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Priesz-Komunistine val
džia yra tik viena menesi už
ėmus valdžia Guatemala 
mieste ir jau vėl nauji Ko
munistu sukilimai pasirodo 
visur. Trys szimtai kariszkos

Isz Amerikos
PREZ. EISENHOWE- 

RIS INNESZE 
PASIULINIMA

Kad Valdžia Prižiūrėt u 
Viso Kraszto Kelius
WASHINGTON, D. C. — 

Prez. Eisenhoweris, per valsti
jų Gubernatorių seimą innesze 
pasiulinima kad Amerikos val
džia, o ne atskiros valstijos 
statytu ir prižiuretu viso 
kraszto kelius ir vieszkelius. 
Jis sake kad kai valdžia pa
skirs penkios deszimts bilijonu 
doleriu del musu vieszkeliu, 
tai tik bus maža pradžia. Bet 
Gubernatoriai labai szaltai in 
ta jo pasiulinima atsiliepe. Mat 
jiems labai rupi taksos nuo ga
zolino, aliejaus, automobiliu ir 
laisniu. Nes, jeigu valdžia pa
imtu vieszkeliu prižiūrėjimą 
tai valdžia imtu ir gazolino 
taksas. O isz tu taksu sziandien 
musu vietiniai politikieriai, 
nuo burmistru ligi Gubernato
rių labai puikiai pasipiniguoja.

ISZVAROMAS ISZ 
AMERIKOS

Nei Vienas Kitas 
s Krasztas Nenori •M*

Priimti
’ *• . 1t i ’ '•

WASHINGTON, D. C. —
Ignatz Mezei, karpinterys ir 
dailide isz Buffalo, New York, 
buvo galutinai nuteistas. Jis 
turi isz szio kraszto iszsikraus
tyti. Bet net ir musu valdinin
kai ir teisėjai negali pasakyti 
in kur jis kraustysis, nes nei 
vienas krasztas nenori jo pri
imti.

■« 'U ; .

Nauji Sukilimai In Guatemala VIESZAS ŠEN. J.

akademijos studentai sukilo 
Guatemalos mieste ir daug 
žmonių buvo nužudyta. Bu
vusio Prezidento Jacobo Ar
benz Guzman szuliai ir drau
gai dabar stengiasi nuversti

Musu valdžios atstovai krei
piesi in dvideszimts svetimu 
krasztu, ir visi jie, kaip vienas 
nesutiko jo priimti. Beveik vi
si trumpai atsake; jeigu Ame
rika jo nenori, tai ir jie jo ne
nori! ' ---------- „

Ignatz Mezei atvažiavo ežia 
isz Budapeszto su palszyvu 
pasportu. Jis už keliu metu bu
vo suaresztuotas ir užsimokė
jo deszimts doleriu baudos. Jis 
buvo suaresztuotas už tai kad 
FBI policija suseke ji kad jis 
yra Komunistu partijos narys.

Valdžia ji dabar laikinai pa
leido ant kaucijos. Dar nežinia 
ar jam bus valia važiuoti kur 
tik jis norės kol jis bus isz szio 
kraszto isztremtas. Jo žmona 
Julia dabar dirba in elektros 
kompanija ir sako kad ji tikisi 
kad jos vyras gales pasiaisz- 
kinti, kad jis niekados nėra bu
vęs Komunistu partijos narys 
ir kad jis gales pasilikti Ame
rikoje.

.NEGALĖJO NUŽU
DYTI SAVO ŽMONA

Nužudo Jos Tęva
BURLINGAME, CALIF. — 

Fabriko darbininkas prisipa
žino policijantams kad jis nu
žudė buvusi miesto Mayora ir 
sužeidė jo žmona, už tai kad jis 
negealejo ir neiszdryso nužu
dyti to Mayoro dukterį, jo bu
vusia žmona.

Jo penkių metu amžiaus po- ♦
dukre stovėjo ir žiurėjo kai jos 
potevis Robert Campbell pa
leido penkis szuvius in savo 
žmonos tęva ir jo žmona.

Peter Dahl, buvęs miesto 
mayoras krito ant vietos negy
vas. Jo žmona keturios de
szimts trijų metu amžiaus Po
nia Maureen Dahl buvo greitai 
nuveszta in ligonine, kur dak- 
tarai per penkias valandas da
re ant jos operacija, nes ji bu- 

Prezidento Carlos Castillo 
Armas valdžia.

Szitame kraszte, nors Ko
munistai buvo sumuszti, bet 
vis dar neramu.

o o o

vo ke’is sykius inszauta sta- 
cziai in pilvą.

Dvideszimts asztuoniu metu 
Marilyn Campbell to žmogžu
džio žmona laimingai iszliko 
gyva ir buvo tik biski sužeista.

miau suaresztuotas ir patup-,
dintas in kalėjimą, kai jis bu
vo paleidęs du szuvius isz savo 
revolverio in savo žmonos pir
ma vyra, Daniel D. Langdon.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOKSLINCZIAI
ISZRADO NAUJA

BOMBA “COBALT”
NEW YORK. — Amerikos 

mokslincziai yra dabar iszrade 
tokia baisia duju bomba, vadi
nama “Cobalt”, kad viena to
kia b omba galėtu sunaikinti vi
sa svietą. Ji tokia baisi, kad 
musu mokslincziai bijosi ja isz- 
meginti. Jeigu ta bomba butu 
paleista Pacifiko vandenyse, 
jos imrtingos dujos pasiektu 
New York miestą už trijų ar 
keturiu valandų, ir jokia jiega 
ant szio svieto jos negalėtu su- 
stabdinti.

SYNGMAN RHEE 
NEGAVO BILIJONUS 

DOLERIU

Del Apsiginklavimo
NEW YORK. — Pietų Ko- 

rėjos Prezidentas Daktaras 
Syngman Rhee iszvažiuoja isz 
Amerikos mažai ka peszes. Jis 
tikėjosi gauti kelis bilijonus
doleriu del savo kraszto apsi
ginklavimo. Bet jis nieko ne-
gavo. Bet jo kelione ežia vis- 
tiek užsimokėjo, nes jis gavo
savo krasztui daug milijonu 
doleriu del atsistatymo, kaip 
del vieszkeliu, geležinkeliu ir 
fabriku.

McCarthytardy
MAS RUGP. 30

WASHINGTON, D.‘C. — 
Senatas nustatė Rugpjuczio 
trisdesžimta diena del vieszo 
tardymo Senatoriaus Joseph 
McCarthy ir jo komisijos, kuri 
iki sziol seke ir tardė Komu-

| nistus.
Keturios desziijits asztuoni 

intarimai yra surengti priesz 
Senatorių McCarthy, kad jis 
neteisetinai ir neteisingai yra 
pasielgęs.

Bet jau dabar keli tie intari
mai buvo iszbraukti. Pavyz
džiui, tik vienas j Senatorius 
McCarthy buvo intares viena 
darbininke Pentagon kamba-
ruošė, kad ji ne tik buvo bet ir 
dahar yra Komuniste. Ji buvo 
pravaryta. Bet už keliu dienu 
Armijos Pentagon Sztabas ja 
vėl pasisamdė ir paskelbė kad 
visi intarimai priesz ja buvo 
neteisingi ir kad ji buvo nu
skriausta.

O dabar, tik ana sanvaite tas 
pats Armijos Pentagon Szta
bas ta boba ne tik pravarė bet 

(Tasa Ant 4 puslapio)

APSZAUDE
ANGLIJOS MIESTĄ

Nežinomi‘Jet’ Eropla- 
nai Apszaude Miestą

BRIDLINGTON, ANGLIJA 
— Keli greiti “Jet” eroplanai 
kuriu žmones negalėjo gerai 
pamatyti, paleido ne tik szu
vius, bet ir savo armotas in 
Bridlington miesto namus ir 
paskui pakilo ir dingo padan
gėse.

Du namai buvo gerokai ap- 
szaudyti, bet nei vienas gyven
tojas nebuvo sužeistas.

Lakunu Sztabas dar nieko 
nesako, nes jis stengiasi isz- 
tirti ar ežia buvo savųjų laku
nu klaida ar gal kuriuo sveti
mo krszto eroplanai kurie ty- 
czia paleido tuos szuvius.

Tie greiti ir kariszki eropla
nai pasirodė isz North Sea, ne
toli nuo Bridlington ingulos, 
kur randasi Anglijos ir Ameri
kos kariszki eroplanai.

