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Greicziausia Skrido DARBO SEKRE.,
INTARIA UNIJAS

VALDŽIA PIRKS SOVIEU

Kapitonas Edward W. 
Kenny, isz Van Dyke, Michi
gan, keturiu vaikucziu tė
vas, linksmas kad jis laimė
jo eroplanu skridimo lenk
tynes. Jis su savo F-84 
Thunderstreak Jet, nuskri
do isz Californijos in Day
ton, Ohio, in tris valandas, 
viena minuta ir penkios de- 
szimts szeszias sekundas. 
Kelione buvo tūkstantis ir 
dėvyni szimtai myliu. Jis 
skrido apie szeszis szimtus 
ir szesziolika myliu in valan
da.

•ii

Isz Amerikos
TAUTU SANJUNGA 
NEPRIIMA KINIJA

Amerika Laimėjo; 43
Priesz 11 Balsu

NEW YORK, N. Y. — Jau 
penkis sykius Komunistiszka 
Kinija stengiesi inlysti in Tau
tu Sanjunga, ir penkis sykius 
Amerika tiems Komunistams 
prieszinosi. Kelis sykius Ang
lija užtarė Kinija ir stojo 
priesz Amerika, bet kiekviena 
syki buvo priversta nusileisti. 
Per paskutini balsavima sze- 
sziu valstybių atstovai pasi
traukė ir visai nebalsavo.

Indijos atstovas V. K. 
Krishna Menon visomis galio
mis stengiesi sutrukdyti ar vi- 
siszkai sustabdyti tuos balsavi
mus, bet jo kraszto atstovu pir
mininke Ponia Vijaya Laksh
mi Pandit ji nutildino ir gra
žiai patupdino.

Ponia Vija.ya Lakshmi Pan
dit visus tuos susirinkusius at
stovus nustebino, kai ji pa- 
prasze kad visi stabteltu del 
vienos minutos ir kiekvienas, 
sulyg savo insitikinimu, sukal
bėtu malda priesz tuos taip 
svarbius balsavimus.

Sovietu atstovas, Viszinskis, 
tuojaus po tu balsavimu parei
kalavo kad bent vienas Kinijos 
atstovas butu pąszalintas ir jo 
vieton butu priimtas vienas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sako Darbininku Uni
jos Prieszingos

LOS ANGELES, CALIF. — 
Darbo Sekretorius, James P. 
Mitchell, intare darbininku 
AFL unija, sakydamas kad ta 
unija neteisingai ir visai be 
jokios priežastie's yra nusista- 
cžius priesz Eisenhowerio Ad
ministracija. Jis stacziai pasa
kė szitiems devynių milijonu 
darbininku atstovams, per j u 
metini seimą, kad visos unijos 
daug daugiau pažangos pada
rytu jeigu jos taip atžagariai 
nebutu nusistacziusios priesz 
Republikonu Partija.

Jis toliau sake, kad jis su
tinka su unijos nusistatymu, 
kad “reikia draugus remti, ir 
priesezams prieszintis.”

“Bet sunku suprasti,” jis 
toliau sake “kaip szitas uniju 
nusistatymas ežia tinka, kai 
tos unijos yra bendrai nusista
cziusios priesz visus Adminis
tracijos darbus ir nuveikimus, 
ir kai unijos vadai visai nepai
so nei susipažinti su Republi
konu Partijos siekimus ir nu
veikimus. Per dvideszimts me
nesiu mes esame daug nuveikė 
darbininkams, ir rengiamies 
dar daugiau nuveikti.”

Jis toliau sake: “Bet asz no- 
recziau jums patarti, kad jei
gu mes butume taip tikri jusu 
gero oždžio kai mes ka gera 
nuveikiame, kaip mes esame 
tiki i jusu priesztaravimo kai 
mes kur nors suklystame, tai į 
mes galėtume daug daugiau 
jums padėti ir jusu reikalus 
remti. ’ ’

ANGLIS ISZ 
MAINIERIU

DENVER, COLORADO. — : 
Amerikos Prezidentas D. Ei- ! 
senhoweris pasirasze ant bylos , 
kad anglys kurios bus siun- 
eziamos in Užsieni bus perka
mos isz anglių kompanijų ku
rios kasa, ir gamina kietas ang
lis musu apylinkėje. Tai bus 
orderis isz va’džios del apie de- 
szimts milijonu tonu per me
tus.

Tai buvo praueszta Užsienio ' 
reikalu virszihinko Harold E. i 
Stasson, isz Vaszingtono, kai I 
jis pasitarė su Prezidentu Ei 
senhoweriu.

Stassen sako kad tos anglys i 
bus va'džics perkamos tose į 
vietose kur dabar mainieriams
nera darbo. Ir tai bus isz vals
tijų kaip: Kentucky, West Vir
ginia, Pennsylvania ir Illinois.

Jis sako kad apie du milijo
nai tonu anglių bus pirkta isz 
Kentucky, ir tiek pat isz West 
Virginia ir Pennsylvania. Isz 
Illinois valstijos valdžia pirks 
apie pustreczio milijono tonu 
anglių.

Už szitas anglis valdžia mo
kes nuo devynių ligi asztuonio- 
likos doleriu už tona tu anglių.

Daug szitos anglies bus siun- 
cziama in Ispanija, kur Ameri
ka dabar stato savo tvirtoves.

Tuo paežiu sykiu valdžia pa
skyrė szimta milijonu doleriu

(Tasa Ant i Puslapio)

Duktė Norėjo Tęva
Nuszauti

CZIAMPIJONAS

Jo Moteris Be Kultūros
MASKVA, RUSIJA. — 

Maskvos sportu laikraszcziai 
baisiai pasipiktino isz vieno 
savo sportininko, raitelio, ku
ris yra tapes geriausias raite
lis visame kraszte. Sovietu 
Sportininku laikrasztis raszo, 
kad nėra jokios priežasties to
kiam sportininkui, cziampijo- 
nui taip pasipūsti ir taip didin
gai vestis, vien tik už t§,i kad 
jis tokia garbe yra laimėjęs.

