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Nepasiseke Iszgelbeti Prigelbeti Vaika

In McConnell’s Mills, Pa., 
ugniagesiai ir policijantai 
visomis galiomis stengiesi 
atgaivinti prigėrusi vaika, 
devynių metu amžiaus Do

Isz Amerikos
BOMBNESZIU 

NELAIMES

Lakunu Sztabas 
Turėtu Isztirti

WASHINGTON, D. C. — 
Tik kelios dienos atgal pasku
tinis didis B-36 bombneszis bu- 
vo pasiunstas Lakunu Sztabui. 
Dabar jau tikrai yra investa 
nauja “jet” gadyne.

Tokie dideli, staeziai milži- 
niszki bombnesziai parodo ka 
musu pramone ir musu fabri
kai gali padaryti. Bet neramu 
žinoti, kad tiek tu bombnesziu 
sutiko su invairiomis nelaimė
mis tokiu trumpu laiku.

In mažiau kaip dvideszimts 
keturias valandas du tokie 
bombnesziai nukrito, sudužo 
ir sudege. Ant vieno dvide
szimts keturi lakūnai žuvo, ant 
antro vienas žuvo ir keturioli
ka buvo sužeisti. Pirmas nu
krito netoli nuo Rapid City, 
South Dakota; antras EI Paso 
priemiestyje, Texas.

Szios dvi nelaimes sugadina 
Lakunu Sztabo rekordą del 
saugumo. Iki ' sziol Lakunu 
Sztabas gyriesi kad visai ma
žai nelaimiu buvo su tais dide
liais tombnesziais.

Bet per pastaruosius metus 
penkiolika tokiu nelaimiu bu
vo, kuriose žuvo szimtas pen
kios deszimts septyni lakūnai.

Negalima tuojaus sakyti 
kad kas brokas tiems bombne- 
sziams ar kad jie nėra gerai 
pastatyti, ar kad lakūnai kurie 
juos vairuoja czia kalti ar kad 
jie gana patyrimo neturi drai- 
vinti tokius didelius bombne- 
szius.

Bet teipgi negalima pamir- 
szti kad mes laikraszcziuose 
skaitėme kad kai tas didis 
bombneszis krito netoli EI Pa

nald Miller, kuris nuo vieno 
szitu akmenų nuslydo in upe 
ir prigėrė. Jis yra ketvirtas 
prigerti szio j e upėj e sziais 
metais. Czia tie akmenys

so, Texas, szeszi isz jo deszimts 
inžinu jau liepsnavo, pirm ne
gu jis sudužo ant žemes.

Czia jau reiketu gerai isztir
ti, kodėl tie inžinai užsidegė 
pirm negu tas eroplanas nu
krito ir sudužo. Czia jau tikrai 
kas brokas tiems inžinams ar 
intaisams prie tu inžinu. Kodėl 
jie užsidegė?

Dabar jau dvieju atskiru 
sztabu mokslincziai stengiasi 
isztirti kaip tos nelaimes atsi
tiko; Lakunu Sztabo ir Eropla- 
no Sztabo nariai buvo tuojaus 
paszaukti.

Paprastas automobiliaus 
mažas inžinas sziandien labai 
retai kada užsidega, nes auto
mobiliu kompanijos yra jau 
taip isztobuline savo inžinus, 
kad pavojus nūn gaisro labai 
retai kada atsitinka. Eroplanu. 
inžinai turėtu būti dar geresni 
ir dar tobulesni už geriausia 
automobiliau inžina.

Tikimasi kad tie mokslin
cziai suras kas reikia pataisy
ti ant tu inžinu, kad jie nega
lėtu užsidegti.

Jau dabar ateina žinios kad 
vienas mokslinczius yra iszra- 
des tokius sparnus croplanams 
kad jie galės nusileisti ant že
mes skrisdami tik apie vienuo
lika myliu ant valandos.- Iki 
dabar daugiausia nelaimiu at- 
sitaiko kai tokie eroplanai ima 
kilti ar pradeda nusileisti, nes 
jiems pakilti reikia insibegeti 
apie szimta myliu ant valandos 
ir nusileisdamas jis eina dau
giau negu szimta myliu ant va
landos ir už tai jam reikia 
daug vietos ant žemes pirm 
negu jis gah sustoti. Jeigu 
szito iszradejo naujas sparnu 
intaisas bus tikrai toks, koks 
jis sako jis yra tai kad ir di
džiausias ir greieziausias ero
planas gales nusileisti skrisda
mas tik apie vienuolika myliu 
ant valandos. Tai api^ toks 
greitumas, kaip žmogus pa
prastai pesezias eina. Tai tada 
kad ir eroplanas in ka sudusz-
tu, tai mažai nuostoliu butu 

yra labai slidus, ir žmones, 
ateje žvejoti ar maudytis ne
žino koks pavojus ju laukia 
ant szitu slidžiu akmenų.

jeigu jis tik vienuolika myliu 
ant valandos važiuotu kai jis 
imtu nusileisti.

Padangėse visai mažai pa
vojaus, bet pailant in tas pa- 

■ dangės ir isz j u nusileidžiant 
į sudaro didžiausia pavoju.
' Ir dar kitas dalykas. Musu 
elektros ir telefono kompani
jos yra visiszkai isz mados isz-

Ju elaktm it telefono 
dratai kybo j a nuo augsztu 
stulpu. Argi jau ne laikas pri
versti szitas kompanijas, nors 
prie eroplanu aerodromu, sto- 
cziu, tuos savo dratus vesti po 
žeme, kaip vandenio paipos 
yra vedamos? Daug miestu da
bar jau priverezia tas kompa
nijas visus savo dratus vesti 
po žeme. Tai tada ir miestas 
daug gražiau iszrodo be tu 
stulpu ir dratu, ir eroplanams 
ir automobiliams daug sau
giau.

Kiek sykiu mes skaitome kai 
žmogus užsimusze kai jo auto
mobilius susikūlė su elektro ar 
telefono stulpu! Jeigu to stul
po tenai nebutu buvę, tai gali
mas daigtas kad tas automobi
lius butu sustojęs in krumus ar 
inklimpes in pelkes ir draive- 
rys butu iszlikes gyvas. Kiek 
sykiu mes skaitome kad ero
planas nusileisdamas užkliuvo 
už elektras ar telefono dratu ir 
sudužo. I

Tokiems dratams ne vieta 
stūksoti ant stulpu, bet jie tu
rėtu būti inkasti in žeme, tada 
visiems butu ir gražiau ir sau
giau.

SOVIETAI NUSZOVE 
U. S. A. BOMBNESZI

Amerika Protestuoja;
Sovietai Rengiasi

Atsikirsti
TAUTU SANJUNGA, N. Y.

— Tautu Sanjungos nariai ir
(Tasa Ant 4 Puslapio)

28 ŽUVO EROPLANO
Į NELAIMĖJE

Pagelba Kaž-Kodel 
Suvėlinta

SHANNON AIRPOET, Al- 
RUA. — Amsterdam ir Airi
jos valdžios virszininkai dabar 
stengiasi dažinoti kas ir kaip 
ten atsitiko kad pagelba nukri

kusiam eroplanui taip vėlai 
pribuvo, nors erojplano lakūnas 

į per savo radija buvo prane- 
szes kad jis priverstas savo 
eroplana nuleisti ant mariu, 
prie pat eroplanu aerodromo, 

, kurio szviesos buvo galima 
matyti nuo tos vietos kur tas 
ercplanas nukrito.

Eroplanas buvo KLM, Royal
Dutch ir skrido in New York 
miestą kai nelaime atsitiko. 
Dvideszimts asztuoni žuvo. 
Vienuolika isz ju buvo Ameri- 
kiecziai. Kiti dvideszimts asz
tuoni, kuriu tarpe buvo pen- 
kielika Amerikiecziu, iszliko 
gyvi.

Keli isz tu kurie iszliko gyvi 
sako kad kai ju eroplanas nu
krito ir kai jie plūduriavo van
denyje, vienas eroplanas visai 
žemai nusileido ir jo lakūnas 
turėjo visus juos ir ju sudužu
si eroplana pamatyti, bet jis 
staiga pakilo ir nuskrido sau, 
visai nei raporto neiszdubda- 
mas eroplanu aerodramui.

Tas eroplanas pakilo isz 
Shannon aerodromo puse po 
trijų isz ryto. Jis nukrito de
szimts minueziu priesz ketu
rias isz ryto. Dvideszimts iki 
penkių to eroplanu aerodramo 
ugniagesiai sako kad jie pir
mas žinias apie ta nelaime isz- 
girdo. O tik septinta 'valanda 
pirmas mažas laivas buvo isz- 
siustas tiems žmonėms in pa
gelba., kai beveik visi buvo 
jau patys priplaukė prie kran
to.

