te- 
viszke nuo kareiviu, geriau pa
sakius nuo kitu Indijonu gimi
niu.

Vice-karaliu vadino tėvu; jis 
tai-gi paskyrė Banio Indi jo
nams Agniza vadu.

(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. I
- No.111—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinusi 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 upe 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- 
ao. 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 pacziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No J 33-—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—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Busiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Birsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
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; Ęiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai ; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

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

180/4—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katalb 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35 c.

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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

tSU Užsisakant knygas įso 
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.

IIĮgr’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del pinai an
tinio kasztu.

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

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! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

behave

■n‘“C „.e
respond

S'

' 1 7 ■

,• ■■■ ■

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!

Let us show you the

Weddinn cd

$

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

Auksiniai Peiliai
(Tasa)

Diena baigėsi, kada užėjome 
ant pirmutines lygumos,. ap
klotos sniegu.

Delei 'žiemiu, vakariniu veju 
sniegine linija nusileidžia že
miau Kalifornijos kalnuose, 
negu abejose Uoliniu kalnu ei- 
lese.

Nuo laiko, kada apleidome 
Airiszio pirkele, nepatemijome 
jokiu žmonių pėdsaku klonyje. 
Bet tu pedsakiu ant kalveliu 
buvo labai daug. Tenai tai tur
būt atsibuvo kova vecinosu isz 
Meksiko su auksiniais peiliais.

— K ė turiu lavonu pedsa- 
kiai taip buvo žymus sniege, 
kad drąsiai buvo galima anuos 
nulieti.

Žemiam patemijome maža 
kloneli, apaugusi suskurdusio
mis puszimis; toliau buvo isz- 
kiles apskritus uolinis kalnas.

Tame indubime jokiu trobų 
nelbuvo niekur matoma; tiktai 
isz kur-nekur kildavo auigsz- 
tyn durnai.

Kada jau turėjome nusileisti 
kloniu, Benediktas staiga susi
laikė, palydėdamas man© ran
ka.

Atsisukau jo tėmijimosi 
linkmen ir tamsumoje patma- 
cziau pora akiu, taip blizgan- 
cziu kaip indegusios anglys.

Nusitraukiau nuo pecziu ka
rabiną, pirmoj valandoj misly- 
damas, kad tai laukinis žvėris; 
tuo taupu iszigirdau koki tai 
baisa ir žmogaus iszviaizda pra
slinko medžiu tarpais; netru
kus is'znyko mums isz akiu, bet 
labai gerai ir dabar atsimenu 
raudonai nutepliota Indi jono 
veidą,.

— Jei tamsta norėtum, ta
re ramiu balsu Benediktas, ga
lime gryžti atgal ant aug.sztu- 
mos, dar yra laiko: atsargiai 
nusileisime ir ineisime tarp- 
k ainiu, kol tasai raudonodis 
tinginys suspės apie mus pra
irę sz t i savi s z k i a m s.

— Who goes there? Kažin 
kas staiga atsiliepe.

— Francuziskas bajoras, 
atsakiau j u kalba: '

— French gentelm'an! Wel
come! Go on! Francuziszkas

*

bajoras! Sveikiname! Prisiar
tinkite!

Nebuvo kaip Abejoti. Bene
diktas nuleido karabinai kaipo 
parasola ir pradėjo szvilpauti.

— 'Paskutiniu kartu szvil- 
pavau kadaiisiai Clyse Mont
martre, atsiliepe, neatėjo man 
tada po velniu ant mislies, kas 
sziandien atsitiko su mumis! 
Matyti toksai jau buvo likimas 
kaip paprastai kalbėdavo se

manga, už Johno kelines, atsa
ke jurininkas.

Nusitraukė kelines ir numė
tė nuo uolos žemyn. Tomas ta 
pati padare su manga (plqs- 
czius). Žmogus žemai viduryje 
stovintis paėmė numestus 
daigtus ir paklausė:

— Tai darote prieteliszkai 
ir su geru tikėjimu?