Tuszczios kulkos kurios bu
vo surastos tame mieste yra to
kios paezios, kurias vartuoja 
Anglijos ir Amerikos kariszki 
eroplanai.

Bet Amerikos Lakunu Szta
bas tuojaus paskelbė kad nei 
vienas isz Amerikos kariszku 
eroplanu nebuvo palikes žeme 
ta diena ir už tai negali būti 
kad ežia Amerikiecziai yra 
kalti.

Anglijos Lakunu Sztabas isz 
pradžios prisipažino kad keli 
ju kariszki eroplanai skrido 
toje vietoje ta laika kai tas in- 
vykis in vyko, bet paskui grei
tai užsigynė ir pasakė kad nie
ko negalima pasakyti pirm ne
gu bus galima visa ta invyki 
gerai isztirti.

Už Geležines Uždangos
BOLSZEVIKAI 

TEBEGROBIA
ŽMONES

Vis daugiau invairiu Bolsze- 
viku pareigunu, insitikine, kad 
“Sovietiniame Rojujue” toli 
gražu nėra to, ka jie skelbia, 
perbėga in Vakarus. Tarp žino
mesnių perbėgusiųjų, nutrau
kusiu ryszius su Sovietiniu re
žimu, galima pažymėti ju buv., 
ambasadorių Besiedovski, pa
garsėjusios Stalino biografijos 
autorių Borisą Suvorina, viena 
isz artimiausiu Lenino draugu 
Ivana Szevczenko, Rusijos rre- 
voluicijos “motina” Ang. Ba
labanova, 1937 m., pabėgusi 
Sovietu ambasadorių Atėnuose i
A. Barmina, vėliau parasziusi 
‘ ‘ Sovietu diplomato atsimini
mus”, 1944 m., isz Amerikos 
negryžusi Sovietines misijos 
nri V. Kravczenko, 1951 m., at
bėgusi Bavarijon ir pasidavu
si Amerikiecziams Marszalo 
Szaposznikovo sunu pulk. Bo
risą Szaposznikova, metusi So
vietus “Berlyno-Kremliaus” 
autorių G. Klimova ir visa eile 
kitu. Per devynerius metus in 
Vakarus isz viso pabėgo apie 
18,.000 Sovietu kariu. Pamate 
visa Bolszevikinio režimo ap
gaulingumą, taip pat nutraukė 
su juo ddvasinius ryszius ir vi
sa eile žinomiausiu pasaulio 
raszytoju su “Nulis ir begaly
be” autorium A. Kosttleriu 
prieszakyje.

Ir pastaruoju metu keletas 
inžymiu Sovietu pareigunu pa- 
siprasze suteikiami laisve Va
karuose. Tai, Sovietu misijos

Vyras Ir Žmona, Vcl Draugai

Leroy Atkins susitaikė ir 
susigerino su savo žmona, 
Billie Joe, in Los Angeles, 
California, kai jis policijai 
pasidavė. Jis buvo suaresz
tuotas kai jis paleido me
džiokles karabino szuvi in 
savo namu lubas. Jis isz pik

Japonijoj sekretorius Rastovo- 
rovas, atskleidęs visa Bolszevi- 
ku sznipinejimo veikimą Toli
muose Rytuose, Sov. Sanjun- 
gos ambasados Australijoje 
sekretorius ir tenyksztis MVD 
szefas V. Petrovas ir specialio
sios paskirties Sovietines žval
gybos kpt. Chochlovas. Petro
vas nurodė, kad JAV-se 95% 
sznipinejimo darbu atlieka 
specialiai paruoszti agentai, o 
tik 5% “medžiagos” pateikia 
vietiniai Komunistai ar užjau- 
cziantieji. Jis taip pat atsklei
dė paslaptį, ka veikia 1951 m., 
dinge Britu diplomatai D. Mac- 
lean ir Guy Burgess. Macleanas 
ankseziau vadovavęs Britu 
uŽ6. reik., ministerijoje Ameri
kos skyriui, dabar yra Krem
liaus patarėjas užsienio politi
kos reikalais, o Burgess, aniks- 
cziau buvęs antruoju D. Brita
nijos Vaszingtone sekretorium 
dabar leidžia anglu k., Sovietu 
propagandini laikraszti ir yra 
Maskvos radiofono Anglu kal
boje skelbumu patarėjas. Pas 
savo vyra yra atvykusi ir per
nai paslaptingai isz Szveicari- 
jos dingusi su savo vaikais 
Macleano žmona. Gautosiomis 
isz Australijos žiniomis, prie 
Petrovo žmonos iszlaisvinimo 
daug prisidėjo ir ten insikure 
tremtiniai dypukai, kuriu in 
aerodroma buvo susirinkę apie 
2,000. Jie visokiais budais kliu
dė ja jėga vesti in lėktuvą ir, 
choru szaukdami, kviete pa
sukti in laisve, kol galiausiai 
vandens szvirksztais policijos 
buvo iszsklaidyti jiega. Kaip 
žinoma, vėliau ji taip ir pada
re, o Sovietai protestuodami 
priesz neleidimą jos jiega isz- 

tumu taip padare už tai kad 
kai jis buvo per penkias die
nas in ka1 ėjimą, už apdauži- 
nima savo paezios, jo pati 
kelias dienas praleido in 
Charles G. Lee namus. Ponas 
Lee ežia stovi jųdviejų tar
pe. Ir viskas rodos tvarkoj.

Nepageidaujamas 
Costa Rica Kraszte

Costa Rica valdžia yra pa
reikalavus kad Claudio Mo- * 
ra Molina iszsikraustytu isz 
Nicaragua kraszto, kaipo ne
pageidaujamas asmuo. Jis 
buvo sukilėliu vadas, kurie 
norėjo Nicaraugua valdžia 
nuversti in Costa Rica. Kiek 
buvo galima apie ji dažinoti 
tai jis yra buvęs kumsztinin- 
kas ir jis yra buvęs Daktaro 
Rafael Calderon Guardia, 
buvusio Costa Rica kraszto 
prezidento prižiūrėtojas.

gabenti ginkluotiems kurje
riams in Maskva, apkaltinę 
Australija sulaužius “tarptau
tini neliecziamuma”, nutraukė 
su ja dipliomatinius santykius. 
UP praneszimu, betardomas 
Australijoje Petrovas prisipa
žino, kad kaip Sovietinio sau
gumo karininkas, turėjo szni- 
pineti pati Sovietu ambasado
rių, bet tas ji inskunde Krem
liui kaip “Berijos szalininka”. 
Kaip toliau Britu Reuteris 
pranesza, Petrovo tikroji pa
varde yra Szorokovas. 1929 m., 
jis, kaip ir daugelis jaunu Ko
munistu vadinosi Proletarski, 
o 1942 m., tikrojo Lietuvos 
duobkasio Dekanozovo patari
mu savo pavarde pakeitė in 
Petrova. Isztarnaves vienoj 
NKVD divizijoj, vak. Kinijoj 
likvidavusioj karini sukilimą 
1938 m., buvo pakeltas in ma
jorus ir 1940 m., vede savo da
bartine žmona Eudokija, So
vietinio saugumo kapitone. 
Petrovo teigimu, Sovietinio 
saugumo centrines techninio ir 
atominio szpionažo užjury ve
dėjas “Raina” buvo atleistas 
po Berijos likvidavimo. Apie 
Rusu emigrantu veikla žinias 
rinkes pullk. Gukazovas, bet 
vėliau ir jis buvo atleistas. Bol- 
szevikai turi savo agentus 
kiekviename Sovietiniame lai
ve ar laivelyje, kuriuos daž
niausiai mėgina iszkirszti kaip

| ingulos narius. Dirbdamas 
Maskvos kp., centrinėje, Szvei- 
caru “Die Tat” duomenimis, 
valdavo isz viso pasaulio gau
namus Sovietu ambasadų szi- 
fruotus praneszimus. Szvedi- 
joje dirbdamas jis yra veikes 
ir priesz pabaltiieczius.

Tuo tarpu Vak. Vokietijoje 
Bolszeviku vykdomi žmonių 
grobimai eina toliau. Rusu so- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“ŠAULĮ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Dabar kompanijos atstovai 

sako mainieriams kad jie gali 
straikuoti kiek tik jie nori, nes 
main o s u žd a r y t o s.