Dabar valdžia nori dažinoti 
kas czia kaltas kad taip ilgai 
užtruko pirm negu pagelba 
buvo pasiunsta.

DU KARININKAI 
PASZALINTI ISZ

TEISMO

Kareivis Bathcelor
Teisiamas Del 
Iszdavikystes

SAN ANTONIO, TEXAS. 
— Kariszkas teismas dabar

I ’ r

teisia kareivi Corporal Claude 
Batchelor. Jis yra intartas už 
prisidėjimą ir sutikima su 
prieszo kareiviais, kai jis buvo 
nelaisvėje, Sziaurineje Korėjo
je.
Leitenantas Edward R. Scho- 

walter, dvideszimts szesziu 
metu amžiaus karininkas, ku
ris per Korėjos kara už savo 
drąsą buvo laimėjęs Kongreso 
augszcziausia garbes ženklą, 
“Congressional Medai”, buvo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VIESULOS DAUG DAUGIAU KAIP 500 DESZIMTS DIDELIU 
ISZKADOS PADARE - ŽUVO PER ANA BOMBNESZIU IN

MIAMI, FLORIDA. — Bai
sios viesulos, keliaudamos 
daugiau negu szimta penkioli
ka myliu ant valandos labai 
pavojingai prisiartino prie 
San Salvador Salos, kur Kris
tupas Kolumbas pirmiausia 
pasiekė nauja pasauli. Isz czia 
tos viesulos pasuko staeziai in 
Floridos milijonierių pamario 
vietas in Miami ir in kitas va- 
sarvietas.

Fonas Grady Norton, virszi- 
ninkas tu mokslincziu kurie se
ka tokias viesulas, perspėjo 
daugiau kaip milijoną žmonių

(Tasa Ant 4 Puslapio)

sen. j. McCarthy
ISZTEISINTAS

Senato Intarimai Tusz- 
ti, Niekam Neverti
WASHINGTON, D. C. — 

Garsus laikrasztininkas ir ra
dijo ir televizijos žinių skelbė
jas, Walter Winchell, Senato 
komisijos patrauktas in teismą 
svieczinti už ar priesz Senato
rių Joseph McCarthy, sudurni- 
no visus tuos Senatorius, kurie 
taip buvo nusistatė priesz Se
natorių McCarthy.

Užklaustas, kas jam ta laisz- 
ka padavė, kuris taip intare 
daug Armijos didžiūnu? Jis 
nusijuokė ir pasakė kad jis ne
atsimena. Staeziai užklaustas 
po prisieka, ar ne Senatorius 
McCarthy jam ta laiszka pada
vė, jis staeziai pasakė “Ne.” 
Ir visas tas liudinimas buvo 
baigtas.

Laikrasztininkas Walter 
Winchell paskui pasakė kad 
kai jis ta laiszka buvo gavės, 
jis nuėjo staeziai pas FBI poli
cijos virszininka J. Edgar 
Hooveri ir jo paklausė kas bu
tu jeigu jis ta laiszka vieszai 
paskelbtu. J. Edgar Hooveris 
jam pasakė kad jis butu pri
verstas ji suaresztuoti. Tada 
Walter Winchell sako kad jis 
nuėjo in savo kambarius in 
vieszbuti ir ta laiszka sudegi
no, ir atliktas kriukis.

Kas mums nesuprantama 
tai kodėl Armija ir pats Prez. 
Eiscnhoweris taip bijojosi ir 
dabar bijosi kad Amerikos pi- 
liecziai nedažinotu kas buvo 
tame laiszke paraszyta. Sena
torius McCarthy buvo per te
levizija tiek pasakęs kad tame 
laiszke yra daugiau kaip tris- 
deszimts vardu iszvardinta ir 
priparodinta kad visi tie žmo
nes buvo vienaip ar kitaip su
sidėję su Komunistais. Jeigu 
czia Senatorius McCarthy bu
vo pasakęs teisybe, tai kodėl 
Armija nori ta laiszka paslėp
ti? Jeigu jis melavo, tai pa
skelbkime ta laiszka ir pasmer
kime Sen. McCarthy už melagi. 
Ko czia bijotis? Aiszkus daly
kas kad Sen. McCarthy nesibi
jo. Jiis nori ir reikalauja kad 
tas laiszkas butu paskelbtas.

SANVAITE GUAM
WASHINGTON, D. C. — 

Per “Darbo szvente”, “Labor 
Day” daugiau kaip penki 
szimtai žmonių žuvo invairio- 

į se nelaimėse.
Trys szimtai penkios de

szimts keturi žmones žuvo au
tomobiliu nelaimėse. Tai ma
žiausias skaiezius per pasta
ruosius szeszis metus. Buvo 
pranaszaujama, kad apie ketu
ri szimtai žmonių žus per tas 
kelias dienas ant musu keliu ir 
vieszkeliu.

Asztuonios deszimts penki 
žmones prigėrė per szias ke
lias dienas. Ant eroplanu žuvo 
trylika žmonių, kitose nelai
mėse žuvo penkios deszimts 
devyni.

Texas valstijoje ant vieszke
liu žuvo daugiausia: dvide
szimts penki. California ir 
Michigan lygiai atskaieziavo 
po dvideszimts du; New York 
ir Missouri po asztuoniolika; 
Illinois, dvideszimts viena; 
Kentucky, penkiolika; Ohio, 
keturiolika.

Kelios valstijos pasiprasze 
in talka armijos policijantus 
ant savo vieszkeliu kad jie pa
dėtu valstijos policijantams.

Subatoj buvo mažai nelai
miu ant vieszkeliu, bet nuo Ne
ddies ryto iki vakaro polici
jantai pranesze kad baisiai 
daug nelaimiu atsitiko.

Nors sziais metais mažiau 
buvo tokiu nelaimiu ant musu 
vieszkeliu, bet vistiek butu ga
lima tas nelaimes sumažinti ir 
ilgiau pagyventi, jeigu žmones 
taip nesiskubintu, kai jie kur 
važiuoja ar isz kur parvažiuo
ja.

Graikai Priesz Anglijos Valdžia

Graikai, Cyprus mieste 
vieszai parodo savo priesz- 
taravima priesz Anglijos 
valdžia savo kraszte. Visi 
Graikai susirinko in “Con- i 
stitution Square” in Athens 
miestą, ir reikalavo nepri
klausomybes ir laisves nuo i 
Anglijos valdžios. Per szita 
sukilimą ir per visas tas pa- 
ordas szimtas tukstaneziu

■WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Lakunu Sztabas pa
skelbė kad jis siunezia de- 
sz’mts dideliu B-36 bombne
sziu in Tolimu Rytus. Tai pir
mas sykis kad tokie dideli 
bombnesziai yra iszleisti in ki
tus krasztus iSz Amerikos. Szi- 
tie bombnesziai gali veszti ato
mines bombas ir inteisyti vesz
ti net ir ta didžiausia vandeni
lio “hydrogen” bomba.

Už keliu dienu tie bombne- 
sziai iszskris i,sz Spokane, 
Washington, ir be jokio susto
jimo skris staeziai in Guam, 
kur per tris menesius po ta 
kraszta lekios, kad geriau su
sipažintu su tvirtovėmis, kal
nais ir abelnai su visu tuo 
krasztu.

Szitie didieji bombnesziai 
atleis isz pareigu tenai 509-ta 
Lakunu Sztabo sparna, kuris 
dabar randasi ant Guam salos. 
Tie lakūnai pargrysz in Wal
ker Air Force Base in Roswell, 
New Mexico, pasilsėti ir ato
stogauti.

Lakunu Sztabas dabar Toli
muose Rytuose visur maino ir 
keiezia savo armijas ir eropla
nu s ir bombneeszius. Taip da
roma kad butu galima geriau 
susipalinti su tais krasztais ir 
žinoti kaip ir isz kur galima 
greieziausia ir daugiausia ka
riuomenes ir eroplanu prista
tyti kad ir in tolimiausius 
krasztus.

SKAITYKIT 
iSr“SAULE”^S 

PLATINKIT!

Graiku, Ateiniecziu dalyva
vo ir penkios deszimts du 
l. uvo sužeisti ir suvirsz szim- 
to buvo suaresztuota. In Ni
cosia, Cyprus, Arkivysku
pas Makarios ir szimtas kitu 
Graiku Pravoslavu kunigu 
vieszai pareiszke savo pasi- 
prieszinima priesz Anglijos 
valdžia. ,
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Kas Girdėt
In Albuquerque, New Mexi

co, Ida Guitierrez, asztuoniu 
vaikucziu motina pasiskundė 
policijantams ir teisme parei
kalavo penkiolika tukstancziu 
doleriu isz savo vyro. Ji sako 
kad szokiu mokintoja suviliojo 
jcs vyra, mokindama ji kaip 
szokti naujausius szokius,.