Cziampi jonas raitelis Kon
stantin Salnikovas taip pasi
pūtė kad jis ir savo žmona pa 
mete, sakydamas kad ji yra pa
prasta mužike ir jam, kaip 
sporto cziampijonui netinka-

Už Geležines Uždangos
ISZ VOKIETIJOS

DRAIVERYS UŽ
SNŪDO PRIE RATO

Automobilius Iii Stulpą
Draugas Užmusztas
SCRANTON, PA. — Septy

niolikos metu William Gump- 
per, isz Honesdale, žuvo auto
mobiliaus nelaimėje. Jo drau
gas, septyniolikos metu am
žiaus Charles Fritz, teipgi isz 
Honesdale, bevairindamas au
tomobiliu užsnūdo ir jo auto
mobilius atsimusze in telegrafo 
stulpą, prie Indian Orcard.

William Gumpper buvo nu- 
vesztas in Wayne Memorial li
gonine, kur daktarai rado kad 
jam sprandas buvo nulausztas. 
Jis ligoninėje ir pasimirė.

Draiverys, Charles Fritz, 
i kuris ta automobiliu bevairin
damas užsnūdo, visai nebuvo 
sužeistas.

PLATINKIT!
^“SAULE”-O

SKAITYKIT

Harry Tobel, patarnauto
jas in viena restauranta Chi- 
cagoje, tik per giliuki iszli- 
ko gyvas. Jis. veže savo ke
turiolikos metu dukterį,
“Ruddy” ir jos drauge, pen
kiolikos metu amžiaus, in 
policijos ofisus.

Jodvi su kitomis tokio
mis draugėmis buvo papil- 
dusios daugiau kaip penkios 
deszimts vagyseziu.

Kai jis juos veže pas poli
cija savo automobilyje, jis 
staiga iszgirdo kaip jo duk
ters drauge suriko: “Duok 

•jam!” Jo duktė prikiszo 
prie jo galvos revolveri ir 
paspaude gaiduką, bet kas 
ten atsitiko kad revolveris 
sugedo ir nebuvo szuvio.

ma.
Laikrasztis, Lozorių giedo

damas, aszaras liedamas, isz-
> pasakojo kaip jo žmona, Ponia 
i Salnikoviene sunkiai dirbo, 
cziedino, procevojo, diena ir 

j nakti vargo, dirbo, kad jis ga- 
j lėtu turėti daugiau liuoso lai
ko lavintis, miklintis ir mo- j 
kintis kaip gerai arkliu joti. I 
Laikrasztis dar daugiau asza- 
ru iszliejo iszpasakodamas 
kaip dar sunkiau jo žmonai bu
vo kai ji pagimdė sūneli, ir kai i 
jos vyras vis in darba nestojo, 
bet tik arkliais jodinėjo del tu ; 
rungtynių.

Galutinai, kai jis laimėjo ta 
raiteliu cziampijonata, 1952 Į 
metuose, “ka isz visa tai jo j

. žmona gavo?” Klausia tas
■ laikrasztis.

“Tu neesi kultūringa, tu tik
■ mužike, “tas didvyris jai pa
sakė. “Musu laužas tokiam 
kaip asz visai netinkamas.”

Ir jis savo žmonele apleido, 
paliko ir sau iszejo laimes 
jieszkoti. Nabage žmonele nu
stebo ir apsiverke.

Jaunuju Komunistu Draugi
ja pasmerkė ji, bet jis trumpai į 
ir paktai visiems pasakė, kad 
tai jo liznis, ir kad niekas ki- 

i tas neturi jokio biznio kisztis 
i in jo bizni!
Į Sportininku laikrasztis da- 
j bar raszo visiems sportinin
kams ir sporto miegejams ne
ploti kai szitas nepraustabur
nis, nedėkingas molio Motiejus 
pasirodys kur nors rungtynėse, 
nes jis nėra vertas jokio pa
gerbimo, ir yra padaręs sarma
ta visiems garbingiems sporti
ninkams Rusijoje.

Vokiecziu “Abendpost” ap- 
raszo, kaip Molotovui pavyko 
isz Paryžiaus jiega iszgabenti 
norėjusi pasprukti in laisve 
raudonąjį szpionažo szefa Pa
ryžiuje. Ir visa tai invyko 
Prancūzu policijos akyse. Tik 
s?i karta Bolszevikai elgesi at
sargiau ir vikriau, negu steng
damiesi jiega iszgabenti in 
Sov. San junga Petrovo žmona. 
Kaip žinoma, Bolszeviku szpi- 
onažui Paryžiuje vadovavo 
Sergijus Volokitinas, kuris, 
nors budavas tikrasis Sovieti- i 
nio MVD szefas Prancūzijoje, 
oficia’iai ėjo TSRS ambasados 
Paryžiuje antrojo sekretoriaus 
pareigas. Paaiszkejus Petrovo 
“aferai”, Maskva pareikalavo 
Volokitinia atvykti ‘padaryti 
praneszimo’. Vienok szis vis 
savo kelione visokiais prie- 
tekstais atidėliojo ir, ruoszda- 
masis nutraukti santykius su 
Bolszevikais, pasiprasze Pran- i 
euzu instaigu, kad jam suteik
tu politines globos teise. Vie
nok apie ta jo atsisprendiraa 
pasirinkti laisve sužinojo

Maskva. Ir tada viena diena 
Sovietu ambasadorius Vino
gradovas, priklausąs prie Mo
lotovo ekspertu sztabo, netikė
tai atvyko isz Ženevos in Pary
žių “žaibo vizito”. Norėda
mas apdumti Volokitinui akis, 
jis ambasadoje sukvietė parti
jos celes nepaprasta posėdi ir 
per ji pareiszke Volokitinui 
visiszka pasitikėjimą. Ryto
jaus diena, Vinogradovo pa- 
praszytas, Volokitinas ji pa
lydėjo in aerodroma, kur lauke 
Sovietinis karo aviacijos karo 
lėktuvas, turejes tariamai ji 
nugabenti in Ženeva. Ambasa
dorius ramiausiai pakeliui 
sznekejo su Volokitinu, o juos 
tam paežiam automobilyje ly
dėjo trys tariamieji “Molotovo 
asmenines apsaugos sargybi
niai”. Tuo paežiu laiku, kai 
Volokitinas, priesz sėdant am
basadoriui in lėktuvą, paspau
de jam ranka, minimieji trys 
MVD pareigūnai netikėtai szo- 
ko ant Volokitino ir, nutvėrė 
jiega nugabeno in pradėjusi 
kilti lėktuvą. Kol netoliese bu
vę Prancūzu policininkai su
spėjo susigaudyti, kas invyko, 
Sovietine maszina jau buvo

Isz Kalėjimo In Tardinimus

Vos tik dvieju sanvaiežiu 
nuotaka, Ponia Kitty Lang, 
dvideszimts penkių metu 
amžiaus, isz Pittsburgh, Pa., 
sugryžo sveika ir gyva po 
szimto myliu keliones, net in 
Cambridge, Ohio.