Mainieriu bosas, kuris pir
miau bliovė kaip kokis jautis 
dabar, kaip žmogus žeme par
davės tyli. '

Mainieriai szioije apylinke-, 
je dar vis savo duokles moka 
iii savo unija., bet ju unijos 
prezidentas Lewisas nieko ne
sako, ir iszrodo, nieko nepaiso, 
bite tik jis gauna visu tu mai
nieriu duokles in savo iždą, su 
kuriuo jis perkasi sau 'bankas.

Eina, gandai kad už keliu 
dienu Generolas Atark Clark, 
po prišieka pasakys kad per 
Truma.no administracija, val
dyba. baisiai daug Komunistu 
inlindo in a.ugsztus ir atsako- 
mingus darbus, kai jis buvo 
augsztasis Amerikos komisijo- 
nierius Austrijoje.

Teipgi eina, gandai kad Ang
lijos Užsienio Sekretorius ren
giasi sutverti antra 'Europos 
kariszka sanjunga, kurioje ne
būtu Amerikai vietos. Jis tada 
norėtu derintis su Sovietu Ru
sija.. Tai butu treczia tokia Eu
ropos sanjunga.

Nežiūrint ka lai'kraszcziai 
sako ar raszo, nepaisant ka. kai 
kurie Senatoriai bliauja, Ame
rikos augsizcziausias teismas 
yra pasakęs kad nei Senatoriai 
nei politikieriai, net nei pats 
Amerikos Prezidentas negali 
ir negales intarti Senatorių Jo
seph McCarthy. Amerikos teis
mas yra pareiszkes kad tas su
sikirtimas tarp Senatoriaus 
McCarthy ir Armija visiszkai 
parode kad tenai buvo Senato
riaus McCarthy virszus.

Harry Dexter White buvo 
pasmerktas kaipo Komunistas

Price $2.30 s,‘” p°inl
COLORS: Red, Black, Green,

Blue, Gray, Copper.

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

SAPNAS MOTINOS

ir Sovietu szpiegas. Dabar ei
na tardinimai kiek ir kaip De
mokratu partija su Trumann 
buvo su szituo szpiegu ir isz- 
daviku insivelus.

Vieno musu mokslinczio sū
nūs dabar rengiasi važiuoti in 
Vokietija. Jo ievas yra. daug, 
prisidejes prie patobulinimą 
musu atominiu bombų. Jis da
bar važiuoja in Vokietija, kur 
daugiau kaip trisdeszimts mu
su mokslincziu buvo pavogta 
ir nugabenta in Sovietu Rusi
ja.. Jie bijosi kad ir szitas to 
mokslincziaus vaikas gali bū
ti Sovietu pavogtas.

In Bonn, Vokietija, Komu
nistu Czeku armija, yra. dabar 
tveriama sulyg Sovietu tvar
ka.. Toje armijoje dabar, ran
dasi daugiau kaip trys szimtai 
devynios deszimts tu.kstan- 
cziu kareiviu.

Plieno fabrikantai sako kad 
jie dabar vartuos daug dau
giau kietos anglies savo pe- 
cziauns. Tai gal duos daugiau 
darbo musu mainieriams Ma- 
lianoja.us apylinkėje.

Kietos anglies mainieriai 
Tamaqua, Coaldale ir Lansford 
apylinkėje, Pennsylvania val
stijose, daibar be darbo. Jie 
klausosi visokiu gandu kad ne 
už ilgo kuri kita kompanija už
ims tas mainas ir jiems vėl bus 
darbo. Bet sunku insivaizdinti 
kad kuri kompanija, iszdrystu 
ežia, pinigu inkiszti. Lehigh 
Navigation Coal kompanijos 
darbininkai, kurie save vadi
nasi Panther Valley gyvento
jai, tiek daug straiku yra, isz- 
kele visai uiž dyka .per pasta
ruosius kelis metus, kad retas 
kuris bizniereius iszdrystu te
nai inkiszti geru pinigu. Szitie 
mainięriąi tiek kartu yra su
si raikave del visu dyku ir 
tuszcziu reikalavimu, kad da
bar retas kuris piniguoezius 
dryistu ežia pinigu inkiszti.

Buvo tokie atsitikimai kad 
mainierys atėjo in darba vi
siszkai pasigėrės. Kai bosas 
jam patarė eiti namo ir iszsi- 
pagirioti, keli szimtai mainie
riu iszejo ant straiku.

Prancūzijos ir Indo-Kinijos 
taikos sutartis parode kad 
Amerika neturi jokios intaikos 
Azijoje, ir taip musu intaka ir 
musu garbe labai sumažino ta
me Azijos kraszte.

Mes viską prakiszome Indo- 
Kinijoje, vien tik už tai kad 
mes taip greitai ir taip gražiai 
susitaikinome su Komunistais 
Korėjoje. Kai mes sutikome 
užbaigti kara Korėjoje, Komu
nistai iri Sovietai buvo laisvi 
pradėti kara Indo-Kinijoje.

SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

Dabar visi sveiko proto žmo
nes prisipažinsta kad Pietų 
Korėjos senis Prezidentas Syg- 
man Rhee turėjo daugiau pro
to negu visi musu didžiūnai 
Vaszingtone.

Pypkes Durnai

Svetimam Kraszte
Sauluei užsnudus iszbegau 

akyvas, i
In vakaro grazna raminga 

žiūrėt,
Vejalis nutilo, sodelyj alyvos, 
Su juodbruvu menesiu taikos 

szneket.
O žmones per diena triu- 

suodami visa,
Jau gryžt namon; vabalėliai 

maži,
Lakiodami garbina vakara 

miela,
0 sztai devynbalses dainele 

graži.
Po orą nutilusi greitai

. lakioja,
Ir henda in szirdi tokioj 

tylumoj;
Ir asz juk gėrėjaus, bet kita 

dūmojau,
Ir mislys jau buvo vienoj 

Lietuvoj.
Ar žinot tė vynė j e kur 

tai gražesnes.
Laksztingalos dainos: 

saldesne gaida,
Ir vakaras rodosi kur 

tai meilesnis.
Kraszte svetimam asz kaip 

gulbe balta,
Ka jure j pagauta in prūdą 

inleista,
Nors viską jai duokie ir 

maista padek,
Sparnus tik atriszkie,
Ji nieko negeistu,
Kaip maista palikus in 

jūres nulėkt.
Ir man svetimoj szalyj 

rodos vertėtu,
Nurimti, nes visko tam 

sykiui turiu.
Bet vis tik nerimstu,
Nors dar tiek pridėtu,
Nes savo tėvynės czionai 

neturiu!

• >■
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..

Piatinkit “Saule”

AUKSINIAI :: [ 
:: :: PEILIAI

I  ,
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

------ i
laisvėn pažinus Ellen Talbot, 
Amerikone, savo mokine.

Rodosi, kad buvo skirta, kad 
Jurgio Leslie pasakojimas bu
tu pertraukiamas.

Pavarde Ellen Talbot pa
gimdė dideli inspudi margrabi- 
nos kabinete.

Vice-grafas de Villiers su
virpėjo teip daug aiszkiai, kad 
generolas jo garsiai paklausė, 
ar jis nejauezia silpnumo?

Margrabina suplojo delnais, 
Helena nublanko ir pasikruti
no kreseje, nesistengdama, net 
paslėpti savo susimaiszymo.

— O tai ypatinga.! Atsilie
pė margrabina, tikras romanas 
prisimenate turbut, ponios, El
len TaTbot, ežia szitame kam
baryj, vienatine kongreso na
rio dukteri.

— Na-gi teip, atsiliepta, 
jauna mergaite.

— Helenos amžiuje.
— Daili blondine, pridūrė 

ponai.
— Toji pati plauku spalva 

kaip pas Helena, tarė margra
bina, tas pats vardas, tokis pat 
balsas, panaszumas toks indo- 
mus, kad visais manyta, jog 
jos esą dvi seserys.

— Nežinau, ar dvi tikros 
seseris butu galėjusios labiau 
myleties, kaip mudvi, atsiliepe 
aszarodama Helena.

— Bet kaip tas galėjo atsi
tikti kad czionai negirdejome 
nei žodžio apie ta garsu Alber
ta, susieidami ypacz kasdiena 
su Talbotais, kalbėjo margra
bina.

Helena nuraudo ir nuleido 
akis.

— Rodos, panele de Bois- 
trudan turėjo ka nors apie ji 
girdėti, tarė ramiu 'balsu vice- 
grafas Enrikas.

— Neklysti tamsta, atsake 
szaltai jauna mergaite Ellen 
Talbot rasze man isz Balti
more ir minėjo apie grafa Al
berta. Gi kas lytisi aplinkybių 
kurios tave, mama., nustebina, 
ar neatsimeni, kad mes 1846 
metais žiema praleidome Ni- 
ceoj; o tas tai-gi buvo 1846 
metais.