T • •
In Phoenix, Arizona, Teisė

jas Ralph Barry nuteisė Fred 
Q. Reed, už nuosavybes, namu 
licitavima. Nuteistas ir pa
smerktas Fred Q. Reed, taip 
inpyko kad jis sumusze ta tei
sėja ir jo skrybėlė inlauže kai 
tas teisėjas iszejo isz teismo 
'kambariu, ir jam insipyre in 
pasturgali. Jis buvo tuojaus 
vėl patrauktas’ in teismą ir 
jam didesne bausme buvo pa
skirta.

In Portland, Maine, Frank 
J. Cipriano, kuris ka tik buvo 
paleistas isz ligonines, sugry'žo 
in ta ligonine ir pasiaiiszkino 
kad jis negali in savo namus 
sugryžti, nes daktarai kurie 
suriszo jo koja, sykiu suriszo 
ar alpraisziojo jo namu duriu 
rakta ant jo kojos.

rj • • *
In St. Louis (policijantai su- 

cziupo ir suaresztavo Willie 
Smith del vagystes insvaigi- 
nancziu gėrimu sztora'. Jis po- 
licijantams stengiesi pasiaisz- 
kinti kad jis in ta sztora insi- 
briove kai jis vijosi du vagiu, 
kurie norėjo ta. sztora apvogti. 
Policijantai jam neintikejo ir 
ji patupdino in kalėjimą.

In sturgis, Michigan, kai Po
nai Victor Kosloski rengiesi 
užsimokėti už apdrauda ant 
savo namu 'baldu, rakandu, 
furnisziu, apdraudos agentas 
iszraszydamas jiems apdrau
dos raszta, netyežia pamote de
ganti cigareta ant vienos ju sė
dynės ir isz to kilo gaisras. Ap
draudos kompanija turėjo už 
viską užmokėti, nors apdrau
dos rasotas buvo ka tik raszo- 
mas kai tas gaisras atsitiko.

Mums teko ne retai matyti 
jaunus vaikinus ir dar jaunes
nes pienburnes mergisezisa be- 
vaikszcziojant po ulyczias ma
žinusiuose' miesteliuose apie 
treczia valanda isz ry to. Kur 
jie buvo,, kur jie eina, kur ju 
tėvai ju laukia, mums butu la
bai žingeidi! žinoti.

Mergaites, merginos; bobos 
ir bobutes kurios po •musu 
miestelio ulyczias darkėsi ir 
vaiksztineja su kelnaitėmis, 
gali dabar atsiminti kad net 
ir Kataliku Bažnyczios Popie
žius, Szventas Tėvas yra pa
sakęs kad tai yra visiems Ka
talikams sarmata.

Musu moterys dabar jau yra 
praradusios savo vienatine 
garbe su vyrais. Jeigu jos no
ri neszioti kelines kaip ir vy
rai, tai tegu jos nesitiki ir ne
laukia kad vyrai jas gerbtu.

Musu merginos ir moterys 
su savo kelnaitėmis nori pasi
rodyti kad jos yra vyrams ly
gios. Jeigu jos vyrams lygios 
tai tegu jos nesitiki kad vyrai 
jas gerbtu, nes vyras vyra nie
kados negerbia.

Kompanijos ir patys mainie- 
riai daug prasikaltę kad mai
nos dabar beveik visur yra už
daromos. Mainieriai mažai "dir
ba ir daug Uždirba, kompani
jos nei skatiko nepaskiria del 
pagarsinimu savo tavoro ir 
mažai ka paiso apie tuos kurie 
ju anglis perka. Aliejaus kom
panijos visomis galiomis siuti
nąs! ir duoda ant ilgo iszmo- 
kesnio aliejaus petezius ir vi
saip siutina kad 'žmones insi- 
taisytu aliejaus1 vietoj anglies 
peczius.

■ • • *
Republikonai tikisi pasilai

kyti pirmenybe ir vyriausybe 
Kongrese ateinaneziais metais. 
Jie taip tikisi del keliu prie- 
žaseziu:

Prezidentas Dwight Eisen- 
howeris dabar nesilaiko taip 
nuoszaliai ir prižada padėti 
Respublikonams per Rinkimus 
skersai, iszilgai visa Ameri
kos kraszta.

Žmones dabar ima suprasti 
kad jeigu jie nori kad Prezi
dentas Eisenhoweris jiems 
tinkamas bylas in vestu, tai jis 
turi turėti pagelbos isz Repub- 
likoniszko Kongreso.

Sziais metais Kongresas 
daug nuveikė ir gera yarda už
sitarnavo.

Bendrai kalbant, sziais me
tais bizni buvo geras, f

Nežiūrint visu gandu, iszro- 
do, kad ateinantieji Preziden
to rinkimai ’ turės Dwight Ei- 
senhoweri del ReĮputblikonu, ir 
vėl Adlai Stevensona del De
mokratu.

Eina gandai kad Amerikos 
Armija jau turi kariszka ero- 
plana kuris vietoje gazolino 
variuoja atomines jiegas. To- 
kis eroiplanas jau buvo iszme- 
gintas, iszt irtas. Toki s eropla- 
nas galėtu beveik be jokio su
stoji i mo kelis sykius aplink vi
sa svietą apskristi.

Amerika isztraukia keturias 
savo armijos divizijas isz Pie
tų Korėjos. Ju vietas Užims 
Prezidento iSyngman Rhee ka
reiviai, kurie turės gana gink
lu ir gana jiegos atsilaikyti 
priesz Komunistus, bet nega
na kita kara tenai pradėti.
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Pypkes Durnai

Audra
Pasiutus vėtra stiebus 

laužo,
Sutraukė styra in szapus,
Ir nuožmios vilnis laiva 

daužo,
Ir szturmas meto ji 

smarkus.
Riaumoja bangos. Jau 

apsėmė,
Ka szaukia, tukstanezius 

žmonių.
Pagellbos nėr. Likime 

teip leme,
Ir jie pražūt tur tarp 

vilniu.
O ten toli, lyg tyczia 

blaivos,
Nelaimiu, vargo debesys,
Ir plaukia jau pagelbon 

laivas,
Ir szvint auszros jau 

spindulys.

Pirkie U. S. Bonus

Price $2.30state point ,tyIe-
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.
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— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima. 

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

tikima ir net tai, kas isz to isz
ejo.

— Kas iper neatsargumas!
Vice-gralfas atsiduso ir at

sake :
— Szia naktį papildžiau ne 

tiktai ta viena.
— Tamsta (padarei, kas jam 

patiko, asz teip-pat padarysiu 
teip, kaip man bus geriau. Ar 
Indijonas maine norės patrauk
ti atsakomybėn ?

— Gali teip 'padaryti, atsa
ke vice-grafas.

— Benedjktas sujudino pe- 
cziais.

— Jei ne jis, tai majoras, 
pridūrė Enrikas.

— Ka-gi man gali užmesti?
— Szia nakt, atkartoju, 

akiveizdoje szesziu deszimcziu 
ypatų -pasakiau, viską. Francu- 
zas Edvardas Montroj ir Pran
cūzas Mohikan tai begėdžiai 
vagys.

— Teip tai, szianakt tams
ta buvai girtas, ar padūkęs? 
Suszuko Benediktas.

— Klausyk manės atidžiai, 
p r ieteliau Benediktai, kalbė
jo ^palengva vice-grafas, kova 
ligsziol dar neipraloszta, bet 
pats iszsigelbesi tik per mane 
ir podraug su manimi. Nori vi
sos teisiybes? Szitai szianakt 
Boistrudanu palocuose rad au
si su ypata, kuri 'žinojo visas 
musu paslaptis!

— Visas? Tai buvo pats 
mąjoras? Paklausė baimingai 
Benediktas.

— Nekuria valandėlė ir 
asz taip maniau.; tasai 'žmogus 
vienok labai mikliai pasinau
dojo mano busimos vuoszves 
manija, visuomet žingeidžios

apie keliones ir prietikius, ir 
susirinkusiems papasakojo su 
smulkmenomis visa istorija 
apie musu kelione ir apie Gold-, 
en daggeriu Stovykla. Paro
džiau jam auksini peili ir pasa
kojau apie pusryczius kalnuo
se pas Irlandieti. Laike jo pa
sakojimo, kuris tęsęsi valanda, 
ak, kaip toji valanda man pa
sidaro ilga, tasai žmogus visa 
laika turėjo nukreiptas akis in 
mane, jaueziau, kad mane jis 
laiko suriszta, bet neužkabino 
jis manes tiesiog. Atėjo man 
galvon mislis, kad gal jis nori 
tomis žinom is pasinaudoti, tai 
kad jam suteikus aplinkybe, 
paliudijau visu akyse apie jo 
pasakojimo teisingumą.

— Kas per neatsargumas! 
atsiliepe antru kartu Benedik
tas.