Dvideszimts szesziu metu 
jaunas vagis, Charles F. 
Noonan, kuris buvo priver
tęs ja ji veszti net szimta 
myliu in jos automobiliu, at
sidūrė in ligonine.

Ponia Lang važiavo pasi
tikti savo vyra in eroplanu 
stoti, kai tas jaunas žulikas 
inszoko in jos automobiliu ir 
privertė ja važiuoti in Cam
bridge, Ohio. Kai jis szita- 
me mieste sustojo ir tik ant 
valandėlės iszlipo isz jos au- 
tomoliliaus, ji greitai savo 
automobiliaus duris užraki
no’ir tada pervažiavo jam 
ai i kojas. Jis dabar ligoni
nėje guli su abiem nulauž
tom kojom. Kada jos nors 
biski sugis, jis bus nugaben
tas in kalėjimą.

SUKILIMAS
KALĖJIME

CHICAGO, ILL. — Apie 
tūkstantis kaliniu per pusket
virtos valandos kele baisu 
trinksima, kol jiems buvo pri
žadėta geresnis maistas. Jie 
sukilo priesz sargus kai jiems 
buvo prasti pietus ir vakarie
ne pagaminta kelis sykius in 
viena sanvaite.

Policijantai numalszino vi- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ponia Dorothy L. Hicks, 
su policijos saryba iszeina 
isz kalėjimo, in Richmond, 
Virginia. Policijos virszinin- 
kas, James Young (po kai
rei), policijos Saržentas Le
roy Ford, prie kito jos szo- 
no. Ji buvo nuveszta in 
Charles County, Maryland, 
kur ji yra intarta už savo . 
vyro nužudinima.

Jos vyras, Louis, paraly
žiuotas veteranas, žuvo kai 
jo ypatingai tam tyczia in- 
taisytas automobilius sudu
žo in ju namus in La Plata, 
Maryland.

Automobilius buvo taip

intaisytas kad jam nereikejo 
savo kojų vartuoti bevairuo
jant ta a ute mobiliu.

Kai nelaime atsitiko, tai 
policija isz pradžių mislino 
kad tai nelaime ir viskas. 
Bet vėliau jie darado kad to 
automobiliaus gazolino gu- 
zikelis ar vamzdis buvo taip 
atidarytas, ar taip suspaus
tas, kad kai tik tas vetera
nas paleido inžina, automo
bilius visu smarkumu davė 
in namus, ir niekas nebutu 
galejes ji sustabdinti. Czia 
matyti kad kas nors tyczia 
buvo taip padaręs, ji nužu-

ore. Ženevoje Vinogradovas 
isvlipo vienas. Tuo tarpu buvo 
taip pat in Maskva jiega nuga
benta Volokitino žmona ir vai
kas. Sovietu lėktuvas isz Žene
vos iszskrido toliau in Maskva. 
Sovietu ambasadoje Paryžiuje 
dingo taip pat ir ke'i kiti am
basados personalo nariai. 
“Aibendpost” laiko galimu da
lyku, kad jie buvę suimti ir už
daryti ambasados rūsiuose, 
skirtuose MVD ka’iniams.

Panasziu atsitikimu yra ir 
daugiau. Jie rodo, kad “džiun
glių karas tamsoj” atsidėjus 
vykdomas to’iau. Ankscziau E. 
buvo rasziusi apie Kremliuje 
vykstanezia kova. Dabar tuos 
duomenis dar daugiau atsklei
dė ir patikslino Chochlovas su 
kitais pabėgusiais in Vakarus 
žymiais politikais.

Ryszium su Chochlovo, 
Hochtauerio dabar iszaiszkin- 
ta paso afera Vokiecziu spau
da raszo. kad buvo suklastotas

■ J. f 

ne tik jo pasas, bet ir gimimo 
metrikai. Austrijos vidaus rei
kalu ministerija bijosi, kad 
dar ne vienas Chochlovas va
žinėja po pasauli su Austrijos 
užsienio pasu, o tokiu Bolsze- 
vikines kilmes “austru pilie- 
cziu” esą kur kas daugiau.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Kas Girdėt
Daug Amerikiecziu pyksta, 

ant Prancūzu ir nesupranta 
kodėl Prancūzija, nesutinka 
stoti in Europos Apsaugos 
Sanjunga? Czia klausimas di
desnis ir svarbesnis negu pasi
rodo isz virszaus. Jeigu Pran- 
suzija sutiktu stoti in ta Euro
pos Apsaugos San junga, tai 
Prancūzu ' armijas valdytu ir 
vestu kokis svetimtautis ko- 
mandorius. .Kaipgi mums pa
tiktu jeigu kokis 
butu paskirtas 
vaiska, Laivyną 
Szta'ba ?

ir ragauti, valgyti ar praryti. 
Ir gali pasirinkti: ar pusiau 
žalia, vidutiniai ar gerai isz- 
kepta, iszvirta ar pasvilinta.

Pirmiausia gausi geriausios 
jautienos isz Midwest; po tam 
skanios jautienos isz Californi- 
jos. Paskui, socziaii pavalgęs ir 
dantis iszsikrapsztes tik turė
si pasakyti kuri buvo tau ska
nesne. Jeigu dar negali paša-' 
kyti, vėl traukis prie stalo ir 
vėl kimszkis. Ir tas darbas ei
na !per dienu dienas. Ir, klau
sykite, geri skaitytojai, už to
ki darbaalga neprasta!

negali susijungti iii viena Uni
ja kuri atstovautu 
bininkus. Tokis 
yra rengiamas del 
po Nauju Metu.

visus dar- 
instatymas 
Kongreso

' Istorija Apie 
“Talmudo Paslaptys”

svetimtautis 
vesti musu 
ir Lakūnu

Senato Komisija, po visu tu 
tardinimu, nieko nesakys, nie
ko nedarys apie Senatorių Jo
seph McCarthy. Szita komisija: 
viską paves visam Senatui. O 
Senatoriai, priesz Rinkimus 
neiszdrys pasisakyti nei už nei 
priesz Sen. McCarthy, nes jie 
bijosis kad jie netektu balsų 
nuo tu kurie yra ar už ar priesz 
Senatorių McCarthy.