— Prieteliszkoj ir su geru 
tikėjimu, atsake vienu žygiu 
Tom ir John.

— Pradekite! Atsiliepe 
žmogų s-liudininkas.

Tom ir John nustatė karabi
nus vienas in kita. Iszsigirdo 
vienu žygiu du szuviai. John 
stovėjo ant uolos nepasikrutin
damas.

Tomas krito gaiva žemyn 
nuo uolos. Johno kulipka su
skaldė jam kaktos kauta.

John k no ramiausi ai nulipo, 
užsitraukė Tomo kelinėmis ir 
užsisupo Meksikoniszku plu?- 
cziuln.

Neintikejimo kuzdesis pra- 
įplito tarip vice-grafo de Vil
liers klausytoju.

— Tylėkite! Tylėkite! At
siliepe margrabinai.

— Ar tai galimas daigias! 
Už kelines! Pradėjo protestuo
ti vice-grabina.

— Užmuszti žmogų! Pridū
rė kita.

— Ir iszstatyti savo gyvas
tį pavojum! Atkartojo kokis tai 
vice-grafas.

— Toki tai dalykai veikia
mi Sierra Nevada, mano pone 
tarė senas generolas O’Brien. 
Nieko negali but teisingesnio %
už tuos keliones inp adžius. Jei 
ponios netikite paczios persi
tikrinkite.

— 'Gerai! Vėl esu vadina
mas melagiu! Atsiliepe vice- 
grafas Ęnrikas. /

— Bet-gi ne! Suszuko stai
ga margralbina, tos ponios ne
turi mažiausio supratimo apie 
nežinomus mums paprocziiis.

— Atsiprasziaiu, kad tau 
pertraukiu, giminaite, tarė 
vice-grafas, bet juk turime liu
dininką! Esu tikrais, kad ponas 
Leslie yra mates ka. tokio pa- 
naszaus Vakaruose.

— Macziau visai toki pati 
atsitikima,, kaip tamsta dabar 
pasakoji, tarė szaltai Jurgis.

Trumpa nuostaba apsireisz- 
ke ant Enriko veido.

— Ar ponas ten buvai? Pa
klausė Enrikas.

—■ Ne ta, paczia diena, atsa
ke Jurgis szypsodanlas.

Vice-grafas lengviau atsi
duso.

Kreiptasi dabar in Jurgi, 
kuris tuo jaus psiugejo apie ke
lias pėdas ir greitai prabilo:

— Asz pats net stovėjau 
ant vienos tu uolu, vienok ne 
del ploscziaus ir. ne del keliniu.

— O ant antros uolos? Pa
klausė margralbina,, kad tuo 
talpu Helena darėsi vis labiau 
iszblankusi.

Visos margrabinos garbina 
to persigandimo szurpuli, koki 
gavo, laukdamos Jurgio atsa
kymo.

— Kiekvienoj naujai besi- 
tverianczioj draugijoj, kalbėjo 
rimtai, in statymu yra, Dievo 
teismas. Visur taigi, kur in-
/VWWWWWWWSAZWW
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kas Turkas, pardavinėjantis 
migdai us priemiesty j Poisso- 
niere. Tie migdalai iszrode vi- 

t

sai neblogai, bet niekam nebu
vo verti.

— Nesutikome vienok nie
ko niekur.

Turiu pripažinti, kad Fran
cu zo bajoro pribuvimas in 

11 golden-daggeriu ’ ’ stovykla, 
nepadarydavo jokio inspudžio.A

Kuo toliau bet ejome, žmo
nių balsai darėsi vis aiszkes-. 
niais. Kalbėtasi, dainuota ir 
grajyta ant smuiku ir kitu in
strumentu.

Buvome alpte du szimtu, ar 
tris szimtus toli nuo simetriniu 
uolu, kuris jau buvau, atsimi
nęs, kad staiga pamatėme sce
na it abudu nulipome.