— Nebuvo kitokio budo, 
idant iszsisaugojus man gre- 
sanezio pavojaus. Buvau Hele
nos akyse, buvau priverstas 
net pasakyti, kad žinau pavar
des tu dvieju avanturistu ir....

— Ir ka? Paklausė Bene
diktas.

— Ir kodėl turecziau slėp
ti? Kalbėjo toliau. Enrikas, 
prižadėjau m argr akiniai pasa
kyti pavardes.

— Kokia pabaiga? Paklau
sė rusizcziai Benediktas.

— Tasai žmogus žinojo 
viską, galėjo pirsztu in mane 
nurodyti ir pasakyti: “szitai 
tas, kuris vogė, tas, kuris ap
leido mirsztanczia ir motina, 
tas, kuris pasprūdo nuo atker- 
szintojo”.

— O vienok teisybe yra, 
kad tamsta 4a viską padarei, 
pasako pasitycziojancziai Ly
on, tamsta turi užtektinai san- 
žinejte.

Vice-grafas toliau ramiai 
kalbėjo.

— Galu gale, tasai žmogus 
dar szia nakti prigulėjo prie 
grafo de Rosen ir norėjo manės

*grafui nurodyti; dabar papir
kau ji Už 150,000 franku.

— Didis Dieve! Atsidusoi 
Benediktas, ir jam jau užmo
kėjai ?

— Vice-grafas nusiszypso- 
jo ir atsake:

— Dar ne, pirmiau jis man 
turi parodyti Alberta de Ro
sen.

— O kada tamsta pamaty
si grafa Rosen?

Enrikas ne tuojaus atsake; 
mete cigara in'ugni ir sudėjo 
koja ant kojos.

— Ponas Benediktai, tarė, 
laike musu keliones man pasa
kojai nekurias smulkmenas isz 
savo jaunystos. Tie pasakoji
mai mane labai užėmė, ir da
bar dar juos atmenu. Kol pali
kai mano tarnu, buvai medi
ninku, pirm to dar lekajum, o 
dar aukszcziau buvai.

— Kam tas pasakoti? No
rėjo pertraukti Benediktas.

— Atsipraszau! Turėjai 
užmanymą czionai pasikviesti 
policija, atradau laiminga mis
ti, bet nesikreipsime nei prie 
vienu, nei prie kitu.

Benediktas dar arsziau nu
balo.

— Ne, ne, atsiliepe dasi- 
mislydamas, buvo tai gera ta
da, kada neturėjau nei skatiko 
prie duszios, bet dabar prapuo
liau jiems isz akiu, tas vienas 
verta 1,000 doleriu, negrysziu 
ten niekados!

Vice-grafas atsistojo ir užsi
vilko kailinius, tarytum, norė
damas iszeiti sau.

— Tamsta palieki mano 
viena? Paklausė szeimininkas.

— Nepaliksi czionai, szian- 
dien užtektinai turi darbo. Szi 
vakara reikalauju keturi u drą
suoliu prie Brazilijos ambasa
dos vartų. Savo apgynimui pa
siimk dvylika,. Iszlaidas asz už
mokėsiu.

— Bet-gi pasakiau tams
tai.

— Gerai, pasakai be jokio 
apgalvojimo, atkartoju. Turi 
nenoromis padaryti tuo santy
kius, o paskui galėsite pasida
linti tuos 150,000 franku, ku
riuos pažadėjau geram Leslie.

— O kas toksai yra?
— Musu paslapties savi

ninkas.
Enrikas movėsi pirsztines.
— Apeina tai-gi tas, idant....
— Kad praszalinus baigė 

szaltai vice-grafas, ji ir kitus.
— Kaip tai kitus?
— Pirmiausia, del tavęs 

Indijona.
— O paskui ?
— Rosena del manes.
— Tris žmones?
— Gal ir keturis, tarė En

rikas.
Generolo , O’Brien pavarde 

gulėjo ant jo lupu, bet susilai
kė.

— Kur-gi asz po velniu ra
siu tokius niekdarius? Prabilo 
r u s c z i ai B e n edik t as.

Valdžios bijojimas turėjo 
pradžia dar nuo senesnuju lai
ku, kuomet reikėjo su ana su
sidurti; vienok pasidalinimo 
pinigais viltis, pagimdė jame 
prigimta godumą.

Bet Benediktas, turintis sau 
jau szioki-toki lizdą, kovojo il
gai su savimi, ar turi isznaujo 
lysti tau dumblynan, kuris su
sideda isz galeriniu vėjavai
kiu.

— Szeszta valanda busiu 
namie, tarė Enrikas, žengda
mas link duriu. Tuom laiku tu
rėsiu 'žinoti ar yra reikalinga 
trys ar keturi.

— Pagaliau, pridūrė jau 
nusiblaivęs Benediktas, ar ei
na apie tris ar keturis, jau da
bar visvien.

— Taip tai gerai, myliu 
linksmus valkatas, atsiliepe 
Enrikas. Apart tu 150,000 
franku, dar (prižadu puikia do
vana mano szliubo dienoje.

— Isztikro ponas turi lai- 
my'ki, vice grafai, atsake Be
nediktas, kad ponia Boistru- 
dan neapturejo jokio laiszko 
nuo Talbotu.

V i c e - g ra f a s nu s is zy pso j o.
— Tu, kuris teip puikiai 

moki sukti kortomis ir dar ne
gali dasim išlyti?

— Tamsta turbut laiszkus 
perimdavai ?

Enrikas padėjo ranka ant 
Klemkos, bet susilaikė.

— Man rodos, turi kita isz- 
ejima, tarė.

— Teip, in iSzV. Jono uly- 
czia, atsake Benediktas.

— Imk rakta ir vesk ma
ne.

— BUS DAUGIAU —
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1954

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

No.III—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Tcipgi 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- 
ko; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ložinis 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 Pa veikslas 
Gyvenimo,* Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedacjusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, 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.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

No.158A 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 
des ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta 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-Ccla, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

N0.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

Kol Benediktas suspėjo už
daryti paskui save duris, szu- 
ya vienu pasiszokejimu per- 
szoko mūra. -

— Jau ten su juo pasiro- 
kavo tarė gryzdamas atgal pas 
vice-grafa.
• Iszgirsta du ar trys-smarkus 
szunio suskalinimai, paskui 
viskas nutilo.
, — Na, dabar galima ra
miai pasikalbėti. Tamstos nie
ku nepasveikinu, nes nieko ne
turiu, bet leis man vice-grafas 
suvalgyti virala.
. — Duok man degtines! At
siliepė vice-grafas.

— Pažiūrėsiu, ar turiu, at
sake Benediktas, ir prisiarti
nęs prie szeipos, ilgai ten jiesz- 
kojo, paskui radęs buteli su 
truptucziu degtines, padavė ana 
vice-grafui su stikleliu.

Enrikas viską vienu gurksz- < 
niu isz,gere. Jo veidas paleng
va paraudonavo.

Nusimetė kailinius ir pasiro
dė puikiuose baliaus raibose.

— Tai tik tie kriaucziai už-, 
dirba gerus pinigus, mislijo 
Benediktas.

— Ar esi tokiu paežiu drą
suoliu, narsuoliu ir ant • visko 
pasirengusiu? Paklausė stai
ga vice-grafas.

Benediktas pirma viralo 
szaukszta nesze prie lupu: vie
nok nespėjo išžvalgyti.

— Eli, eh! Tarė, tai prigu
li, jei reikalas yra užtikrintas! 
Nes matai ponas, kada žmogus 
turi savo lizdeli, vienu žodžiu, 
ar yra. koks pavojus"?

— Didelis pavojus! Atsake 
Enrikas.

— Tokiame atsitikime tam
stos tarnas, atsiliepe Benedik
tas, iszlaiko praszo dimisijos.

— Kurios asz' nepriimu, 
ponas Benediktai, atsake vice- 
grafas. Ka-gi parsiveižei isz te
nai ?

— Nedaug! Atsake savi
ninkas.

— Nuo pardavimo buteliu 
su '■Mississippi vandeniu iki 
isz Amerikos isz važiavimui, 
pertrauke vice-grafas nuolat 
pirkliavai, tu už majoro pecziu 
turėjai gera pasislepima, da
bar turi būti turtingas, laibai 
turtingas! Priduriu tuo jaus, 
kad asz esu dar turtingesnis. 
Kada 1848 metuose atsidarė 
gildija, asz losziu ir turiu visa
dos didi pelną; senovės turtai, 
likusieji po mano tėvu, jau isz- 
pirkti, be skolų, apart to turiu 
kapitalufe. Bet dabartiniame 
laike man gresia pavojus ir 
bankrutinimas.

— Ka? Paklausė Benedik
tais, manydamas, kad blogai 
nugirdo.

— 'Sakau man gresia stai
ga mirtis! Atkartojo Enrikas.