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

turėjo nuleidęs.
Per atvirus balkono langus 

buvo girdimi muzikos balsai, 
kaip paslaptingos • meliodijos 
tolimas atbalsis. Balsai nutilo.

Jurgis palengva pakele gal-

jeigu Prancūzai galutinai 
visai atsisakytu stoti in ta 
Sanjunga mes negalėtume nie
ko apie tai daryti, ir negalėtu
me sustoti szelpe Prancūzijos 
kraszta, nes mes dabar jau per 
daug esame tenai inklimpe, 
per daug pinigu, ginklu, ka
riszku eroplanu ir kariszku 
tvirtovių tenai turime instate. 
Mums Prancūzai sziandien la
biau reikalingi, negu mes esa
me Prancūzams reikalingi. Ir 
Prancūzai visa tai laibai gerai 
žino ir už tai jie gerai žino kad 
jie gali su mumis derintis.

Pre z id o n t ais Ei sen h owe r is 
praszo kad Kongresas paskirtu 
penkios deszimts 'bilijonu do
leriu del nauju keliu ir del se
nu keliu pataisinimo per atei- 
nanezius deszimts metu. Isz 
pradžių Kongresmenai nuste
bo ir sake kad tai jau per daug, 
'bet dabar pasirodo kad dar ir 
tiek neužteks.

Pacztas nori siunsti laiszkus 
eroplanais už tris centus. (Da
bar kasztuoja szeszi centai.) 
Bet geležinkeliu kompanijos 
baisiai prieszinasi, nes nuo ju 
butu nutraukt

— 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.

dalių- (biznio.

valdžia apgins 
nuo Komunis-

Eina gandai kad beveik vi
sos valstijos pakels taksas ant 
gazolino. Nei viena valstija dar 
nieko nesako, bet jau beveik 
tikrai ‘žinoma kad kas pana- 
szaus yra rengiama.

Iszrodo kad
Formosa Salas
tu, bet nieko nedarys jeigu tie 
Komunistai užsipultu nuo 
Quemoy Salos, nes Amerika 
nenori kito karo pradėti.

Bet mes -duosime Chiang 
Kai-shekui daugiau kariszku 
ginklu, karabinu ir laivu.
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Prancūzams musu pinigai, 
ginklai ir paszelpa reikalingi, 
'bet mums Prancūzijos vieta 
Europoje daug reikalingesne 
del tvirtovių priesz Sovietu 
Rusija.

Kai darbininkas sztore jums 
pataria toki ar toki daigta 
pirkti, tai gerai apsižiūrėkite, 
nes daug kompanijų ir fabri
kantu duoda tiems darbinin
kams komisijas jeigu jie kos- 
tumeriamis sako'pirkti ju tavo- 
ra, o ne kurios kitos kompani
jos. Valdžia, pirmiau to nepa- 
velino', bet dabar jau pavėlina.

Rinkimu iszvakarėse iszrodo' 
kad Repu'blikonu Partijoje nė
ra jokios vienybes. Vieni ki
tais nepasitiki.

O kaip tik atbulai, dabar De
mokratu Partija palaiko labai 
stipria vienybe.

WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
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* 
¥ 
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AUKSINIAI :: 
:: :: PEILIAI
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Mainu biznis vis eina trepais 
žemyn; vis mažiau ir mažiau 
žmonių perka anglių, bet ang
lys nei per skatiką neatpigo.

R e p u b 1 i k o n u A dm i n i s t r aci j a 
rengiasi priversti Unijas lai
kytis tu instatymu kuriais lai
kosi fabrikantai ir kompani
jos; būtent, kad visos Unijos

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Praeita vasara, Detroit 
miestas parūpino naujus suo
lus visuose savo parkuose. Tie 
nauji suolai, kuriu buvo de
szimts tukstancziu parūpinta, 
yra tik dviem sėdėti. Visiems, 
ypatingai jauniems jie labai 
patiko. Bet valkatos nusi
skundžia kad jie per trumpi 
jiems naktimis miegoti ant ju.

Pypkes Durnai

Troszkimas

Kai kuriems- žmonėms vis 
pasiseka gauti geresniu darbus 
negu kiti gauna, ar randa. Mes 
ka tik dažinojome kad Calif or- 
nijos Universitetas yra pasi
samdęs keletą žmonių del tik
rai gero darbo. Darbas leng
vas, aplinkybes smagios. Tik
tai prisitrauk kriesla prie sta
lo ir dirbk. Darbas yra pasiim
ti skaniausi jautienos gaibala

Kad diena neateini lankyti,
Tai nors sapne taukiaus 

lankyk;
Už viena saldžia valandyte
Sakysiu “acziu” tūkstanti 

syk.
Atlėk, kaip sziandien, vos 

suglaus ma
Akis iszdykeliai sapnai,
Asz jaunvedžiu regėsiu 

džiaugsma,
Kuriam pritars dangaus 

balsai.
Pabudęs asz jaucziu 

blakstiene
Suvilgo aszara karszta;
Bet vis atlėk, atlėk kasdiena: 
Tos aszaros gaivi rasa.
Maldauju ir tikiu: kaip saldus 
Laksztingalos balsai prikels 
Pavasario rožes, teip maldos 
Regėjimą tavęs man iszmels. 
Meldžiu! Asz perszuli ne 

viena
Szirdies užmirsziu per tave: 
Kad negali ateiti diena 
Lankykis kartais nors sapne.

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

— Viena aszara, kuria nu- 
szluostysi savo artimui, dau
giau svėrė negu deszimts asz- 
aru iszverktu iper tave pati ant 
tos nelaimes artimo.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

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

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

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

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

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

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

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

savo is'zminties elemetarisz- 
kiausias taisykles; bet aplin
kui visi ležejai miegojo, pro 
szali nei vienas policijantas ne
praėjo, apie balkoną ar-gi 'bu
vo galima pagalvoti.

Jurgis iszsitrauke laikrode- 
!i.

— Puse po dvieju, tarė, o 
O’Brien dar neateina.

— O’Brien neateis, iszsi- 
girdo užpakalyje jo balsas.

Jurgis Leslie, visas sudrėbė
jo. Šzaltas prakaitas ji apipy
lė. Vienok neatsisuko, mislyda- 
mas, kad tai svajoja.