— Tai tiesa; gailėjomės 
net, kad pirm važiuosiant in 

. Amerika, negalėjome atsisvei
kinti su ponia Talbot ir jos 
gražia dukterimi.

— Pažinojai ponas Ellen? 
Paklausė jauna mergina.

— Gana gerai, kad tuomi 
ypacz persitikrinus, kad nie
kados negalėjo but lygaus ipa- 
naszumO', kaip tai, kokie tarpe 
poniu pasitaiko: tas pats var
das, tas pat amžius, tas pat 
balsas, ta pati gražybe, o gal ir, 
duszia tokia pati pridūrė stai
ga atsisukdamas in vlce-grafa.

— Vice-grafas mums pir
miau primine, kad jis buvo' gy
venęs nekoki laika Baltimore- 
je ? ■«

— Labai trumpai, atsake 
nenoromis vice-grafas Enri
kas, tai-gi ir neturėjau progos 
pažinti tos ponios; tuomet gi, 
kada jos gyveno Paryžiuje, asz 
buvau kelionėse. Del-ko tams
ta manes apie tai klausi?

— Kad gavus lamsto liu-

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

dijima, tarp kaip tamsta buvai 
atsiliepęs in mano liudijimą. 
Norėjau taigi pridurti, kad 
kloniodamasis panelei de Bois- 
trudan gavau galvos užima, 
man pasirodė, kad matau prie- 
szai save Ellen, ir stebėtinos 
mislis mane tada, apsiautė; 
man pasirodė, kad net pati 
meile gali 'but klaidingai per
statoma tomis stebėtinų pana- 
szumu. Taigi daug man prigu
lėjo nuo tamstos nuomones.

— -Su nesmagumu prisiei
na man tamstai atsakyti, atsa- 
ke vice-grafas išdidžiai, taigi 
dar sykiu atkartoju, kad netu
rėjau laimes pažinti ponus 
Talbot.

— Pagaliau, kalbėjo to
liau Jurgis, žiūrėdamas liūd
nai in Helena, toji akiu apgau- 
lybe ilgai, testies negalėjo, dvi 
kvietkos negali but kita kitai 
panaszios, kuomet viena dar 
vystosi, žydi, o antra, nulaužta, 
mirsztal 1

—r Ka ponas noti tuomi 
iszreik^zti? Atsjlieipe Helena, 
kurios veidas dar labyn blan
ko.

Jurgis nieko neatsake; va
landėlė visi susirinkusieji ty
lėjo.

Ponia de Baistrudan atsidu
so, Helenos akyse blizgėjo asz- 
aros.

Tik 'patsai vice-grafas paliko 
abejingas.

Yra'žmonių apdovanotu ste
bėtinai perverianeziu matymu, 
žmonių, kurie nežiūrint užmau
tu kaukiu, gali insigilinti žmo
gaus d u szios gilumon, sužino
ti ten visas paslaptis; tokie 
žmones vienok nežiūrint in- 
gimtu diplomatiniu gobumu, 
labai retai kada užima amba
sadorių arba politiku vietas. 
Žmogus, tokiu žvilgterėjimu 
apdovanotas, buvo margralbi- 
nos kabinete; tuomi žmogumi 
buvo Jurgis Leslie. Niekam ne
matant jis žvilgterėjo in vice- 
gra.fa ir atmine, kad szis yra 
laibiau už visus kitus, susijaudi
nės.

Kartus nusiszypsojimas pra- 
sinesze per Jurgio lupas.

Pertraukejau, tylėjimą, Ne
sitikėjau, idant mano pasakoji
mas pagimdytu toki dideli in- 
spudi. Teip toli nuo gimtinio 
kraszto pažinau grafa Alberta 
ir aniuola, kuriuomi jis vadino 
savo sužieduotine. Jei panele 
de Boistrudan nenori, idant to
liau pasakoeziau.

— Bet-gi prieszingai, pone, 
meldžiu, atsiliėpe pertraukia
mu baliįu Helena, noriu. Trok- 
sztu viską iszgirsti.

— Mano Dieve, tarė leng
vai suraminima margrabina, 
tokiame amžiuje prigimimas 
patsai tokius stebuklus atlie
ka.. Brangi mergele gal szio j 
valandoj yra visįszkai sveika. 
Pasakok tamsta, toliau, ponas 
Leslie praszome.

(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.

J
No.103—Vaidelota, apysaka 

isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz laetuviszku

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
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 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 b

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.l33—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., 20c.

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

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

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
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- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas KatalI 
kiszj<as Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

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

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

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraph i szkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

frYV1 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisi.un- 
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,, - y. S. X

Truma.no


* ‘ 8 A U L 2 ” M AH ANO Y OITY,

Auksiniai Peiliai
(Tasa)

Viena diena isz Naujos Na- 
varos kareiiviai, užėmė Paniu 
arklius. Pasiusta du pasiunti- 
niai-pas vice-karaliu ir szis 
liepe tuos pasiuntinius nuplak
ti ryksztemiis.

Kadangi Paulai buvo iszdidi 
tauta, tai.Aganiz iszgirdes apie 
pasiuntiniu nuplakimą, liepe 
sukurti ugni ant virszunes kal
no, vadinamo “Golden-dag
ger.”

Sekan'czia nakti du szimtai 
Paniu susisėdo aplinkui ugni.

Atlikta taryba ir vice-kara- 
lius (pasmerkta mirtin.

Isztarmes iszpildymas teko 
Aganizui.

Aganizas inmete upeliu sa
vo kirvi.

— Gavau ta kirvi isz jo, 
tarė: Paskui numėtė szalin ki
tus ginklus ir tarė:

— Jis man davė tuos gink
lus.

Iszka.se žemeje duobe ir už
kasė savo durklą.

— Jis ir ta man suteikė. 
Kuom-gi turecziau Aržmuszti 
savo tęva?

Paniai atsake:
— Musu tėvas turi mirti, 

reikalaujame jo mirties.
Aganiz pasiėmė visas aukso, 

smiltis, kuriais rinko ugninio 
vandenio nusipirkimui, ir nu
ėjo sau in kloni.

Ėjo ilgai, kol nepriėjo Ispa- 
niszko kaimo.

Tada ten tarė kalviui:
— Padirbdink man auksi

ni peili.
Tuo peiliu ulžmusze vice-ka

raliu ir nulupo jam nuo galvos 
oda. su plaukais (nuskalpavo).

Nuo to laiko Ispanai vaikė
si Panius kaipo laukinius žvė
ris, pavadino juos be to Chu- 
cliillos de oro. Paniai tuo var
du didžiavosi. Amerikonai ta 
va.rda iszgulde žodžiais “Gol
den-dagger. ’ ’

1846 metais, tuojaus, kuo
met Meksikas Amerikonams 
atidavė Kalifornija., szeszi pik
tadariai. apleido Botanyany. 
Jie maža valtimi perplauk© 
okeaną ir apsigyveno ant Ore
gono pakraszcziu. Tai buvo 
žmones, žinantieji užsiėmimus; 
todėl isz ten jie nuolatos stū
mėsi in pietus.

Tais laikais isz Paniu gimi
nes paliko kaip tik dvideszimts 
keliauninku, kurie vede kruvi
na kova su avanturistais isz 
Tennessee už gausinga aukso 
gisla, atsirandanczia po golden 
daggeriu stovykla. Deiportuoji 
pagelbėjo Paniams savo prie- 
szininkus apgalėti; paskui tie 
iszskerde savo talkininkus.

Skerdynes atsibuvo nakczia. 
Tik vienas Panio liko gyvas.

SAPNOR1US

I
 Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su Į » 
užsakymu: b

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Į>

Buvo tai tas pats, kuri vice- 
grafas mate su nuteptu vei
du, ir kurio akys 'blizgėjo pu
sžili miszke. Jis vadinosi To- 
wah ir buvo majoro tarnu.

Apgalejusis būrys pasivadi
no “Auksiniais Peiliais”.

— Kaip tai yra užimantis 
daigias! Atsiliepe vice-grafas, 
gal but, kad turiu ta peili, ku-

c-K-K-K-K ♦>***♦******■**********

Turime visokiu žmonių
Ant szios asza.ru pakalnes 

su visokiais protais.
Vieni kad ir turi sugeltas 

smegenis, 
Bet tamsunelei to nesupranta 

Ir tiktai tarp tokiu, 
Pasisekė del tokiu bujoti 

ir pūstis.
Turime vela žmonių su 

sveikom smegenimi,
O bet ne sziaip nei taip 

posnuoja, 
Ir norėtu kad visi žmones 

Butu tokios paczios nuomones 
kaip ir jie.