— Kaip tai?
— Majoras y'ra Paryžiuje.
Szauksztas iszkrito isz Bene

dikto rankos.
— Majoras Paryžiuje, isz- 

stenejo. Bet-gi Paryžiuje ma- 
oras ilgai turės jieszkoti avan- 
turisto Edvardo Montroj.

— AI a.j oras žinojo mano 
tikra pavarde, pasakė pusbal
siai vice-grafas priesz iszva- 
žiavima isz Amerikos nema
niau reikalingu tau apie tai 
pasakyti, o vienok majoras 
mane pavadino vice-grafu de- 
Villiersrlr keliais žodžiais ap
sakė apie paraszu sumaimyma.

— Kas-gi jam ta viską pa
sakė? Paklausė Benediktas.

— Su tuo viskuom yra tik
rai koks velniszkas reikalas.

— Ar atsimeni musu kelio
ne in Sonora? »

— Labai gerai!
— Atmeni ta karnavalo 

nakti Arispe, antrojoj Rio Gi
la pusėj?

— Koki plaukai pas ta se- 
norita! O kokios akys! Volga 
me dios! Ai- atsimenu? Ir Be
nedikto akys spindėjo kaip du 
karbunkulai.

— Markizas de .Concha, 
sziandieninis kunigaiksztis de 
Rivas, mane pažino ir pasakė 
mano pavarde.

— Tai kas-gi tokio?
— Alano tikra pavarde En

rikas de Villiers.
— Tai kas isz'to?
— Akiveizdoj szimto mas

kuotu moterių, buvo ir/toji ste
buklinga esybe, piemenaites 
isz Kadikso parednese, kurios 
.juodos kasos net 'žemes sieke.

— Alkado duktė?
— Alkado duktė, isz San 

Felipo, ji nenusiėmė masikos, 
bet buvo Rivaso vedama, kada 
jis pasakė mano pavarde. Ne
trukus paskui generolas Nunez 
n,amu sžeimininkas, pasveikino 
mane kaipo Edvardą de Alon.- 
troj; piemenaite pasižiurėjo in 
mane.

— Na, o nors ir taip, atsa
ke Benediktas.

— Kada susitikome ties 
Golden-dagger neeszanti ma
jorą vecinosais su užklotu vei
du, ar žinai, kur jis buvo ne- 
szamas ?

— Ne; tiktai 'žinau, kad 
“auksinui peiliu” virszinin- 
kas turėjo daugiau negu 200,- 
000 piastru savo pakavoneje 
ir kad mano prietellka Lili tu
rėjo labai dailias akis.

— ^Neilgai kalbėsime apie 
Indi joną ir jo paczia, praszne- 
ko tyliau Enrikas, pirmiausiai 
turi žinoti, kur vecinosai ne
sze majora.

— Klausau..
— Nunesze ji in San Feli

po, kur iszbuvo visus metus 
kaipo kalinys, kasdiena lan
komas 'piemenaite isz Arispo,

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5x/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

senore Carmel, kuri jame inisi- 
njylejo.

— Ten po velniu! Atsilie
pe Benediktas, juk majoras 
buvo netekes regėjimo.

— Jau dabar mato.
— Po velniu! Tai tas mai

no daigto pavydai a. Kaip-gi 
ponas dabar isz to visko iszbri
si? 1

— Pasitikėjau ant tavęs.

*****************
Viename m i e s t e 1 y j e, 

Lietuviszka diena jau
senei praėjo,

Bet viena mergele tik 
dabar namo sugryžo •

Kur ji buvo visa ta 
laika, 

Tai niekas nežino!
Kiti sako kad ja mate,
Iszvažiuojant ant kokio 

tai autobilo,
Bet kur, tai nežine.

Gavo, tai gavo velniu 
nuo tėvu!

*1* ‘P»F» ***

Arti New Yorka vienam 
miėste negerai, 

Nukenczia nuo moterėliu 
nekurei vyrai, 

Vis ant savo nori pastatyt, 
Pradėjo vyrus pas vaita 

tašyt. 
Vyreliai ne ka turi daryt, 

Turi maszna pakratyt, 
Ir gerai užmokėt fainos.

.Geriau tokias bubąs
pamestumete,

Ne kaip varga nesztumete, 
Juk jums daede jau 

gana giliai, 
Pekla turite ant szio 

svieto, 
Ne kitaip bus ir ant 

kito.
* * *

Pasibaigė vakacijos, 
Automobiliai daugybe 
Sugiryszta namo su ju 

locnininkais. 
Tieji, kurie turi sziokius 

tokius užsiėmimus, 
Sugryžo prie ju darbutis

Sudrutint ant pajiegu 
po v akacijų.

Bet daugybe žrfioniu 
Kurie turi vakaicijas jau 

Per du ar tris metus, 
Pasiliks liuesais ir ant 

toli aus , 
Ir negales sugryžti prie 

jokio darbo, 
Nes jo neturi!
* * *

Teisybe kad daugelis 
Alerginu ir moterių, 

Aplaiko patogu veideli 
isz bonku, 

Bet vyrai taipgi aplaiko 
Patogius veidelius isz 

bonku, 
Bet vietoje teptis, 
Tai laszus pila in 

gerkle!

Pirkie U. S. Bonus
“Saule”, kaip szviete, taip 

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

PLATINKĮT “SAULE”

— Kad pagelbecziau ‘pra- 
szalinti majora? Paklausė Be
nediktas atsistodamas. Tams
tos tarnas, juk jau tenai Balti- 
moreje atsikracziau Inidijono, 
bet nesigiriant, kad. tuo budu 
ir paežiam ponui daug prisi
tarnavau! Dabar sau ramiai 
miegu, neesu kvailas, kad isz 
naujo turecziau ka nors pradė
ti.

— Sėskis! Atsiliepe Enri
kas.

— Klausau, atsake Bene
diktas, kuris mane pasiprie- 
szinti savo senobiniam ponui.

— Arba eik, atidaryk du
rys ir paszauk savo szuni Mo
hikaną.

— Tas teisybe, tarė savi
ninkas, sujudintu balsu, Alohi- 
kan nesugryžo.

— Paszauk ji!
Benediktas atidarė duris. 

Jau pradėjo aukszti. Benedik- 
taas suszvilpe.

Sniegas vis dar krito dide
liais pluoštais. Alohikan negry- 
žo.

— Czionai, seni, czionai! 
Suszuko Benediktas. Czia, ežia, 
ežia!

Sugryžo iszbales; po valan
dėlei dar norėjo iszeiti szaukti.

— Nereikia, tarė vice-gra
fas, szuva nesugrysz.

— Kodėl ?
— Nes negyvas!
— Negyvas? Isz kur tams

ta žinai?
— Asz teip sau numanau.
— Ar ji kas užmusze?’
— Towah, Indijonas, at

sake Enrikas pasikeldamas.
Benediktas susipurte isz isz- 

gasezio. Net dantimis pradėjo 
kalinti.

— Towah, kurio tu neuž- 
musziai ten, savo durklu, kal
bėjo toliau vice-grafas. To
wah kuris draugauja sa'vo po
nui in Paryžių. Towah, kuris 
susekė tavo pedsakius, ir kuris 
dabar randasi ipasislepes tavo 
darže.

Benediktas sukrito ant kė
dės, tarytum, perkūno trenk
tas.

Seni Draugai
Dienos liūdna ir nesmagi 

szviesa prasiskverbė in Bene
dikto grintele. Nustojo snigti, 
vejas jau iszvaike debesius, 
bet nuolat smarkiai pute, o ap
temdinta saule sijojo brilijan- 
tais medžiu virszunes, ap
trauktais szerksznu.

Benediktas «buvo teip susi- 
maiszes, kad paliko ant stalo 
degaugzia žvake.

Prieszingai vice-grafas ro
dėsi menkai susirupinusiu.

Negalima užginti, kad di
desne žmonių dalis susilaukia 
ne kurio suraminimo locname 
kentejime, matant kitu kentė
jimus.

Vice-grafas iszsitaise ant fo
telio ir užsirakė, cigara.

Benediktas stovėjo kaip in-
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kastas ir norints jau gerokai 
iszdienojo, jis vienok, bile kur 
subildėjus, tuo jaus su baime 
kreipdavosi prie lango.

— Na, nusiramink, Bene
diktai ! Alano biednas vaikine- 
li, prasznekejo vice grafas, 
sziandien dar neturi ko bijotis. 
Juk žinai tuos laukinius vel
nius. Paryžiuje teip kaip ir sa
vo miszkupse, jie veikia tik 
naktimis.

— Tai ticifa, atsiliepe Be
nediktas Lyon, turime visa 
diena veikimui.

A7ice-grafas garsiai nusi
juokė.

— Beabejones jis galima 
lengvai pažinti. Bet ar manai, 
kad Towah turi prieglauda 
vieszbutyje?