Ant abieju uolu, gulincziu 
vienapriesz kita, stovėjo žmo
gus.

Abudu 'buvo apsiginklavę 
karabinais.

Vienas isz ju turėjo kojas 
plikas ir ant pecziu užsimėtės 
Meksikoniszka manga; gal tai 
buvo grobinys isz paskutiniojo 
susirėmimo. Antras, buvo ap
sitaisęs jurininko kelinėmis ir 
audekliniu 1 užurkeliu,

— Tarpe tu uolu stovėjo 
trėezias žmogus.

— Asz statau laižybon sa
vo manga už Tomo kelines, at
siliepe žmogus su basomis ko
jomis, tvirtu ir aiszkiu balsu.

— Statau laižybon savo

statymai yra bejiegiai, dviko
va visuomet yra instaitymu, 
tankiai net priederme.

— Ant antros uolos stovė
jo taip-pat žmogus, tasai 'žmo
gus pražuvo.

Nutilo.
Ponios pradėjo atkreipti aty- 

da in tai, kad tasai iszbales 
veidas, toji augszta jo kakta ir

★ ¥

Tankiai girdėt, kad tokia 
Motore ar mergina dingo, 
Ar puolė auka žadintojų 

ir žmog-vagiu.
Yra tai piktadaryste, 

Papildyta per nemorailiszkas
i s zg amas.

Žudinstos moterių ir merginu 
Prasiplatina stebėtinai baisiai 

tokiu bud u.
Yra tai prasarga, 

Kad moteres laikytųsi ant 
sargybes,

Ir naktimis tamsiais 
Užkaboriais įiesivalkiotu ir 
Nevažinėtu su nežinomais 

bambalistais.
Tėvai privalo savo dukreles 

geriau sulaikyti, 
tIr praserget apie pavoju 

kokiam randasi.
Mat, motere nežiūrint 

kokia ji butu, 
Turtinga ar varginga,

Sena ar jauna., yra 
motere!

Nuo pat pradžių svieto 
Likos paskirta kad vyras 

ja guoduotu.
Nėra bjauresnio daigto, O 7

Kaip matant vyra 
pa,ui e k i n ant mot ere.

Motere, nors butu 
bi aitriausi a ar nupuolus, 

Bet turi savyje ka toki kas 
yra sziventu, 

Ka tokio neiszguldomo.
Motere yra motere ir visados 

tokia pasiliks.

® * *
Žinome gerai kad 'žmones 

yra pikti,
Nors ir jiems gerai darome 

ir tarnaujame.
Nuo žmonių turime kensti 

labai daug,
Ir tankiai nekaltai ir turime 
Tankiai saves pasiklausti;

Isz kokios priežasties turime 
kensti?

Už ka, mus persekioja
. kiti?

Ir panaszius klausymus. 
Nekarta puse gyvenimo 

musu, 
Pereina nuolatinėje kovoje
Su impratimais ir domis 

žmonių,
Kad nekarta ir kantrybes 

pritrūksta,
O bet turime, savo didžiausius 

prięszus mylėti,
Ir pildyt Dievo prisakymus: 

Mylėk artima savo, kaipo 
pats save!

O tuorni artimu yra
, kožnas žmogus, 

Kad mes patys 
užsipelnytume,

Ant meiles ir 
mielaszirdystes Dievo. 

gilus žiūrėjimas, turi kokia tai 
11 e papra sta žyi n e.

Jo 'baldas sujudino anose 
koki tai nepaprasta jausmu, 
Teisingai pasakius, tas pas 
moteris ne, naujiena.

Helena kentėjo. Kodėl?
— Toliau, toliau, giminai

te! Skatino neprisotinama 
margrabina,

— Jau mažai turiu pasako
ti, atsake Enrikas uižsimislijes, 
tada buvau dar pusdykiu. To 
keisto atsitikimo pradžia labai 
mane užimanto.

— Eikime! Tariau in dre
banti Benedikta,.