Dabar užstojo laikai 
netikybes,

Daugumas jau paniekino 
mokslą Kri s t aus, 

Netiktai prasti žmones,
- Bet ir tieji kurie privalo 

ta mokslą sergėti.
Galas svieto ateis ir bus, 
Bet to niekas nepajus! 
Ženklai pranaszu jau 

rodosi,
Pabaiga artinasi! 

Pusgalviai in nieką 
netiki, 

Pas tokius viskas 
umbugas: 

Maldos, moteryste ir visi
Kr i k sz c zi o ui szk į pri vai um ai, 

Tai vis umbugas!
Užmuszti žmogų, iszpleszti 

nuo kito turtus, 
Pabėgti su svetima, motere 
Tai szios gadynes regula!

* * *
N orinis vyrai tankiai 

užsitraukė gerai,
Bet moterems, dalykas 

kitokis.
Gal nematyt bjauresnio 

regėjimo,
Kaip pasigėrusia motere: 

Plaukai pasileidę, akys 
pradeda aptemti, 

Po akimis mėlynos 
paduszkaites, 

Kas parodo kad jos 
Kepenys yra blogam 

padėjime, 
Nuo pervirszinio gerymo 

gužutes.
Kad toji motere]e tada 

Dirstelėtu in veidrola ir 
Pamatytu kaip iszrodo, 

Tai gal atsižadėtu gerymo 
ant visados.

Todėl tegul moterėles ir 
merginos, 

Pameta taji kiauru papnoti, 
Nes girta motere ar mergina 
Iszrodo kaip nesutverimas.I

PLATINKI!
“SAULE”

riomi nuskalpuota Medina Si
don i a.

— Ne, atsake Jurgis Les- 
lie, ta peili turi majoras, be- 
abejones ponui dykai nebutu 
atidavęs.

Visi susirinkusieji gyvai 
kalbėjosi.

— Bet tai pasaka kalbėjo 
susirinkusieji, ir tai dar 19- 
tame amžiuje veikiasi toki da
lykai!

Generolas O’Brien pakusz- 
dejo ka toki mergrabinai ant 
ausies.

— Negali but! Atsiliepe 
nudžiugus.

— Per daug nedrąsus! At
sake generolas.

Margrabina pakilo ir grei
tai prisiartino prie Jurgio.

— Pone, tarė pono prieti
kiai, labai užimanti.

— Bet asz nemacziau jo
kiu prietikiu, atsiliepe Jurgis 
matomai susimaiszes tuo pai- 
stebejimu.

— Nenori ponas mums pa
pasakoti to stebuklingo dra- 
mato, kurio buvai liudininku?

Jurgis su kokiu tai iszsikal- 
bejimu pasižiurėjo in genero
lą; tasai nusiszypsojo.

— Na, na, Leslie, asz ma
nau nereiks praszyti, tarė ge
nerolas.

— Brangios ponios, atsi
liepe margrabina, ateikite man 
pagelbon!

Jurgis nuo tos valandos pa
liko karžygiu. Dvideszimts dai
liu veidu priesz ji nusiszypso
jo.

Nuleido akis; veltui jieszko- 
jo Helenos žvilgterėjimo, kuri 
rodos apie ka tai svajojo.
—Žinau tik viena istorija, 

tarė pagaliau, istorija žmogaus 
kuri vice-grafas mate neszama 
neszyklomis ir kurio galva bu
vo uždengta, raudona szilkine 
skepeta.
— Vecinosi kalini? Atsiliep

ta isz visu pusiu.
— Golden-daggeriu. vada? 

Pridūrė Enrikas, žiūrėdamas 
neramiai in Jurgi.

— Papasakok mums ponas, 
papasakok! Szaukta. visomis 
pusėmis.

— Gerai, atsake rimtai 
Jurgis.. Gal man ir pasiseks 
viskas apsakyti. Jei ponios sau. 
velija, papasakosiu grafo Al
berto de Rosen, auksiniu peiliu 
majoro, prietikius.

Majoras
— Grafais Albert de Rosen, 

kalbėjo pagalvojęs Jurgis, yra 
isz žinios Vengrijos szeimynos 
gentkartes.

Jo tėvas generolas karoly, 
gavo titulą grafo nuo cieso
riaus Juozapo. Kolei liko gra
fu, buvo beveik karaliumi, kai
po paveldi hinkas Ban Kaipo- 
svaru, tai yra visos apygardos, 
apsianczianczios ežerą Bala
ton, net už neiszmatutu Bako- 
nu misizku.

Jam grafo titulo suteikimas 
buvo del jo tiesiog* degredaci- 
ja.

Sutikau grafa vakarines 
Amerikos kalnuose ir macziau 
ji, kaip verke kruvinomis asz- 
aromis atsimindamas, kad ne
gali pakelt ginklo savo tėvy
nės apgynime.

— Ar yra jaunais? Paklau-
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se margrabina.
— Dar neturi dvideszimts 

penkių metu, atsake Jurgis.
— Ar patogus?
Jurgis Leslie prasi juoke.
— Tame dalyke vyrai ne

gali būti teisėjais tarė, girdė
jau moteris labai indomauja jo 
patogumu.

Tik žinau, kad buvo augsz- 
to ūgio, stiprus, nenuilstantis, 
ir kad nerastum žmogaus ant 
svieto, kuris galėtu pasigirti 
tuo, kad yra ji mates drebanti 
pasitaikius pavojui.

— Jaunas, gražus, kiltadu- 
szis ir drąsus! Atsiliepe mar
grabina, pasitaisydama, geriau 
kreseje, žodžiu sakant, tikras 
roniano karžygis, a.r-gi ne tie
sa, mano ponios? Klausykime, 
klausykime!

— Ir asz isz savo puses, 
pridūrė Enrikas, labai džiau
giuosi, kad susipažinau su to 
nepaprasto žmogaus gyveni
mu. Ar galiu pono Leslie pa
klausti, kaip tankiai su juo tu
rėjo susineszimus?

— Gana tankius, atsake ta
sai.

— Tai-gi klausykime, klau-

MARIJA
I

Graži Tu, Marija, danguje ir 
.žeme j,

Suszvitusi saule tarp dvieju 
naktų.

Danguj Karaline, o žemej 
mergaite,

Kad mus prakeikimai seni 
neplaktu!

Graži Tu, Marija! Lyg tarp 
disonansu,

Pravirkęs džiaugsmingai 
akordus szvelnus,

Taip szypsos pasauliui ant 
keliu tavųjų,

Rankytes isztieses mažutis 
Sūnūs.

Augindama Sunu, žmonėms
Atpirkėja,

Pasauliui Karalių, graži Tu 
visa:

Tavy susipynė ir viltys ir 
auszros,

Ir tekancziu šauliu ir
Žvaigždžiu szviesa.

Graži Tu po Kryžium 
gyvenimo yliai,

Kaip svyranti saule, užbaigus 
tyliai,

Tau giedanczia žeme, 
gaivina ir szildo,

Gyvenimo Tavo tyri 
spinduliai.

Graži Tu, Marija! Ir amžių
Kūrėjas,

Sukurt negalėjo Tavęs 
gražesnes!

Mes, groži pamilę ir žemej " 
paskendę,

Nematom už Tave žvaigždes 
szviesesnes.

sykime !| Atsiliepe margrabina.
Grafas Albert turėdamas de

vyniolika metu buvo keturiu 
fakultetu daktaru. Preburge 
universitetas iszdave jam pir
mutini diploma. Turėdamas 

’ dvideszimtus metus parasze 
brosziura apie Vengrijos ne- 
prigulmybe ir už tai Meternich 
ji pasmerkė isztreiniman. Nu
rodyta jam apsigyventi Medio- 
lanas. Perejo Austrijos siena 
ir nukeliavo in Paryžių/ Jo 
turtai sukonfiskuota!

Grafas Albert su džiaugsmu 
dar kalba apie Paryžių; jis 
teip-pat padavė man minti 
perplaukti okeana ir pažinti 
sostapili.

Paryžiuje vienok grafas ne
turėjo sau uužemes prideran- 
czios vietos. Isz Vengrijos isz- 
siveže nedaug suczedytu pini
gu; tai-gi netrukus atsirado be 
skatiko. Tada nuėjo patarimo 
klausti pas senobini savo na- 
miszkiu prieteli.