Benediktas isznaujo nulen
kė galva.

— Jei turėtume priesz save 
sanvaite arba dvi*laiko, kalbė
jo toliau vice-grafas. Towah 
be abejones patektu in musu 
rankas. Paryžiaus apylinkėse 
nedaug randasi, vietų, kur to
ki laukiniai galėtu pasislėpti, 
ir policija tuojaus jo pedsakius 
susektu. Bet ar-gį galima žino
ti, kas gali atsitikti dar szia 
nakti?

— Czionai nemiegosiu, ta
rė Benediktas, visas drebėda
mas.

— Tai bus geriausiai.
Bet Benediktas jau perinai- i

ne savo paisakyma. Už lovos 
sienoje iszkaltoje skylėje gu
lėjo nendrine kasa kurios su 
savimi jokiu budu negalėtu pa
imti, nes 'persunki, o ja palikti 
nenorėjo, nors prisieitu ant 
vietos ir numirti.

— Padarysiu geriau, tarė, 
aipstatysiu namus ir kiemą po
licija, nors man prisieitu kiek
vienam policijantui iszmoketi 
po szimta franku.

— Butu tas labai gerai, ta-
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mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
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re Ville-grafas, bet teip negali 
būti!

— Kodėl ? M X. s.
— Nes asz nedaleįsiu! 
Pasižiurėjo kits in kita.
Benedikto akis užsikloja 

tankiais skruostais.
— Tamsta nori mane pri

traukti kokian piktan?
— Asz pats esu pritrauk

tas, atsake szaltai vice-grafas, 
negali but pasirinkimo. Tavo 
reikalai, vaikine, yra lygiai 
mano reikalais1; nei policija, 
nei teisdaryiste, neprivalo mai- 
szyties in musu reikalus.

— O kas toksai gali ati
dengti musu senobinius santi- 
kius? Paklausė Benediktas.

— Daugumas ypatų; asz 
papasakojau kokiu szesiziu de- 
setku ypatų akyse musu susi-

(Tasa Ant 2 puslapio).
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Žinios Vietines
— Panedelyje invyko Dar

bo Diena - Labor Day. Buvo ir 
nemažai automobiliu nelaimiu.

— Seredoje prasidėjo pub
likos ir parapiniu mokslas. 
Daugelis nauju studentu inra- 
szyta in mokslą del szio meto.

— Ant diena lankėsi mies
te su reikalais, musu skaityto
ja, Ponia Mikalina Bernato- 
niene, isz Slienadoro, taipgi at
lankė “Saules” Redakcija, ku
ri atnaujino 'savo prenumera
ta už laikrasizti “Saule”, kuri 
skaito jau 33 metai. Ponia Ber- 
natoniene sako: Pradėjau skai
tyt ir kitokius laikraszczius, 
bet nei vienas man taip nepati
ko kaip laikrasztis “Saule’’, 
kuris lankysis in mano nameli 
kol gyva busu. Yra tai vienas 
isz puikiausiu ir smagiausiu 
laikraszcziu Amerikoj kuria
me talpinasi daug visokiu ži
nių, tailpgi istorijų.” — Acziu 
už gerus velinimus ir už atsi- 
lankyma.

— Utarninke, apie 9:45 va
landa vakare, ugnis kilo gara- 
džiuje prigulintis prie Service 
Electric kompanijos, ant W. 
M*a.ple uly. Tyrinejimas paro
do k a J ugnis kilo nuo elektri- 
kino refrigereitoriaus.

— Buvusi miesto gyvento
ja, ponia Saliomoja Rynkievi- 
cziene, kuri gyveno pas savo 
duktere, ponia Helena Szokie- 
ne, nuo 26 So. 69-tli uly., Upper 
Darby, pasimirė pareita Pet- 
nyczios ryta. Velione gimė 
Lenkijoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Jo's vyras 
Vincas Rynkieviczius mirė 
daug metu atgal. Apie vienuo
lika metu atgal p. Rynkievi- 
cziene apsigyveno in miestą 
Upper Dabby, arti Philadel- 
phijos. Paliko trys dukterys: 
Sabina Hanisekiene i'sz miesto; 
Jessica Brobtiene, Easton ir 
Helena Szokiene, Philadel
phia, Pa. Jos kūnas likos pa- 
szarvotas pas Gralb. Liudvika 
Traskauska, 535 W. Centre 
uly., mieste, isz kur laidotuves 
invyko Panedelio ryta su apie
gomis in Szv. Juozapo bažny
czioje devinta valanda ir pa
laidota in parapijoj 'kapinėse. 
“Amžina atilsi!”

— Sub a to j pripuola -SS. 
Proto h\Hiacinto taipgi Szv. 
Jaciko, o Tautiszka Vardine; 
Margagiris. Ir ta diena: 1944 
m., Amerikiecziai insilaužia in 
Vokietija; 1947 m., pragyveni
mo brangumas pasiekė augsz- 
cziaųsi laipsni Amerikoje; 
1946 m., Sovietu delegatas in 
Tautu Sanjunga sake, kad 
Amerikos kariszki laivai Grai
kijos uostuose inžeidžia Grai
kus, ir jis pareikalavo, kad vi
si AmerikosJcariszki laivai isz 
tenai pasitrauktu. Niekas jo 
nepaisė, ir Amerikos kariszki 
laivai tenai pasiliko, nes jie 
buvo Graikijos valdžios tenai 
pakviesti, palaikyti tvarka, 
kai Komunistai sukilėliai gra
sino valdžia nuversti; 1944 m., 
Generolas Hodge, su savo ar
mija insilauže in Vokietija.

— Vaikai Szvento Juozapo 
parapijos bus rengiami prie 
Dirmavones Sakramento, ku
ris bus jiems suteiktas Spalio 
(Oct.)*18-ta (įiena, 9:30 valan
da ryte, per vyskupą isz Plii- 
] a d e 1 p h i j o s d i oce zi jos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola keturiolikta Nedalia 
po Sekminių ir Szv. Valerijono 
o Tautiszka Vardine: Mantmi-

ne. Menulio atmaina Pilnatis. 
Ir ta diena: 1654 m., pirmieji 
Žydai atvyko in Amerika ir 
apsigyveno in New Amster
dam, isz viso atvyko dvide
szimts trys Žydai, skaitant ir 
ju vaikai; 1403 m., Lietuviai 
gynė szventa miszka nuo Rusu 
Vilniuje; 1943 m., Italijos dik
tatorius, Benito Muuolinis bu
vo isz Alijantu nelaisvės isz- 
laisvintas, pavogtas, ir Vokie- 
cziai ji paskelbė Fazistines Ita
lijos Prezidentu, dvideszimts 
treczia diena to patise mene
sio; 1946 m., Henry Wallace, 
Prekybos Sekretorius, Madi
son Square Garden, New York 
mieste per prakalbas, perspėjo 
A m e r i k i e c z i u s n e s i p r i e sz in t i
priesz Sovietus ir patarė tai
kintis su Amerikos Komunis
tais. Jis sake,"kad Anglijos už- »
sienio politika Artimuose Ry
tuose gali labai greitai isz- 
iszaukti kita pasaulini kara. ; 
Prez. Harry Trumanas prisi
pažino, kad jis buvo szitas 
Wallace’o pastabas isz anksto 
perskaitęs ir jam buvo pavėli
nęs taip kalbėti.

— Ponia Urszule Valionie
ne isz Szafto, lankėsi mieste, ir 
■prie tos progos atsilankė in 
‘ ‘ Saules ’ ’ Redakcija- atnau
jinti -savo prenumerata ulž laik- 
raszti, ne's ponia Vailioniene 
yra viena isz musu szimt-pro- 
centiniu skaitytoju “Saules” 
kuria skaito per daugelis metu 
ir ja szirdingai platina. Acziu 
už at'silankyma.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Eulogijuszo, o Tautiszka Var
dine: Birmantis. Taipgi ta die
na: New York miesto publikos 
mokyklos pradeda savo moks
lo metus; Maine valstija laiko 
savo Kongresmenu rinkimus; 
1814 m., Francis Scott Key pa
raižė Amerikos Tautiszka 
Hymna, bežiūrėdamas, kaip 
Anglai puolėsi ant Baltimore® 
miesto, kurio jie nebegalejo 
paimti; 1914 m., Vokiecziai in- 
siverže in Anglijos Rytu Afri
ka.