— Jei tarpu saves beldžiasi 
kaip muses, ka-gi galės pada
ryti su mumis, su svetimais? 
Atsiliepe.

— Juk tave Airiszis per- 
sergdinejo, tariau.

Benediktas nieko neatsake, 
tik isznaujo pradėjo szvilpauti.

Leista mums nueiti in vidu
rį stovyklos. Stovykla buvo 
panaszi in kaima, susidedanti 
isz dvylikos nameliu. Apart ju 
dar buvo požeminiai gyveni
mai. <.

Du žmones losze kauliukais 
gulėdami ant marszkones ar 
tai kokios ragažes paleistos ant 
sniego. Vienas isz ju turėjo ant 
peties seržanto galioną.

Ineinant szetron, pamacziau 
Indijoma, kuris buvo praneszes 
apie musu pribuvimą.

Tarpe tu dvieju losziancziu 
gulėjo auksiniu smilcziu szmo- 
cziukai.

— Ak! ak! Suszuko seržan
tas kuris pirmiau mane apžiu
rėjo nuo galvos lyg kojų, esi 
Prancūzas bajoras.

Ir kol suspėjau atsakyti, jis 
garsiai suszuko:

— O tu prakeiktas valijie- 
ti, iszlosziai isz manes paskuti
nes deszimts unciju aukso. Esu 
isznaujo biednioku! Tegu tave 
velniai pagriebia! 'Pamatysi, 
kad katra, nors diena tave už
imi sziu kaipo szuni!

Valijietis žere sau ramiai 
auksa, in odini maiszeli.

— Ar nori loszti ant bar- 
go? Klause seržentas. '

— Ne, atsake prieszinin- 
kas.

— Mano gyvastis už de
szimts unciju!

— Valietis patrankė pe- 
cziais ir pakilo.

— Esu tikras, kad iszlo- 
sziu! Szauke seržentas griežda
mas dantimis, tomis deszimtis 
unciju iszlosziu szimta,.

Ant gincziu atbalsio keli 
“golden-daggeriai” iszejo isz 
savo stubeliii. Vecinosai isz 
Sonoros iszrode, sulyginus su 
jai, kaipo szventi.

— Kas man paskolins de
szimts unciju aukso? Prabilo 
seržantas, už deszimts, dvide- 
szimts, perikiasdeszimts pro
centu !

Loszimo velnias ji gunde lyg 
pasiutimui.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

Istorija Apie 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. I
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— Lik sveikas, saržentai 
Saunders! Atsiliepe valijietis.

— Pasilik, Nieku, pasilik 
del Dievo. Ar pasiliksi niekda
rį! Ka ežia butu galima pasta
tyti priesz ta banditą?!

— Ak! Suszuko isznaujo, 
tarytum, nauja mislis inejo 
jam in galva — pasilik Nieku, 
statau ta bajora Francuza ir jo 
tania, priesz tavo deszimts un
cijų aukso.

G olden-daggereiai pradėjo 
juoktis.

Vailjietiis pasižiurėjo in mus, 
matomai, kad persitikrinus, ar 
musu kiszeniuose atras de
szimts unciju.

Turbūt tasai egzaminas ji 
užganėdino, nes atsisėdo, isz- 
dejo ant ragažes auksa ir pa
svėrė ant svartykliu.

Prasidėjo partija. Sukryžia
vau rankas ant krutinės, lauk
damas kantriai to loszimo pa
baigos.