— Kokiu budu jis galėtu 
uždirbti ■pragyvenimui? Pa
klausė.

— Pasakyk pirmiau, ~Ta 
moki ? Atsake generolas.

Senas prietelis buvo genero
las. Delko ant galo neturecziau 
pasakyti jo pavardes, jei mane 
su juomi supažindino regis
truotas (uždarytas) grafo Al
berto laiszkas. Tuomi prieteliu 1

buvo generolas O’Brien, ku- 
i riam esu labai dėkingas, kad 
dabar czionaktarp tamstų atsi
randu.

— Gerai, jau gerai! Atsi
liepe generolas, tasai pridecz- 
kas visai nereikalingas.

Paskui atsisukęs in raergra- 
bina tarė szyipsodamas:

-— Graži ponia, prasz.au tik 
nemanyti, kad ir asz turecziau 
mokėti pasakoti pasakėlės, nes 
dievaži tokio stebuklo' negale- 
cziau jokiu budu iszkirsti.

— Grafas Albert, kalbėjo 
toliau Leslie, pasakė genero
lu^ kad jis keturis sykius dbk- 
torizuotas; generolas supurtė 
galva ir paklausė:

— Ir ka< dar daugiau moki?
Jaunas žmogus susimaiszes 

tylėjo; generolas pridūrė:
—z Jus Vokiszki mokiniai 

mylite dvikovas; ar galėtum 
mokinti vartoti kalavija?

— Pone, esu bajoras! At
sake Albertas.

— Ir asz tokiu esu, mano 
pone, tarė generolas, ir tai ba
joru to paties herbo, ka milži
nas Darmid O’Brien, mano 
prosenis, Irlandijos vice-kara- 
lius; nekenke man tas vienon 
nupuolus don Miguelui, kurio 
tarnystėje palikau, mokinti 
ežia, Jokejo kliube, lekcijų su 
durklais.

Senis generolas pagrasino

Jurgiui Leslie visiems besi- 
szypsant.

— Tegu tave Dievas laiko 
savo globeje, Jurgi, atsiliepe, 
maniau tai pažymėti savo at
minimuose, o tu man pavogei 
anų visa skyrių.

Tas tiesa, jog esu proanūkiu 
valdytojo, turėjusio szesziolika 
angliszku pėdu augszczio; ras
tumėte jo niiera alderma.no na
muose, Galway’e. O ir tas tie
sa, kad už pinigus plakiau Jo
kejo kliubo narius Irlandiszka- 
ja ryksztaite, bet klausyk, 
Jurgi, jei dar nors žodi apie 
■mane iszsižiosi, tada, mes pasi- 
rokuosime.

— Tai-gi pasakyk pats, 
brangus prieteliau, koki su
teikei paturima grafui Alber
tui?

— Girdėjau ji grajinant 
ant fortepiano, tare generolas. 
Tariau kad Paryžiuje ir toksai 
užsiėmimas yra geras; gaidų 
pundelis yra daug vertesnis už 
keturis diplomus, imkis darbo. 
O dabar Jurgis, bus jau gana 
apie ta. dalyka.

— Grafas Albertas paklau
sė generolo patarimo ir kad už
sidirbus duona, pradėjo davi
nėti lekcijas, pasakojo toliau 
Jurgis Leslie. Atkeliavo Pary
žiun su laisva szirdimi, bet 
greitai jo szirdis pakliuvo ne-
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Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Euzeibijo; pasninkas. Menulio 
atmaina: Pilnatis, o Tautiszka 
Vardine: Eimuntas. Ir ta die
na: 1864 m.,'buvo surastas auk
so Helena, Montana valstijoje. 
Žmones isz arti ir toli skubino
si in szita kraszta to aukso 
jieszkoti; 1945 m., V-J diena 
buvo paskelbta ir Japonai pa
sidavė ir viską ipavede Tautu 
San jungai; 1941 m., Atlanto 
Cziarteris buvo vieszai pa
skelbtas. Jis buvo sudarytas 
Prezidento Franklin D. Roose- 
velto ir Winston Churchillio.

— Ponios Konstancija Asz- 
mamskiene, isz Elizabeth, N. J., 
ir josios seseryte Ona Giacalo
ne ir szeimyna isz Brooklyn, 
N. Y., ana diena lankėsi mieste 
pas savo sesute ir teta pbne J. 
Aszmanskiene, ir prie tos pro
gos visi atsilankė in “Saules” 
Redakcija, kur pone Aszmans- 
kieine atnaujino savo prenu
merata už laikraszti “Saule”, 
nes pone Aszmanskiene yra 
musu sena skaitytoja ir myli 
skaityt “Saule.,’ Acziu vi
siems už atsilankymu.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szvento Stanislavo, 
ir Szvencz. Paneles Marijos in 
Dangų Ėmimas, Žoline, o Tau
tiszka Vardine: Utenis. Taip
gi ta diena: 1939 m., asztuoni 
szimtai szeszios deszimts try,s 
žmones 'žuvo, kai Kiniecziu ka- 
riszki eroplanai, per klaida, 
bombardavo Shanghai miestą; 
1944 m., Alijantai pribuvo in 
Pietų Prancūzija; 1914 m., Pa- 
namo Kanalas atidarytas lai
vams isz Atlanto in Pacifiko 
mares. Kelione labai sutrum
pinta; 1382 m., Krėvės pilies 
Rūsyje buvo pasmaugtas Di
džiosios Lietuvos Kunigaiksz- 
tiš Keistutis; 1534 m., Jezavi- 
tu, misijonieriu ir mokytoju 
draugija insteigta, sutverta ir 
pradžia, padaryta; 1769 m., gi
mė garsus Prancūzas, Napaleo- 
nas Bonapartas, ant 'Corsica 
Salos; 1935 m., eroplano nelai
mėje žuvo garsus raszytojas ir 
loszikas Will Rogers, su garsiu 
lakunu Wiley Post, Barrow 
mieste, Alaskoje. Ju eroiplanas 
buvo pakilęs tik szeszios de
szimts pėdu nuo žemes. Miglos 
buvo baisiai tirsztos ir kažkas 
ten atsitiko, kad eroplanas tik 
sykiu krito ant žemes; 1947 

m., dvi naujos vieszpatystes gi
mė: India ir Pakistan. Anglijos 
didinga vieszpatyste tada pra
dėjo trupėti; 1410m., Vytautas 
sumusze Vokiecziu Ordena 
Kryižiuoczius prie -Grunvaldo 
ir Tanenbergo; Mainieriu 
szvente: Lietuviu Diena, Lake
wood parke, mainieriai szita 
diena yra dvejopai szventa.

— Panedely je (pripuola) Szv. 
Jokimo, o Tautiszka Vardine: 
Rugelis. Ir ta diena: 1896 m., 
buvo surastas auksas in Klon
dike; 1918 m., paskutinis Rusi
jos czaras, Nicholas Antrasis, 
czariene Aleksandra, keturios 
dukterys ir vienas sūnūs ir vi
si ju szeimynos nariai buvo 
Bolszeviku nužudyti in Ekate
rinburg, kuris dabar pavadin
tas Sverdlovsk. Su szitomis 
skerdynėmis Bolszevikai isz- 
naikino Romanovu szeimyna, 
kuri Rusija valde net nuo 1613 
metu.

— Utarninke pripuola Szv. 
Roko ir Szv. Hyacinth, o Tau

tiszka Vardine: Sigita. Irta 
diena: 1914 m., baisios viešnios 
Galveston mieste, Texas vals
tijoje, du szimtai septynios de
szimts penki žmones žuvo.

Shenandoah, Pa. — Žinios 
pranesza buk, Stanislovas By
ers nuo 1290 Webster Ave., 
Bronx, New York, kuris gydė
si in Morrisania ligonbuteje, 
numirė Panedely'je. Jo pati He
lena, po tėvais Matalievicziute 
paeina isz Shenadoro. Velionis 
paliko savo paczia Helena,; 
duktere Helena, ir sunn Robert 
isz New York; taipgi broli 
Henrika ir seseri Rozalija, isz 
Pittsburgh, Pa. Velionis gimęs 
Pittsburghe. Jo kūnas likos 
pairvesztas pas Graboriaus L. 
Cziakauska, ir laidotuves invy- 
ko Ketvergo ryta, su apiego- 
mis in Szv. Jurgio bažnyczioje 
devinta valanda, ir palaidotas 
in Szv. Marijos kapinėse.