— Utarninke pripuola Szv. 
Kryžiaus Iszauksztinimo, o 
Tautiszka Vardine: Giraite. Ir 
ta diena: 1944 m., viesulo^ ant 
Atlantiko mariu pakrantes, 
nuo Carolina valstijų ligi Ka
nados. Keturios deszimts žmo
nių žuvo, szimtas milijonu do
leriu iszkados padaryta; 1323 
m., Davieta užgrobė Mozūra 
pili Dobrina; 1901 m., Suvien. 
Vals., Prezidentas William 
McKinleyNpasimire, ji buvo nu- 
szoves anarchistas Leon Czol- 
gosz, Lenkas, kuris vėliau bu
vo nužudytas; 1945 m., Fordo 
automobiliu kompanija užda
re visus savo fabrikus ir 'pa
leido daugiau kaip penkios de
szimts tukstaneziu darbininku. 
Fordo kompanijos atstovas sa
ke kad -neteisetinos darbininku 
straikos trukdė ir arde visa 
tvarka ir darba; 1940 m., Itali- 
jonai insiverže in Egiptą.

— John (Sock) Wargo, 
Slavokas, nuo 322 W. Railroad 
uly., Prezidentas Mahanoy 
City anglia kasyklos Unijos lo- 
kalio Nr. 866 ir buvęs miesto 
konselmonas, kuris pasimirė? 
Rugpiuczio 30-ta diena in 
Hamburg Sanitorijoje, likos 
palaidotas pareita Subatos ry
ta su apiegomis in Szv. Marijos 
Slavoku bažnyczioje ir palai
dotas in tos parapijos kapinė
se. Gra'boorius H. Elczisak lai
dojo. Velionis gimė Mahanoy7 
City. Paliko tris brolius ir trys 
sesery-s.

— Kunigas AI y k o 1 a s V.

Marek, vikaras isz Szv. Kazi
miero Lenku parapijos mieste, 
likos perkeltas in Saldž. Jė
zaus Szirdies parapija in Swe- 
desburg.

Frackville, Pa. — Jonas Pa- 
cziulis, 65 metu amžiaus, nuo 
146 N. Railroad uly., kuris nu
mirė pareita Sereda savo na
muose, likos palaidotas parei
ta Subatos ryta, su apiegomis 
in Apreiszkimo P. M. bažny
czioje ir kūną palaidojo in pa
rapijos kapinėse. Gimė Lietu
voje,- atvyko in Amerika 1919 
metuose. Buvo angliakasls. Jo 
pati Katre mirė 1947 metuose. 
Paliko sunu ir dvi dukterys.

Tamaqua, Pa. — Nauja, ke- 
turiu žmonių kompanija jau 
dabar yra paėmus kontraktus 
del trijų mainu, kasyklų in 
Lansford ir in Nesquehoning. 
Mainieriu unija vienbalsiai su
tiko eiti in darbus del szitos 
naujos kompanijos. (Sunku 
suprasti, kodėl reikėjo laukti 
kol unijos nariai sutarė eiti at
gal in darba, nes jie butu bet 
kur imti darba po tiek bedar
bes laiko.) Nauja kompanija 
isz anksto duoda visiems mai- 
nieriams 'žinoti kad ji jokiu 
baiku nekreiš, kad mainieriai 
turės pilna darbo diena, isz- 
dirbti ir daug daugiau anglių 
iszkasti, negu pirmiau. Apie 
trylika iszimtu mainieriu vėl 
gaus darbus. Czia kompanija 
kalba tik apie mainas; kornpa- 
nijoos atstovai prižada, kad 
jeigu viskas eis gerai, jeigu 
mainieriai sanžiningai dirbs, 
tai gal bus galima ir kelis brie- 
kerius atidaryti ir vėl pradėti 
kitur isz pavirszaus anglis kas
ti. Bet tai pareis isz paežiu 
mainieriu, jeigu jie taip dirbs, 
kad kompanijai Užsimokės tas 
mainas vesti. Nauja kompani
ja sudaro keturi žmones: W. 
Julian Parton, Josėph Crane, 
James ir Frank Fauzio. Kiek 
buvo galima sužinoti, tai tos 
mainos atsidarys ir mainie
riai eis in savo darbus už dvie
ju sanvaieziu.

Philadelphia, Pa. — Rug
piuczio deszimta diena, invyko 
laidotuves a.a. Prano S. Au- 
gUstaviczio, su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje, ir pa
laidotas in • Szventojo Graibo1 
kapuose. Graborius Dominikas 
Earaminas laidojo. Velionis 
Pranas S. Augustaviczius tu
rėjo 60 metu amžiaus. Gyveno 
Chicago, Ill., nevedąs, ir ten 
dirbo ant geležinkelio Šaute 
Fe, kaipo formalias. Bet gyve
nimo aplinkybes ir liga j i ji pa
talpino in Sante Fe ligoninėje 
Topeka, Kansas, kur jis pasi
mirė Rugpiuczio treczia diena. 
Jo sesuo czia Philaidelphijoje 
gyvenanti, ponia Ona Saruta- 
vieziene pasirūpino kad jo ku
na atvežtu Philadelphijon, jis 
czia buvo gražiai palaidotas. 
Amžina atilsi!

— Musu czia gražule taip 
savu veidu, kaip ir su laksztin- 
galos balsu, panele Juze Au- 
gaityte, gyvenanti kartu su ar
tiste paveikslu maliorka ir sto
vyklų skulptore, panele Adele 
Smailyte, nuo 2014 Brandy
wine uly., kaip teko sužinoti, 
Rugsėjo 26-ta diena, dainos 
Cleveland, Ohio. — Tai daug 
Philadelphijiecziu panelei Au- 
gaitytei linki ten kuogeriausio 
pasisekimo, kaip kartu ir lai
mingos keliones. - — K. V.

Cleveland, Ohio. — Senas 

gyventojas, Stanislovas A. Ha- 
laburda, 69 metu, amžiaus, nuo 
6732 Bayliss Ave., pasimirė. 
Velionis gimė Lietuvoje; Su
valkų .Gubernijos ir Nemaijuno 
kaimo. Atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal ir dirbo 
prie geležinkelio New York 
Central in Collinswood Yards, 
o 1949 m., isz priežasties senat
vės prasi'szalino nuo darbo. Pa
liko dideliame nubudime: savo 
mylima paezia Magdalena; du 
sunu: Stanislova ir Vincenta; 
keturios dukterys: Elzbieta 
Adams, Margareta Adames, 
Julija Lutkus ir Helena Per
siu taipgi seneli, ir broli, kuni
gą Juozapa Halaburda isz St. 
Leo’s, Florida. Kūnas likos pa- 
szarvotas pas Grab. -Delia Ja- 
kubs & Son, 6621 Edna uly., o 
laidotuves invyko Seredos ry
ta Rugpiuczio asztuoniolikta 
diena, su Szv. Misziomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9:30 
valanda, kurioje invyko Gedu
lingos pamaldds už velione du- 
szia per Kunigą J. Halabur
da, o kuna palaidojo in Kalva
rijos kapinėse. A. a. Stanislo
vas buvo senas “Saules1” skai
tytojas. “Amžina, atilsi!”

KOKS GRAŽUS 
DANGUS!

NEW YORK, N. Y. — Kai 
dvideszimts penkių metu am
žiaus mergina buvo paleista isz 
kalėjimo ana sanvaite, vienas 
New York miesto teisėjas jai 
pasakė: “Asz noriu pamatyti 
kaip tu dabar pasielgsi.” Ji 
buvo in kalėjimą patupdinta 
už tai kad ji su kirviu ant 
smert sukapuojus septynios 
deszimts vieno meto amžiaus 
kriameziu, devyni metai atgal.

Bet kas mums rupi tai ka 
tas teisėjas sakys ar darys jei
gu szita žmogžude gerai nepa- 
sielgs. Kas bus jeigu ji dar ki
ta kriaueziu ar sziaucziu suka- 
puos in szmotelius? Ar yra ko
kia bausme tiems kurie tokius 
žmogžudžius paleidžia?

Mes negalime žinoti ar ji tik
rai buvo beprote kai ji ta 
kriaueziu sukapuojo, mes teip- 
gi negalime tikrai žinoti ar ji 
dabar tikrai pasveikus. Kas 
dar svarbiau, mes negalime ži
noti ar ji isz pat pradžios buvo 
be proto; gal tai tik apsukriu 
advokatu viskas buvo taip su
raizgyta, sumazgyta, kad 
jiems pasisekė paskelbti ja be
prote kad jai nereikėtų už ta 
žmogžudyste atsakyti, ir dabar 
acziu tokiems advokatams ji 
iszeina isz kalėjimo laisva.

Kas dar svarbiau, *ir kas vi
siems mums rupi, tai kad tas 
pats advokatas, kuris szitai 
žmogžudei parūpino laisve, da
bar yra vienas isz tu advokatu 
kurie gina tuos jaunus žmog
žudžius, kurie tik del “baiku” 
nužudė du žmones ir daug ki
tu apvogė ir primusze ir kelias 
mergaites nuplakė.

Ar jis ir czia, szituos jaunus 
niekszus, žulikus iszgelbes nuo 
teismo, priparodindamas kad 
ir jie yra nesveiko proto, ir 
paskui už keliu metu .daktarai 
paskelbs kad jie jau pasveiko 
ir dabar gali eiti sau sveiki ir 
laisvi?