Valijietis iszlosze.
Saunders mete kauliukus 

ugiii szaukdamas:
— O kad tu pražiltum kaip

(Tasa Ant 2 puslapio)

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

Knygos Did. 3%x5V2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.5.A.
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Zuzanos ir Szv. Tiburcijo, o 
Tautiszka Vardine: Parute. Ir 
ta diena: 1794 m., Rusai už
griebė Vilnių; 1804 m., du gar
sus Amerikiecziai stojo in dvi
kova: Aaron Burr ir Alexander 
Hamilton. Hamiltonas buvo 
Iždo Sekretorius ir Vice-Prezi- 
dentas Aaron Burr stojo in 
dvikova in Weekawken, N. J. 
^lamiltonais nenorėjo musztis 
ir paleido savd szuvi in padan
ges, bet Burr savo szuvi palei
do staeziai in Hamiltona ir ji 
nuszove ant smert; 1807 m., 
Robert Fulton pasekmingai 
plauke su savo gariniu laivu 
“Clarmont” ant Hudson Upes; 
1928 m., Valdžia p r a dėjo 
spauzdinti mažesnes pinigu 
bumaszkas.

— Ponstva, Jonas ir Pauli
na Blaskiai, isz Chicagos, mo- 
toravo musu apylinkėje, sve- 
cziodami pas paižinstamus, ir 
prie tos progos atlankė ir Sau
les Redakcija. Taipgi atlankė 
'broli Jurgi Blaski ir szeimyna 
in Wilkes-Barre, Ponas Blas- 
kis daugelis metu atgal gyve
no mieste Wilkes-Barre. Acziu 
už atsilankyma.

— Su'batos ryta, 9:30 vai., 
Szvento Juozapo ba'žnyczioje, 
Kunigas P. C. Czesna, suriszo 
mazgu moterystes, panele Ma
re, slauge, duktė pons. Mat. 
Kuliu, nuo 319 E. Pine uly., su 
John Budroe, sūnūs pons. John 
Budroe, nuo 334 W. Pine uly., 
svotai buvo Joana Ruliute, 
Ann Cap'piello, Threasa Hino, 
John E. Budroe, Tomas Bulis 
ir Vincas Bulis. Vestuves in- 
vyko in Newhard’s svetainėje. 
Jaunavedžiai aipsi^vens Phi
ladelphia, Pa.

— Ketverge pripuola 'Szv. 
Klaros, o Tautiszka Vardine: 
Banguolis. Taipgi ta diena: 
1918 metuose pacztas pradėjo 
veszti laiszku su eroplanais 
tarp New York miesto ir Vasz- 
ingtono; 1933 m., Prezidentas 
Gerardo Machado apleidžia sa
vo vieta Prezidento palociuje, 
Kuboje; 1936 m., Vokietija su
tinka nesikiszti in Ispanijos 
vidurjini kara, bet savo žodžio 
neis-zlaiko; 1937 m., Senatorius 
Hugo Black yra paskirtas kai
po narys Auigszieziausiojo Teis
mo Amerikoje; 1941 m., Pran
cūzijos augszcziausias karinin
kas, Marshall Petain, ragina 
savo žmones remti Nacius ir 
stoti priesz Sovietus. Jis pasi
mirė, Liepos 22-tra diena 19'51 
m., buvo 93 metu amžiaus, ka
lėjime, be jokios valdiszkos 
garbes, kaipo savo kraszto isz- 
davikas. Bet dabar jau matyti, 
kad gal jis geriau ir toliau ma
te negu mes. ir visa Prancūzai. 
Ka jis per kara Prancūzams ir 
mums sake, dabar jau vystosi. 
Bet nei vienas^Prancuzas neno
ri prisipažinti; 1948 m., Ruske 
mokytoja, Ponia Oksana Ka- 
senkina, iszszoko per Sovietu
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Ambasados Įauga irpaibego. Ji 
paskui pasiaiszkino, kad ji 
buvo tenai laikoma, vergystėje, 
ii- ja butu iszveiže in Rusija. 
Vėliau Amerikos Kongresas 
jai suteikė szio kraszto pilie
ty ste; 1560 m., Liublino Linija, 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Ipolito, o Tautiszka Vardine: 
Asiutas. Ir ta diena: Vienati
ne diena szia.is metais kada 
trylikta diena puola Petny- 
czioje. Daug žmonių yra inta- 
ringi, mislindami, kad szita 
diena atnesza visiems nelaime; 
1793m ., gimė Jean Paul Marat 
Prancūzu Revoliucijos vadas. 
Jis buvo baisiai žiaurus, ir nu
žudė laibai daug'žmonių. Ji ant 
smert nudure Charlotte Cor- 
day, dvideszimts penkių metu 
mergina, kai jis vonioje prau- 
siesi.