— Albertai, kalbėjo toliau 
liūdnas balsas, tavo mislys to
li nuo manės, ar-gi neteisybe?

Jurgis dar neatsisuko, bet 
albiem rankom laikėsi už pla- 
kanezios szirdies. ■

— Carine], suszvapejo, ar
gi dabar mane sapnai kankina b

— Ak! Iszgirdo balsas, 
lengvai drebantis, norints ma
ne pažinai’

— Carinei, Carmel! Mano 
mislys nebuvo nuo tavęs atito
lintos; mislinau apie tave 
szaukdanias tu, kurias mylė
jau. Cafcmel, esu czionai, ne- 
dryzdamas isz ‘baimes atsisuk
ti, idant tasai matymas nepra
žūtu, neisznyktu. Mano dvasia 
yra laibai suvargus. Macziau 
Ellen, 'bet tai nebuvo Ellen. Sa- 
vo glėbyje asz laikiau tyra ir 
nekalta mergeles kuna vardas 
kuris iszsiverže isz mano lupu, 
lygiai prigulėjo dabartiniam 
džiaugsmui ir praėjusiam pa- 
szelimui. Jaucziau gimstanezia 
nepasakysiu, at gimstanezia 
pirma mano meile, asz, kuris 
du kartu mylėti nemoku; tary
tum pirmoji mano meile butu 
melagyste! Prasidedanti diena, 
gal yra paskutine mano gyve
nimo diena. Carmel, mano glo
bėja., mano sesuo, ar fu esi, ar 
tave vėl atrasiu, toli nuo tu vie
tų, kuriose buvai man apvaiz
da, tavo gyvas paveikslas, kaip 
»czionai atradau gy va Ellen pa
veikslą.

Nusisuko pusiau, bet akis

— Pavadinai mane Alber
tu, kai]i kadagiai, suszvapejo, 
"bet kaip asz galiu .pažinti tave 
jei tuomet buv’au neregiu, kaip 
ne isz saldaus tavo balso ir 
prakilnios duzsios ? Nepasaky
siu “apsireiszk man 'Carmel”, 
bet “dėl Dievo! Prakalbėk”.

Nepaižiiistama padavė jam 
balta, szvelnia rankute.

Jurgis pakele ranka prie lu
pu atsiliepdamas: Teip, teip, 
tai tu,! Tai tu esi!

— Tai asz, tare Carmel.
Nnsiriszo veliona ir nusiėmė 

mask a.
Albertas de Rosen teip sau 

persistatė Carmel: Kakta ka
ralienes, veidas panaszus in 
Madonna; žvilgterėjimas szil- 
tu szaliu dukters. Albertas ži
nojo, kad Carmel, kad yra gi
mus Guatemala, kur saule 
karsztai szvieczia. 1

Buvo graži kaip burtinin- 
kiszkas poeto sapnas.

Grafas Albertas nežinojo nei, 
kas pradėjus. Paszoko szaliu 

’ ir susidėjo rankas ant krutinės.
— Carmel! Carmel! Su- 

szvapejo, sakai juk man viena 
diena “myliu tave!”

Kunigaiksztiene de
1 i u du ai nusiszypso j o.

— Graife, tarė mano vyras 
yra kito budo žmogus.V °

* — Tavo vyras! Atkartojo 
Rosen; kur-gi dingo musu ilgi 
pasikalbėjimai žino m a m e 
mums bokszte "!■

— Pajieszkok tu plauku, 
kuriais tu mylėjai bovyties, 
Albertai, atsake kunigaiksztie
ne, patylėdama savo pakirptus 
ste'lmklingus plaukus.

— Jau manes nemyli, su- 
szvapejo Rosen atsidusdamas.

— Mano vvras žino, kad 
esu czionai s’u tavim, 
kunigaiksztiene.

Albertas tylėjo.
-— Grafai, tarė, ne 

dabar tavyje kalbėjo, 
dis. Ellen duktė turi turėti mo
tina; Helena turi but laiminga.

Ir lygia dalimi ju žvilgterė
jimai nusisuko iii sziaurine 
žvaigžde, kuri toje valandoje 
buvo uždengta debesimis.

Drauge isztare:
— Biedna Ellen!
— Macziau ja, kalbėjo 

Carmel; su tuo tikslu atlikau 
kelione in Baltimore. Tai ge
niui io namai, motina turės mir
ti, kaip tik duktė persiskirs su 
sziuo svietu.

— Moteris viskas atmena, 
tarė Albertas Rosen. Pasakyk 
man Carmel, jei vice-grafas de 
Villiers sugrysztu pas Ellen.

— Gyvuotu, atsiliepe Car
mel, asz esu tame dalyke persi
tikrinusi.

— TOLIAUS BUS —

Rivas

a t s aik o

szirdis 
ne szir-

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS,.
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
tai pinasi 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; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

Ne.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgclbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelci; 
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 nema
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 pasako katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No. 138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nodaejusia Žudinsta, 
Pakutninkao, 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 o 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; Apio 
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 Mul
kinus; 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; 
1 G ūdras 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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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 Jcruzolima. 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 Mcdaliko Dievo Motinos 

> Garbei. 15c.
No.203—Knygute, Tretiniu- 

. kiu Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮfnžU 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- J 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
doszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Ordcriai
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. 1

ir Pim-

tik ant
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Ponia de Ępistrudan buvo 
labai insikarszcziavusi. Vice- 
grafo nieko nesakymas joje 
gimdė piktumą.

Kadangi szalia jos niekas 
nesedejo, buvo galima pama
nyti, kad užlaikė slaptybe.

— Kaip tu esi iszlbalus, He
lena, tare in dukteri, valcas tau 
netinka. O kad tu 'žinotum, ka 
asz dagirdau.

Helena žiurėjo in motina 
miglotom akim.

— Ar jautiesi silpna, kal 
bėjo toliau margrabina., valcas 
reikalauja geros sveikatos. Nes 
tai isztikro stebėtina, dviem 
nuolatos suktis-vis aplinkui! 
Mano laikais szokta kitaip, bu
vo taupai ir buvo galima tais 
protarpiais atsilsėti. Bet szian- 
dien prisidengiant pažangumu, 
viskas gadinama. Sukasi ir su
kasi be perstojimo ir tas jiems 
yra miela ir gerai! Pamosuok 
vėdyklė, Helena, o viskas pe
reis.