Girardville, Pa. — Ponia 
Konstancija Aszmanskiene, isz 
Elizabeth, N. J., taipgi pons. J. 
Giacalone ir szeimyna, isz 
Brooklyn, N. Y., lankėsi pas 
savo sesute ir szvogeri pons. 
Jonai ir Ona Rugięnius ant B 
ulyczios, taipgi pas kita sesu
te J. Vėlyviene ir szeimyna. 
Ponia Aszmanskiene ir pone 
Giacalione kitados gyveno Gi- 
rardvilleje.

Frackville, Pa. — Jonas A. 
Navitskas, salinu inkas, nuo 
138 N. Balliet uty., pasimirė 
Nedėlios ryta 12:15 valanda., in 
Ashlando ligonbuteje. Velionis 
gimė Shenadoryje. Prigulėjo 
prie Moose draugijos isz Maha- 
noy City ir Good Will Co., ug
niagesiu draugijos isz Frack- 
villes. Paliko paczia Katre 
(Vilczinskiute); dvi dukterys: 
Virginia, pati James Hughes, 
Philadelphia ir Rozalija na
mie, taipgi dvi seserys: S. Že- 
lioniene ir Jozefina Lazauskie
ne isz Fraickvilles. Laidojo Se- 
redos ryta, su apiegomis in Ap- 
reiszkimo P. M. baižnyczioje 
9:30 valanda ir palaidotas in 
parapijos kapinėse.

— Eroplanas kur perskri
do per szito miestelio Utarnin- 
ko ryta, su du vyrais, trenke in 
Broad Mt. kalno. Eroplanas 
likos sunaikintas, o tie vyrai: 
J. Walter Marshall ir C. B. Le
hman, isz Weedsport, N. Y., li
kos užmuszti toje nelaimėje. 
Policija sako kad tas eroplanas 
skrido isz Lancaster in Auburn 
miesto. Policija surado sutesz- 
kinta eroplana Utarninke apie 
deszimta valanda vakare.

SUŽEIDĖ VAIKA
ANT DVIRACZIO

LIVONIA, N. Y. — Jackie 
Mike Callahan, asztuoniu metu 
vaikas buvo sužeistas kai jis su 
savo dviracziu invažiavo in 
automobiliu, kuri vairavo Po
nia Eileen I. Johnson, isz Livo
nia Centre.

Policijantas, Sarž. Burns sa
ko kad jam Ponia Johnson pa- 
siaiszkino, kad tas vaikas taip 
greitai pasirodė su savo dvira- 
cziu virsz mažo kalnelio, kad 
ji negalėjo savo automobiliu 
sustabdinti. Ir policijantai jai 
intikejo, nes jie rado ženklus 
jos automobiliaug tajeriu, gu
miniu ratu, kurie paliko juo
das demes ant vieszkeilo kai ji 
stengiesi savo automobiliu su-

“SAULI” MAHANOY CITY, TJL

Szitie penki Komunistu 
partijos vadai buvo FBI po
licijos suaresztuoti, Vaszing- 
tone. Keturi buvo suimti in 
Denver, Colorado, ir penktas

stabdyti.
Ji greitai paszauke Daktara 

Robert E. Yano witch isz Lima, 
kuris, ji apžiurees greitai nu
vežė in ligonine.

Ponia Johnson nebus nei pa
traukta in teismą, nes polici
jantai pripažinsta kad ji buvo 
visai nekalta.

LIETUVIU SVORI
TAIP PAT
INKALKULIUOJA

NEW YORK. — Raszytojas 
G. E. Sokolsky, svarstydamas 
Long Island Daily Press laik- 
rasztyje artejancziu Connecti
cut gubernatoriaus rinkimu 
galimybes, iszkelia, jog tiems 
rinkimams turės intakos ir tai, 
kad Connecticut yra pramones 
valstybe. Todėl daug* nulems, 
kaip laikysis pramones darbi
ninkai, o taip pat ir farmeriai. 
Tarp j u yra visa eile tautiniu 
grupia, kurias rinkimu metu 
reikia inkalkuliuoti. Tarp to
kiu Sokolsky iszkelia ir Lietu
vius.

DARBININKAI REN
GIASI STRAIKUOTI

Priesz Automobiliu 
Kompanijas

DETROIT, MICH. — Eina 
gandai kad darbininkai ren
giasi straikuoti priesz kelias 
didžiausias automobiliu kom
panijas. Tos mažos automobi
liu kompanijos, kuriu tarpe 
randasi ir Chrysler laukia tu 
straiku. Tokios straikos labai 
padėtu toms kitoms kompani
joms kurios dabar negali savo 
automobilius parduoti.

Tos automobiliu darbininku 
straikos gali būti labai greitai 
surisztos su plieno ir geležies 
darbininku straikomis, ir tada 
vėl, kaip per kara butu sunku 
naujas automobilius gauti. Bet 
neprigulmingos prie niju kom
panijos kaip Chrysler tada ge
ra geszefta vestu, nes tada ge- 
si Chrysler, DėSoto, Dodge ir 
Plymouth automobilius butu 
priversti pirktis.

in Los Angeles, California. 
Arthur Bary, pirmininkas in 
Colorado Komunistu partija 
ir jo žmona Ona, kuri save 
vadinosi Patricia Blau, teip-

UŽ GELEŽINES
UŽDANGOS
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lidaristai aiszkina, kad buvęs 
jiega pagrobtas isz Vak. Ber
lyno ju veikėjas Dr. Truchno- 
viczius, kuri ir toliau skelbia 
esant kankini, tuo tarpu kai 
kurie Vokiecziu spaudos orga
nai, kaip “Der Spiegei”, 
“Frankfurter Allgemeine” ir 
kt., tuo reikalu iszspausdino ir 
kiek skirtingu duomenų, mėgi
nusiu inrodineti, kad, esą, 
Truchnoviczius ar tik nebuvęs 
Bolszeviku “sandarbinin-kas”. 
Anot “Der Spiegei”, jis buvęs 
iszvežtas apsvaigintas, bet, 
kaip paskiau, gavusios grobiku 
ir pagrobtųjų nuotraukas, aisz
kina dvi liudininnkes, macziu- 
sios invyki Berlyne, jis pats 
iszneszes ant pecziu apsvaigin
ta viena Gen. Gehleno (szis 
dirba su Amerikiecziais) “ag
entą”. Truchnoviczius dirbės 
kartu su archit. Glaske, vyk
džiusiu ryt. Berlyne Komunis
tu statybas ir pirmininkavusiu 
vak. Berlyne gryžusiems isz 
Sov. Sanjungos Vokiecziams. 
Paskiau Glaskei Komunistu 
buvo sudaryta byla, bent taip 
jie paskelbė. Paskelbtosiomis 
žiniomis, darbo vergai sziemet 
vasara visose, kur tik galima 
susisiekti, Sibiro darbo vergu 
stovyklose ruosze visuotini 
streiką, o visa eile gryžusiuju 
buvo papraszyti kaip ryszinin- 
kai susisiekti su pogrindiniais 
centrais Vakaruose ir suteikti 
jiems reikalinga pagelba. Tie 
visi veikimai su žmonių pavar
dėmis buvę atidengti Truchno- 
vieziui ir Glaskei. Rusu emi
grantu grupes RONDD vado
vai Munchene E. Deržavinas ir 
V. Mosiczkis užs., spaudos at
stovams aiszkiai apszauke soli- 
daristu organizacija “bendra
darbiaujant su Bolszevikais”,

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
sžios 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.

gi buvo suaresztuoti.
Visi jie yra intarti kad jie 

stengiesi musu valdžia nu
versti ir investi Komunis- 
tiszka valdžia.

o aukszcziausiose kai kuriu va- 
kariecziu instaigose “sėdint 
Bolszeviku agentus”. Truch- 
novieziaus ir Chochlovo atve
jai buvę surežisuoti norint ta 
bendradarbiavima ‘ ‘ užtuszuo- 
ti”. Ir isz kitu szaltiniu teikia
ma duomenų, kad, esą, Truch- 
novieziu, norėjusi persikelti in 
Frankfurtą, Britu praszymu 
ture j e aresztuoti Amerikie- 
cziai, tik tas, pajues apie tai, 
pasistengė lig laiku pasisza- 
linti, be Gehleno agento, drau
ge nuneszdamas Bolszeviki- 
niam saugumui ir kitu “svar
besniu dokumentu”. Anks- 
eziau NTS artimas bendradar
bis, vadovavęs visam antibol- 
szevikiniu gentu paruoszimui. 
Kpt. Chorunžis, indaves Bol- 
szevikams in Ukraina pasius
tus parasziutininkus, buvo de- 
szifruotas kaip “svarbiausia
sis Malenkovo sznipas Vokieti
joje”. Dabar visi szie invykiai 
atsidėjus tiriami, ir reikia tikė
tis netrukus paaiszkesiant vi
sa teisa. Truchnovicziaus žmo
na apie vyro pagrobima net bu
vo pakviesta liudyti Kersteno 
komitetui Munchene.