— Szia sanvaite pripuola 
du pasninkai: Petnyczioj ir 
Sukatoj, priesz Žolines, nes 
Nedelioj pripuola szvente, In 
Dangų Ėmimo Paneles Mari
jos, o Nedelioj pamaldos Szv. 
Juozapo bažnyczioje atsibus: 
6, 8, 9 ir 10 valanda.y

Gilberton, Pa.—Buvęs mies
to gyventojais Kazimieras 
Francis, kuris gyvena Middle
town, staigai gavo szirdies ata- 
ko pareita Petnyczios ryta, ir 
in trumpa laika pasimirė savo 
namuose. Velionis buvo vete
ranas, kuris isztairnavo laika 
Amerikos Laivynoje. Buvo 
sargas del Olmsted Air Base in 
Middletown. Paliko savo pa- 
czia. Mare, po tėvais Pranskie- 
vicziute - Bronk; du sunu; Ka
zimiera ir Richardą., namie; 
savo tėvelius, Tomai. Francis 
isz Barnesville; broli Joną, 
Park Crest; dvi seserys: Fr. 
Szauliene, Turkey Run ir Fred 
Haberle, Quality Hill. Laido
tuves invyko Utarninko ryta, 
su apiegoniis in Szv. Liudviko 
ba'žnyczioje, Maizeville ir pa
laidotas in parapijos kapinė
se Frackvilleje. Graborius V. 
Menkieviczius laidojo.

Minersville, Pa.—Jurgis Sar
tai! sk a s, kuris sirgo, numirė. 
Velionis gimė Lietuvoj, atvy
ko in Amerika 1906 metuose 
kuris per koki tai laika gyve
no Tower City, po tam apsigy- 
gyveno Minersvilleje. Kitados 
dirbo Pine Knot angliakasyk- 
lose. Prigulėjo prie Szv. 
Pranciszkaus parapijos. Pali
ko savo paczia Elzbieta; duk- 
tere, sunu ir seseri. .

Tamaqua, Pa.—Kai Panther 
Valley mainos, kurias vede Le
high Navigation Kompanija 
užsidarė tai szitoje apylinkėje 
nebuvo mainieriams darbo. Da
bar tos mainos atsidarys po 
nauja valdyba ir nauja tvarkai. 
Bet ežia kas negero aitsirugsta. 
ir negardžiai atsiduoda. Vir- 
szininkas naujos kompanijos 
yra Parsons kuris buvo Lehigh 
Navig. Komp., Prezidentas per 
visus tuo kivirezius kai mai- 
nieriai sustraikavo. Dabar jis 
sako kad jis yra pamėtės Le
high'Navigation kompanija, ir 
yra sudaręs nauja kompanija 
kuri atidarys tas mainas. Gal 
mes klystame ir vieszai neisz- 
drystume sakyti, bet ar gi ne
galimas daigtas kad szitas bu
vęs Lehigh Navig. Komp., 
Prezidentas Parson, dabar ne
galėtu del savo kompanijos, po 
kitu vardu tas mainas vesti?

Amerikos Kariszkas Laivas Komunistu Vandenyse

Amerikos Apsaugos Szta- 
bas, Vaszingtone yra prane- 
szes kad vienas isz kariszku 
laivu in Komunistu vande
nius yra “Philippine Sea’’, 
kuris greitai pribuvo su ka- 
riszkais eroplanais kai Ko
munistai nuszove Anglijos 
prekybini eroplana netoli 
nuo Hainan salos.