Tai sakydama, margrabina 
greitai atsisuko, pamaczius at
einanti Uskoka, laikanti ran
koje kirvuką ir prie juostos 
durklą.

— Tai gal.jis? Suszvapejo.
Uskok dailiai pasikloniojo.

— O ne! Atsiliepe atsiga
vus, tai tasai biednas Gere-
court. Ak, tasai nieko neuž- 
musz, galima užtikrinti! Tau 
dabar, Helena?

— Geriau, mama.
. — Asz ta žinojau. Pasakyk 
man kas tai per žmogus tasai 
Jurgis Leslie?

— Ka s p e r žmo g u s? A t k a r - 
tojo greitai Helena. ,

Margrabina atsisuko, temy- 
dama su didžiausia doma in 
dukteri.

— Kas tau yra, mieloji, ta
re nerimaudama, niekados asz 
dar tavęs nebuvau maczius to
kiame padėjime.

— Nieko man nėra, mama, 
atsake Helena.

— Czionai teip karszta, 
pridūrė margrabina. Ar suti
kai kunigaiksztiene, mano vai
keli? Tikai apžavina visus! 
Nežinau, kaip dienos metuisz- 
rodo jos ploszėzius, bet kaip 
jis jai tinka!

Helena nerviszkai suvirpėjo 
ir susiubavo kedeje.

—. Jei sergi, tarė motina, 
tai gal gryszinie namo?’

— Ne, mama, atsake Hele
na.

— Asz maniau, kad tu ko 
nors susijaudinai. Ar kartais 
neteko tau iszgirsti kas zionai

veiksis. Pažadėjau viską pa
laikyti pas'lajptyj, kalbėjo to
liau margrabina, atsakydama 
in savo klausima. Ak, kas tai 
do didelis dalykas! Jei kas tu
rėjo szi vakara apalpti, tai 
beajones asz, mano vaikeli. 
Kad tu žinotum, ka man Enri
kas pasakė.

Margrabina stuktelėjo pa
lengva Helenai in ranka.

— Prisiglausk, tarė, dar 
daugiau; tokius daigtus gali
ma pasakoti tik ant ausies! At
simeni vakarikszczia istorija? 
Tasai Frąncuzas, kuris panie
kino biedna Ellen ir nepriete
lius Albertas de Rosen.

Helena su doma pradėjo 
kiaušy ties.-

— Tasai duelis (dvikova) 
ant smertise. Kalbėjo toliau 
margrabina, nudžiugusi inspu- 
džiaiis, tasai kruvinasis sukal
bėjimas.

— Tai kas-gi? Paklausė 
jauna mergina, nutverdama 
szaltoni rankom motinos ran
ka.

t— O kokia tu suszalus, na! 
Nusiramink, Fraucuzas ir Ro
sen randasi sziame baliuje.

— Ar-gi tas galima, mama!
Bet teip isztikruju yra.
— Tokiame atsitikime, pra- 

sznekejo su sunkenybe Helena, 
jie abudu turės susitik.

— Vienas1 kito jieszko, 
idant viską pabaigus kova.

Helenai kakla patraukimai 
sutampė, valandėlė negalėjo 
atsidusti.

— Teiip, teip, suszvapejo, 
jie vienas kito jieszko. Asz pri
valėjau viską suprasti.

— Ka suprasti? Paklausė 
margrabina, ar tau kas apie 
tai pasakojo? Bet teisybe, tu 
szokai su ponu Leslie, turi ka 
nors žinoti, o gal ir matei?

Helena pasidėjo ant kruti
nės ranka.

— Man rodos, jog macziau 
Alberta de Rosen, motin, tarė 
Helena priglumintu balsu.

— Kur-gi jis yra? Parodyk 
ji man! Ar tu ji pažinsi?

— Manau, kalbėjo toliau 
jauna mergina, kad tu, motin, 
matei teip-gi ta Francuza, ku
ris nužudė ta musu biedna El
len.

Margrabina susipurte kaip 
liūtas.

— Sakyk aiszkiai! Atsilie
pė, asz to reikalauju!

Helęna giliai atsiduso; jos 
lupos) nublanko, nulenkė galva 
ant motinos peties, apalpo.

Sziaurine Žvaigžde
Merginos de Boistrudan ap

alpimas perejo nepatemytinai. 
Buvo teip karszta. Nebūtumėm 
net susilaikė ant tokio menko 
atsitikimo, jei ne tais, kad jis 
buvo priežastimi kunigaiksz- 
tieiics de Rivas prisiartinimo, 
kuri viską pamaczius kuogrei- 
cziausiai pribėgo su pagelba 
kaipo namu szeimininke.

Helena atsigaiveliojus atsi
rado kunigaiksztieh.es kabine
te, kur jai paduota visokiu 
vaistu.

— Brangus vaikelis jau at
sigaivino, kalbėjo kunigaiksz- 
tiene, tai nusiramink margra
bina.

Pirmutinis Helenos žviltere- 
jimas puolė ant vice-grafo de 
Villiers; ji staiga suvirpėjo ir 
primerkė akis.

— Tai asz, giminaite, tarė 
Enrikas, ar gal manes bijaisi?

Helena nieko ne atsake; ku
nigaiksztiene tada žvilgterėjo 
in vice-grafa.

— Eikime, turiu pasikalbė
ti su vice-grafu, tarė kunigaik
sztiene.

Enrikas prisiartino, kuni
gai ksztiene paėmė ji už rankos 
ir prasiszalino kelis žingsnius 
toliau.

— Žmogus,’ kur/o lauki, 
bus tuojaus czionai, tarė tyliu 
balsu.

Enriko ranka sudrėbėjo.
— Jei szianakt nepabaigsi 

viso reikalo, persergscziu tave 
busi pražuvęs. Jausk.... ,

Ir iszleidus ji per duris, 
szias tuojaus uždare. Paskui 
sugrąžo linksma ir atsisėdo 
szalia Helenos.

— Busime geros prietelkog 
nuo szips dienos.

Paskui juokdamos nusilenke 
ant Helenos ausies ir suszvape
jo: Nesibijok, jis turi priete- 
liu!

Helena pasižiurėjo in kuni
gaiksztiene neramiai ir bai
mingai.