Ukrainiecziu Socialistu par
tijos centro komitetas Munche
ne paskelbė buvus pagrobatju 
veikėja Josipa Kruti j Bolszevi
kai aiszkina, kad jis, panasziai 
kaip Truchnoviczius, “metes 
emigrantus” ir pasukęs atgal 
in rytus), o Bavarijos vid. reik, 
min. Dr. Hogneris, pasižymė
jęs Socialdemokratu veikėjas, 
dingus be žinios Czeku žurna
listą Novaka ir Vengru raszy- 
toja Liptay-Wagneri. Intaria- 
ma, kad jie buvo taip pat jiega 
Bolszeviku pagrobti. Bolszevi
kai paskelbė pas juos “savo 
noru gryžus in Praha” ir 
priesz kiek laiko paslaptingai 
isz Salzburgo dingusi inžymu 
Czeku Socialdemokratu veikė
ja Lauszmanna.

Neturi sau pavyzdžio ir 
MVD kpt. Chochlovo pasida
vimas. Jis teigia, kad vad. 
“Operacijos Reinas” invykdy- 
ti su kitais du Komunistais 
(nužudyti Frankfurte pasižy
mėjusio emigrantu vado Oko- 
lovicziaus) buvęs pasiustas 
Kruglovo, dabartinio TSRS 
vid. reik, ministerio, insakymu 
priesz tai ta reikalą aptarus 

Sov. Sanjungos kp centro ko
mitete. Smulkmenos, kaip mi
nimąjį veikimą invykdyti, bu
vo apkalbėtos su Paniuszkinu, 
buv. Sovietu ambasadorium 
Vaszingtone, dabar vadovau- 
janeziu MVD operacijų sky
riui (tikrai in vykdytinu žmog- 
žudybiu). Apsiginklavęs pa
ežiais moderniausiais tos ru- 
szies ginklais (cigarecziu dė
žutės pavidalo, begarsiais, tam 
tikro dektorinio aparato szau- 
daneziais ciano kalium užnuo
dytas kulkas), jis kaip pats sa
kosi, paklausęs Sov. San jun
goj likusios žmonos, sziuo me
tu jau dingusios su 1% metu 
sunūmi ir 14 m., seserimi isz 
Maskvos, ir savo sanžines bal
so, nors seniau ramiausiai isz- 
sprogdines Gudijos gauleiteri 
Kube, dabar szios nepaprastai 
planingai paruosztos naujos 
žmogžudybes invykdyti vis 
dėlto neiszdrsies. Indomi jo pa- 
sipasakpjimuose ta smulkme
na, kad ji, prityrusi ir sena 
MVD pareiguna, atsiversti ir 
mesti .Komunizmą paskatino 
Vakaruose besireiszkianti emi
grantu veikla. Skaitydamas ju 
spauda, Chochlovas sako insi- 
tikines, kad “emigracija nėra 
bala”, bet kovoja už savųjų 
krasztu iszlaisvinima. Prie tos 
kovos apsisprendė ir jis prisi
dėti, daugiau nebenoredamas 
vykdyti Paniuszkino, Serovo 
ir Kruglovo rankose esanezios 
smogiku organizacijos insaky
mu. Amerikiecziams pasidavė 
ir kiti du jo bendradarbiai, tu
rėję tikrai invykdyti Okolovi- 
cziaus nužudymą, seni ir pa
rinkti Kom. partijos veikėjai 
H. Kukoviczius ir K. Weberis, 
kuriems Vokiecziu teismas, 
kaip ju piliecziams, už pasikė
sinimą invykdyti žmogžudybe 
iszkele byla.

— BUS DAUGIAU —

NEGALĖJO NUŽU
DYTI SAVO ŽMONA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet teisėjas ta pasmerkimą pa
neigė ir ji paleido.

Mes jau kartas nuo karto ra- 
szeme ir sakeme kad kai pra
sikaltėlis buna kurio teisėjo 
paleistas ar jam būva jo prasi
kaltimas dovanotas, tai jeigu 
jis vėl prasikalsta, tai tada tas 
teisėjas, politikierius ar kad ir 
Gubernatorius ar Prezidentas 
turėtu būti patrauktas in teis
mą ir už to prasikaltėlio prasi
kaltimą atsakyti.

Pavyzdžiui: Jeigu szitas žu- 
likas butu buvęs priverstas 
isztupeti tuos szeszis menesius 
kalėjime už szovima in savo 
žmonos pirmąjį vyra, jis nebū
tu turejes progos nuszautti sa
vo žmonos tęva ir sužeisti jos 
motina.

VIESZAS SEN. J.
McCarthy TARDY

MAS RUGP. 30
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

suaresztavo už tai kad ji yra 
Komuniste. Tai pasirodė, kad 
ir ežia buvo Senatoriaus Mc
Carthy teisybe ir armija neži
nojo ka ji dare.

Kai Senatoriius McCarthy 
dažinojo apie tuos ateinanezius 
tardymus jo ir jo komisijos jis 
tuojaus davė visiems Senato
riams žinoti kad jis sutinka 

stoti in tuos tardymus bet jis 
isz anksto reikalauja kad jam 
butu pavėlinta kiekviena Se
natorių kuris turi koki intari- 
ma priesz ji, isztardyti ir isz- 
klausineti per viesza teismą.

Retas kuris Senatorius isz- 
drys stoti vieszai priesz Sen. 
McCarthy, kai jis žinos kad 
Senatorius McCarthy gales ji 
iszklausineti vieszai apie jo as- 
meniszka gyvenimą ir jo dar
bus ir jo politika.

Keli laikrasztininkai yra jau 
kelis sykius pastebeje, kad Se
natorius McCarthy ir jo komi
sija daugiau žino apie visus 
valdininkus ir politikierius 
Vaszingtone, negu FBI polici
ja. Jie sako kad Sen. McCarthy 
žino kiekvieno Senatoriaus 
meilužes, ju antraszus ir ju te
lefono numerius. Jis žino kiek 
sykiu kuris Senatorius iszsige- 
ria, ir net kiek stikliuku jis 
iszkelia ir su kuomi.

Per televizijos tardymus Se
natorius McCarthy tik syki 
parode savo nagus. Klausinė
damas viena augsžta valdinin
ką, kuris buvo labai piktai ir 
neteisingai intares viena Sena
toriaus* McCarthy komisijos 
nari, jis labai mandagiai to 
augszto valdininko paklausė : 
“Ar tamsta nebuvai tokiame 
vieszbutyje tokioje ir tokioje 
dienoje?’^

“Buvau” atsikirto tas val
dininkas, “tai kas tau gal
voj ? ’ ’

“Tu tenai buvai <užsiraszes 
kaipo Ponas ir Ponia. Ar ne?” 
Senatorius mandagiai užklau
sė. ■ ■ ?-

‘ ‘ Buvau. ’ ’ Atkirto tas valdi
ninkas. 1

“Tai buvo New York mies
te, o ta vakara tavo žmona vai- 
szino kelis sveczius Vaszingto
ne.” Tardymas ir priekaisztai 
ežia ir baigiesi.

Pirkie U. S. Bonus

- B - GĖLA
arba pradžia 

SKAITYMO
...ir...

RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c,
Saule Publishing Co., 

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

į L. TRASKAUSKASI i • ___ *
i LIETU VIS Z K AS... $ 
į GRABORIUS |
* Laidoja Kunus Numirėliu. J
* Pasamdo Automobilius Del $ 
t Laidotuvių, Kriksztyniu ♦
* Vestuvių Ir Kitokiam* $ 
t :: Reikalams :: . ** *•■ ..... -I ■■

* 535 WEST CENTRE STREET * 
J Telefoną* Nr. 78 X
» MAHANOY CITY, PENNA. * 
««««« «-«««««««

SKAITYKIT 
a®=“SAULE”^8 ;

PLATINKIT! J