Amerikos kariszki ir pre
kybiniai eroplanai greitai
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nications experts, interpreters, administra
tors, electronic specialists, plane dispatchers 
... many, many more.
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SOVIETINES LEI
DYKLOS PELNOSI

ISZ MOKSLEIVIU
ISZ VILNIAUS. — Sovietu 

užimantoj Lietuvoj Komunis

pribuvo in pagelba, ir musu 
kariszki laivai atplaukė pa
rodyti tiems Komunistams 
kad mes haiku nekrecziame 
ir kad musu eroplanai tenai 
gali skristi ir net nusileisti, 
ir kad Komunistai nieko 
priesz tai negali sakyti, nes 
musu karabinai jiems gera 
atsakyma duos.

Kinijos Komunistiszka 
valdžia pareiszke savo pasi-

tai iszrado nauja būda, kaip 
pasipelnyti ir isz mokiniu. Kas 
met vadovėliu tekstai keiezia- 
mi ir iszleidžiamos tariamai 
naujos laidos, o moksleiviai 
mokslo metu pradžioje privalo 
tuos naujus vadovėlius insigy- 

prieszinima, bet jos lakūnai 
eroplanai ir laivai neiszdry- 
so nei pirszto pakelti priesz 
musu tuos du kariszku laivu. 
Gal nebutu pro šžali tokius 
musu laivus pasiunsti sta- 
sziai in Rusija ir tenai paro
dyti musu karabinus. Tai 
gal Lutu geriau negu visos 
tos konferencijos ir visi tie 
mitingai.

o o in

ti. Tu vadovėliui insigijimas 
auksztesniu kliasiu mokiniams 
siekia apie 150 rubliu. Tuo 
budu pasipelno Valstybine 
Leidykla ir už taip isz moks
leiviu iszspaustus pinigus gali 
leisti ir piginsią kaina parda

vinėti invairia propagandine 
literatūra. O tuose nauja isz- 
leistuose vadovėliuose naujo 
paprastai buna tik naujai inra- 
szytas koks nors Rusu pagyri
mas ar vietoj kokio vakarie- 
czio iszradejo inraszyta,Jog ta 
dalyka iszrades toks ir toks 
Rusas.

KODĖL 
KOLCHOZININKAI 

NEDIRBA
ISZ VILNIAUS. — Suba- 

cziaus apylinkėje esanezio 
Kolchozo “Pirmūnas” darbi
ninkai buvo užsimoję gauti isz 
tikro didesni derliu. 1952 m., 
jie sunkiai dirbo, soclenktynia- 
vo, ir gavo didesni derliu. Vie
nok kaimyninis Kolchozas ne
spėjo laiku derliaus nuimti ir 
jisai sudygo. Ta vyriausybe 
inake ‘ ‘ Pirmūno ’ ’ Kolchozui 
puse savo derliaus iszkeisti 
kaimyniniam Kolchozui in su
dygusius grudus, nes tasai ne
turėjo tinkamu grudu sėklai. 
Po tokiu mainu “Pirmūno” 
Kolchozinihkai daugiau nebe- 
lenktyniauja ir nerodo jokio 
noro dirbti.

NEINLEIDO IN 
LIETUVA LENKU 

ASTRONOMU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Marijampolėj. Manoma, kad 
viena Lenku neinleidimo prie- 
žaszcziu buvo ta kad Marijam
pole yra jau netoli buvusiu _ . . į ■Rytprusiu sienos ir ineina m 
sriti, kurioje vyksta pasiruo- 
szimai karui ir sutelkta invai- 
riu kariniu dalyku. ’