Tik ana sanvaite mes savo 
skaitytojams praneszeme apie 
liūdna invyki kai vienas žmo
gus buvo paleistas isz bepro- 
cziu naiho kaipo jau sveikas, ir 
ant rytojaus jis nužudė savo 
žmona. Ne taip seniai mes tu

rėjome apraszyti kita toki 
liūdna invyki; Alan Scott, anū
kas, ka tik paleistas isz bepro- 
cziu namo kaip pagijęs ir svei
kas, nužudė savo moeziute. Jis 
dar ir dabar kur nors slapsto
si nuo policijos.

Ta mergina kuri buvo suka
puojus ta kriaueziu, kai ji bu
vo isz kalėjimo paleista, su- 
szuko: “Kaip malonu lauke. 
Koks gražus dangus! ’

Taip, dangus gražus, bet tas 
kuri ji sukapuojo to dangaus 
dabar jau nebemato.

Ka dabar mes kaltinsime 
jeigu ji ka kita nugalabins? Ar 
tas teisėjas ramiai miegos jei
gu dažinos kad jam dėka kad 
dar kuris kitas žmogus buvo 
tokios bobos nugalabintas? Ar 
jis gales tikrai sau rankas nu
simazgoti ir sakyti, kad jis ne
kaltas?

DU KARININKAI
PASZAUINTI ISZ

TEISMO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)*

isz to teismo ir tardinimo pa- 
szalintas, kai jis vieszai, priesz 
tėismo prasidejima pareiszke 
kad, “Asz piktas, ir pykstu 
ant szito kareivio. Asz isz 
anksto vadinu ji iszdaviku.” 
Jis tuo jaus isz teisėju skai- 
cziaus buvo iszbrauktas.

Panasziai buvo isz tu teisėju 
skaieziaus iszbrauktas ir pen
kios deszimts metu amžiaus 
Pulkininkas Milo I. Gray. Ka
reivio Batchelor advokatas 
laikrasztin inkams nepasake 
kodėl jis pareikalavo kad szi
tas Pulkininkas butu paszalin- 
tas. Bet kariszko teismo pirmi
ninkas, Pulkininkas Charles 
W. Stratton visai nesiprieszi 
no ir sutiko ta savo dranga 
Pulkininką paszalinti.

Dabar lieka asztuoni kari
ninkai ant to kariszko teismo, 
kuris teisia szita kareivi už 
iszdavikyste.

Kiti kareiviai yra intare szi
ta k areivi, kad buk jis, nelais
vėje, pataikavo Komunisatms 
ir ragino kitus Amerikieczius 
iszsižadeti savo pilietybes ir 
tapti Komunistais. Jie sako 
kad jis kitus Amerikieczius 
iszdave Komunistams, ir buvo 
prižadėjęs sutverti priesz 
Amerika draugyste, kai jis su- 
grysz in Amerika.

Kai karas užsibaigė ir kai 
belaisviai buvo gražinami in 
Amerika, szitas kareivis Bat
chelor isz pradžių nesutiko 
gryszti, bet kai Amerikos Ka
ro Sztabas jam prižadėjo kad 
jis nebus intariamas, kaltina
mas ar in teismą traukiamas 
jeigu jis sugrysz, tai jis sutiko 
sugryszti. Kai tik jis sugryžo, 
Armija ji sueziupo ir in kalėji
mą patupdino.

Mes mažai ka žinome apie 
visa szita byla ir visus tuos in- 
tarimus, nes Armijos Sztabas 
iszleidžia tik tas žinias kurios 
Armija patinka. Bet mes tiek 
žinome ir sakome, kad ir mes, 
tokioje nelaisvėje, viską savo 
prieszui prižadėtume, ir visko 
iszsižadetume. Nes, kaip Ko
munistai moka meluoti, ir mes 
mielu noru meluotume, bile tik 
savo kaili iszsisaugotume.

O per kankinimus, kuris isz 
musu galėtu pasakyti kad mes 
savo insitikinimu laikytumies? 
Mes mateme kaip ir mokslo ir 
tikėjimo milžinai, kaip Kardi
nolai ir Vyskupai, po baisiu 
kankinimu prie visokiu nebu- 

tenybiu buvo prisipažinę.
Ir isz kitos puses, mums isz- 

rodo, kad del teisingumo rei
kėtų kad pasaulileeziai teisėjai 
ta teismą vestu, o ne karinin
kai, o ypatingai, ne tie karinin
kai, kurie buvo Korėjoje.

Paprastame teisme darbi
ninko bosas jokiu budu nega
lėtu būti teisėjas ar ant ‘Jury’ 
kai tas jo darbininkas butu tei
siamas. Ir Armija turėtu pana
sziai daryti, kad intartas ka
reivis turėtu panasziai daryti, 
kad intartas kareivis turėtu 
proga pasiteisinti ar pasiaisz- 
kinti, ne savo vyresniesiems, 
bet sau lygiems.

VIESULOS DAUG 
ISZKADOS PADARE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gerai apsisaugoti ir laukti tos 
viesulos.

Visiems mažiems laivams, 
kaip žvejoto j u ir taip sau ma
žu, asmeniniu laivu kapito
nams buvo tuojaus insakyta 
gryszti in uostus ir gerai pri- 
riszti savo laivus. Dideliems 
laivams yra insakyta plaukti 
in gilus vandenius, kur jie ga
les per tas viesulas iszplaukti.

Anglijos sala, kur milijonie
riai vasaruoja, Nassau yra sta- 
cziai ant kelio tos naujos vie
sulos. Vieszbucziai in Baha
mas Salas, in Miami, Tampa, 
Key West ir Palm Beach grei
tai pradėjo užsikalti savo lan
gus ir duris.

Per. kelias kitas tokias vie
sulas daug žmonių žuvo ir isz
kados buvo padaryta už keletą j 
milijonu doleriu Naujoje Ang
lijoje.

SOVIETAI NUSZOVE 
U.S.A. BOMBNESZI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

atstovai gali sau tyliai susi
rinkti savo rasztus ir popier
galius ir važiuoti sau namo, 
nes jie dabar turi prisipažinti 
kad jie yra bejiegiai, kad jie 
nieko negali nei nutarti nei in- 
sakyti.

Kai Sovietu du “Jet” ka
riszki eroplanai nuszove vie
na Amerikos bombneszi, Ame

VIESZAS ISZPARDAVIMAS!!!
(Public Sale)

Subatoj, Rugsėjo, (September) 11 
408 West Mahanoy Street

MAHANOY CITY, PENNA.

Bus parduodama didele, trijų augsztu, pertai
syta Namas, su penkių gyvenamoju vietų. Visos 
turi naujausius intaisus kukniose ir voniose, su 
intaisytu sziltu vandeniu.

Teipgi bus parduodama dvieju augsztu Namas, 
kurie yra intaisyti del dvieju szeimynu, ant West 
South ulyczios.

Vieszas Iszpardavimas (Public Sale) prasidės 
deszimta valanda isz ryto. To Vieszo Iszparda 
vimo (Public Sale) sanlygos yra deszimtas [10%] 
nuoszimtis ant rankos.

Szie Namai turi būti parduoti, nežiūrint kainos, 
nes j u sanvininkas yra iszsikraustes in kita 
miestą.

Vieszo pardavimo vedėjas yra Paul Sanger.
Ponia Wilhelmina Norkewicz yra tu Namu 

sanvininke.

rika per Tautu Sanjunga norė
jo pareikszti savo pasipiktini
mą ir priesztaravima, bet isz- 
rodo kad nieko isz to neiszeis.*

Sovietu Rusijos Užsienio 
Pagelbininkas Ministeris Visz- 
inskis jau prisirengęs atsikirs
ti priesz Amerikos vyriausiąjį 
delegatą Tautu Sanjungoje, 
Henry Cabot Lodge, kai jis sa
vo priesztaravima pareiksz 
Tautu Sanjungoje.

Sovietu lakūnai paszove mu
su bombneszi, kuris nesitikėjo 
jokio užpuolimo ir nebuvo nei 
prisirengęs su savo karabinais 
ir už tai buvo nuszautas. Vie
nas Amerikietis žuvo.

Sovietu Rusijos Viszinskis 
dabar prikaiszios kad Ameri- 
Isiecziai buvo nuszove du Ko
munistu Kinijos kariszkus 
eroplanus szi pavasari, prie 
Hainon salų Pacifiko vande
nyse.

Kai mums reikia derintis su 
Sovietais tai mums nereikia 
taikos stalo bet geru karabinu, 
nes jie tik tokia kalba pripa- 
žinsta. Tautu Sanjunga yra 
mirus pirm negu ji užgimė.

— “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!

J .

Istorija Apie 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.
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