— Nekalbu apie vice-grafa 
kalbėjo toliau kunigaiksztiene. 
Tik buk drąsi ir turėk vilti, 
mergele! Myli tave ir tu mylė
si. Tada, kada mus perskirs 
mares, atmink mane!

Pabucziavo tylinczia Helena 
in veidą ir atsisuko in margra
bina.

— Rytoj dasižinosiu apie 
merginos de Boistrudan svei
kata, tarė, atsipraszau, kad 
pon i as czi on ai pal i eku.

♦♦♦ *♦* ♦r-

Buvo jau antra valanda po 
pusiaunakcziui, balius buvo 
visame skasitume, moteris ža- 
vejanczios, vyrai linksmi. Pai- 
numos savitarpiai vesta.

Pas kunigaiksztiene de Ri
vas svecziai naudojosi linksma 
ramybe; susirinkusieji tikrai 
poniszkai linksminosi. Žodžiu 
sakant linksmintasi pilnai, vi
sokiais budais ir visokiomis 1 
pusėmis.

Szen ir ten loszta linksmos 
komedijeles, netikėtai sutai
sytos kuriu prologu yra pa
prastai juokas, o pabaiga, grei
tai nuszluostyta aszaira.

Tie visi romaneliai, komedi
jos ir linksmumai leido pa- 
mirszti apie dramata, kuris

Pacziuotas vyras
Taip greitai nesikeises ant 

Savo gy vasties kaip nevedes, 
Nes pacziuotas turi

Didesni prisiriszima prie 
gyvasties,

Ir turi tikslą gyvenimo 
ant Svieto.

Taigi ir naszlys ne ilgai 
Gyvena ant svieto, 

Nes jam nubodo gyvenimas 
Be savo gyvenimo drauges.

Teisybe, kad ir paczuoti 
Turi truputi susivaldyt, 

Su savo džiausgmais, 
Nes tankiausia, smarkiausiam 

vyrui, 
Po metu vedusio gyvenimo.

Ragai liekasi nulaužti, 
Ir pasilieka jisai kaip 

avinėlis.
Ir naszlys gyventi ilgiaus 

ant svieto,
Jeigu po palaidojimui savo, 

mylimos pacziules, 
Užsilaikyti davadnai kaip

Naszliui pritinka, 
Bet ant nelaimes,

Tokis naszlys aplaikes 
Liuosybe po palaidojimui 

islavo prisiegeles, 
Persimaino ant jaunikio, 
Ir džiaugėsi kad atsikratė 

nuo kaltumo,
Pradeda vesti sportini 

gyvenimą, 
Ir lakstyti paskui jaunas 

mergeles, 
Kas jam greicziau 

priskubina mirti, 
Per naktis trankosi po 

visokias urvas, 
O jeigu da turi automobiliu, 

Tai jau lukaiut!
* * *

Detroite nekurtos bobeles 
nedarykite juoku, 

Nes pridirbate gana juoku 
, ir visokiu ir baiku. ‘ 

Jau aplaikiau visu vardus, -
Padarysiu jums pietus 

gardžius, 
Su koczelu iszkocziosiu, 

Svieteliui apie jus puikiai 
pagiedosiu, 

Apie blogus darbus jusu, 
Kada pas jus pribusiu. 

------------- -------
— Ka žmonis apie tave gir

di gero, tu to sau in galva ne
dek; bet ka girdi apie save 
pikto, tai ne užmirszk per il
gus metus.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAIJSIOS
... MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

nuo pat pradžios baliaus kabo-
jo ore.

Pasielgimas pagaliau vice- 
grafo Enriko de Villiers buvo 
visai laisvas ir naturaliszkas; 
kad jam kalbėta apie vakaryk- 
szti pasakojima, jis szyipsojosi.

Jurgis szoko. Tai kas-gi blo
go buvo galima mislyt?

Žodžiu sakant, tie du žmo
nes, kurie su karabinais ranko
se iszejo isz Sziaurines Ameri
kos miszku, idant pabaigti ko
va Paryžiuje, nepribuvo susi
rinkusi ems p ai i e p u s.

Kuo naktis ėjo gilyn, tuo 
daugiau nuo veidu nupuldavo 
kauku (masku). Imta susipa
žinti.

Kame-gi buvo clramato kar
žygiai?

Keliomis minutomis po an
trai Jurgis Leslie susitiko su 
vice-grafu de Villiers. Jurgis 
prisiartinęs tarė:

— Dar nepribuvo.
Abudu persiskyrė.
Vice-grafas inejo in loszimu 

sale.
Jurgis nuėjo in kvietku te

rasa, kur pirmiau po valui bu
vo iszejas su Helena.

Terasas kabojo ant trotuaro 
visu desžiniu paloiciaus szonu.

Jurgis atsirėmė in geležini 
aptvara.

Oras buvo dtiegnas, bet szil- 
tas. Staigus szailczio atsileidi- 
mas vakarykszti miega pakeitė 
dumblynu. Visais vakaras lijo, 
o dabar žvaigždes pritraukian- 
czia szviesa blizgėjo tyrame 
danguje, kuris buvo nuvalytas 
nuo debesiu pietiniais vėjais.

Jurgis Leslie gainiojo žvaig
žde akimis. Nusirita jam veidu 
aszara, o szirdi suspaudė koks 
tai nepaprastas sopulis.

— Ellen, Carmel! Suszva
pejo.

Pasakė du vardu: mylimo
sios ir sesers.

Pasiszventimo valanda isz- 
inusize. Jurgis akis velui in 
dangų kilnojo: tarpe jo ir dan
gaus skliauto, tarpe jo szirdies 
ir Ellen szirdies atsistojo sze- 
szelis.

Kuomet Carmel paliko jo se
serim, tarė jei viena vakara, 
kada tyras vejėlis nuo Savan
na pasiekia bokszto virszune:

—: Ar dangus yra giedras? 
Ar- matai szjaurine žvaigžde 
nuo Rio Gila puses?

O kada Carmel atsake, “ma
tau ja”, deszimta aszmusze. 
Jurgis girdėjo Ellen baisa.

Nuo to laiko Carmel kas 
naktis temijosi in žvaigždes, 
užstodama nematantį (neregi) 
savo prieteliu.

Todėl tai sziaurines žvaigž
des apmatymasir atnesze Jur
giui ant lupu du vardu: Ellen 
ir Carmel.