PAMALDOS UŽ
KANKINIUS ANA

PUS GELEŽINES
z UŽDANGOS

RYMAS, ITALIJA. — Bir
želio 27 diena, pirmųjų Rymos 
Kankiniu Szventes proga, Col
legium Culturum Martyrum 
surengė pamaldas ir procesija 
paminėti ne tik pirmiesiems 
Rymos Kankiniams, bet ir vi
siems keneziantiems dabar už 
“Geležines Uždangos.” Pa
maldų ir pamokslą pasakė Ar
kivyskupas J. Gawlina kuris 
primines krikszczioniu perse
kiojimą Nerono ir Kaligulos 
laikais, apsistojo ir prie sziu 
dienu invykiu. Pamokslinin
kas pastebėjo, jog nuo 1939m., 
tukstaneziai krikszczioniu So
vietu pavergtuose krasztuose 
mirszta už savo tikėjimą. 
Krasztuose už “Geležines Už
dangos” kardinolai, arkivys
kupai, vyskupai ir kunigai per 
sekiojami, teisiami ir baudžia
mi tik už tai, kad drista dau
giau klausyti Dievo kaip Žmo
nių. Toks likimas yra isztikes 
Lietuvius, Ukrainieczius, Gu
dus, Czekus, Slovakus, Veng
rus, Lenkus ir Rumunus. Ar
kivyskupas Gawlina pažymėjo 
jog, karo metu būdamas Rusi
joj, jis savo akimis mate isz- 
tremtuju Lenku kanezias, o 
karta ir su jais isztemtu kuni
gu pasiszventima, nepaprastai 
sunkiose sanlygose teikiant 
tremtiniams dvasini patarna- 
virna.

Pirkie U, S. Bonus Sziandien!

“JOHN DILLINGER”
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dillingeris su savo meiluže- 
mes praėjo pro atviras duris. 
Du FBI agentai pradėjo sekti 
jo pėdomis. Kitas FBI agentas 
isz kaires, antras isz deszines 
pradėjo artintis. Treczias FBI 
agentas pradėjo eiti skersai 
ulyežia. Visur tyla.

Dillingeris tik staiga pajuto 
kad ežia ne viskas tvarkoj. 
FBI agentai davė jam proga 
siekti savo revolverio. Jis grei
tai sieke, bet nepasiseke. Trys 
kulkos ji ant vietos nugalabi
no.

Tie FBI agentai butu labai 
lengvai ji tada paėmė gyva; 
bet jie nepamirszo kad jis buvo 
policijanta nužudęs. Tokis la
bai retai turi progos paisduoti 
gyvas.

PENKIATUKE MIRĖ

Daktarai Iszagzamina- 
vuoja Jos Lavona

CALLANDER, ONTARIO. — 
Emilie Dionne sugryžo pas sa
vo gražia szeimynele paskuti- 
naji karti, .. .in karsta!

Dvideszimts metu amžiaus 
Dionne penkiatukes lavonas 
buvo parvesztas in jos teveliu 
namus, in Callander.

Apie du szimtai žmonių, Su
siedu ir pažystamu susirinko 
sutikti jos lavona kąi jis buvo 
parvesztas.

Emilie pasimirė pareita Pet- 
nyezia in Szventos Agotos vie
nuolyną, arti prie Montreal. 
Kai ji pasimirė, nebuvo nei 
daktaro, nei slauges, ir už tai 
dabar daktarai reikalauja kad 
jos lavonas butu iszągzamina- 
vuotas datirti nuo ko ji pasi
mirė.

Ji ana sanvaite buvo polici
jos suimta Montreal mieste,- 
kur ji rodos be sąmones vaiksz 
tinejo po ulyczias.

Daktarai stengiasi datirti ar 
jos sesutes palikimas vienuo
lyno gal ant jos taip paveikė 
kad ji isz proto iszsikrauste. 
Jos sesute paliko vienuolyną 
kai jos sveikata to reikalavo.

ANGLIS IN UŽSIENI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

toli anglis iszkasti, ežia atvesz- 
ti ir už pusiau tiek parduoti 
negu musu kompanijos gali.

Mes turime sziandien ar ry
toj prisipažinti kad musu mai- 
nieriai, daug daugiau algos 
reikalauja negu kokie kiti dar
bininkai. Ir už tai musu kom
panijos eina in bankruta, kai 
svetimu krasztu kompanijos 
pasipiniguoja, už tai kad ju 
darbininkai mainieriai daug 
mažiau reikalauja.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laikę 
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.
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