Apaczioj balkono ilgomis ei- 
/lemis buvo nustatytos karie
tos. Vožėjai, snaude ant savo 
sėdynių. Antroj gatves pusėje 
buvo atidaryta vyno krautuve.

Jurgis pažadintas isz savo 
svajonių keliais garsiais žo
džiais, pradėjo su doma klau- 
syties. Patemijo karieta be 
herbę, kurios _ vežėjas turėjo 
rieszuczio spalvos liberija su 
baltais guzikais. Leką jus sto
vėjo prie durelių.

— Tai juokinga, ir stovėti 
czionai tokiame purvyne, kai 
bėjo balsu, kurio Jurgis ne
daug galėjo suprasti. — Jums- 
gi už tai laibai gerai sėdėti 
m i nk s z t o j e k a r i e t oj e.

— Duok ugnies, tuotarpu 
nors parūkysiu,'pasigirdo isz 
karietos balsas'.

Ir uždengta kapiszonu galva 
iszsikiszo; lekajus padavė pyp
ki ir ugnies.

Silpniausia vagiliu kalbos 
clalmi yra tai, kad lengva vis
kas suprasti. Jei vagiliai ir 
banditai neturėtu dar kitokiu 
iszsireiszkimu, palicijinis laik- 
rasztis beabejones nupultu.

I

Jurgis bestovėdamas staiga 
atsiminė paslaptingus jam isz 
vakaro siuntinėjamus laiszkus.

Tasai ponais, užrūkantis pas 
savo lekaju pypki, pamirszo

(Tasa Ant 2 puslapio)

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.' * 1

“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimas 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai, i ’ 

_ i
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Mykolo Arkangelo, o Tautisz- 
ka Vardine: Vilkalis. Ir ta die
na: 1536 m., Lietuvoj© apskelb
ta instatymai. Žydu szvente 
“ Yom KipĮpur”; 1911 m,, Ita- 
lu-Turku karas prasidėjo.

— Ketverge pripuola Szv. 
Jeronimo, o Tautiszka Vardi
ne: Bytaute. Taipgi ta diena: 
1559 m., Lietuviai padare su
tarti su Kryžeiviais eiti in ka
na priesz Rusus; 66 metai kai 
Szvento Juoapo Parapija likos 
uždėta per/a.a. Kunigą Petrą 
Abromaiti.
— Gerai žinomas ūkinin

kas ii* skaitytojas “Saules”, 
isz Locust Valley, ponas Kazi
mieras Tininis, gydosi in Ham
burg ligoributeje. Mes visi vė
liname ponui Tininui greito 
pasisveikinio.

— Nedelioj Rugsėjo 26-ta 
diena, apvaiksztinejo savo 50 
Metu Auksines Sukaktuves 
savo vineziavones dienos, pon- 
stva. Jonai Služeliai, nuo 605 
W. Mahanoy uly., su Szv. Mi
sziomis in Szv. Juozapo baž- 
nyczioje, devinta valanda, o 
dvylikta valanda invyko isz- 
kilmingi pietus in Newhard’s 
svetainėje. Sveteliai linkėjo 
pons. Sluzeilianls ilgo gyveni
mo.

.— Petnyczioj pripuola Szv. 
Rėmigijo, o Tautiszka Vardi
nė : Bastis. Taipgi pirma diena 
Spalio-Oktobero. Menesis pa- 
szvenstas ant garbes Szv. ,Ro- 
žaneziaus. Menulio Atmainos: 
PriesZpilnis 5 diena, Pilnatis 
12 d., Delczia 18 d., Jaunutis 
26 d. Ūkininku Priežodžiai: 
Rudens skaidres dienos gabe
na viek veja ir sniegus. Jeigu 
zuikelis ilgai vasaros kaili dė- 
veja, tai ir žiema dar toli. Jei
gu Spalio menuo szaltas tai at- 
ėinajicziame mete nebus kir
mėlių gadinaneziu kopūstas. 
Ir ta dienai: 1910 m., Los An
geles mieste, Californijos vals
tijoje, laikraszczio » “Times” 
redakcija susprogdinta. Dvi- 
dėszimts žmonių žuvo; 1252 m., 
Mindaugas priima Lietuvos 
Karaliaus vainiką;
Pirmąjį Pasaulini Kara in 
Argonne Miszke Prancūzijoje, 
pirmutinis užsipuolimas su 
er opi anais, tai buvo pradžia 
kariszku jiegu padangėse; 
1918 m., Amerikiecziai iszmo- 
ko nauja žodi: “Influenza” ar 
“Flu”. Ta liga parsivežė musu 
kareiviai isz karo frunto; 1928 
m., Rusija invede pirmąjį savo 
penkių metu plana; 1943 m., 
Amerikos Penktoji Armija in- 
marszavo in Italijos miestą 
Naples; 1946 m., vienuolika 
Naciu buvo pasmerkti mirties 
bausme ant kartuvių, o trys 
kiti buvo pasmerkti iki gyvos 
galvos in kalėjimą.

— Naujas fabrikas yra ren
giamas Mahanojaus mieste aut 
East galo, arti Parko. Czia bus 
daromi cigarai, General Cigar 
Kompanijos Miesto biznieriai 
ir kiti aukoja ar pasižada au
koti kiek 'pinigu del to fabriko 
pastatymo. Aukos eina nuo 
penkių tukstancziu doleriu iki 
penkios deszimts doleriu, ir 
mažiau. Tokiam fabrikui pa
statyti reikia apie keturios 
deszimts tukstancziu doleriu. 
Biski daugiau kaip treczdalis 
tu pinigu jau yra surinkta ar 
'biznierių pažadėta. Kaip tas .

fabrikas bus pastatytas, tai te
nai bus darbo del apie pustre
czio szimto darbininku ir dar
bininkių. miestu ir miesteliu, 
mainu apylinkėje dabar sten
giasi parsitraukti invairiu fa
briku, kad 'butu darbo, nors 
kai kuriems, dabar kai mainos 
taip prastai dirba. Ta cigaru 
kompanija ketina sudaryta 
kontrakta del penkių metu ir 
paskui bus nutarta ant dar 
penkių metu, su sutarimu kad 
tada ta kompanija gal bus pa
sirengus savo fa'brika padidin
ti. kad dar daugiau žmonių 
gautu darbus. O

Portage, Pa. — Senas gyven
tojas, Vladas Jurkonis, nuo 
718 Prospect uly., numirė Rug
sėjo penkta diena ir palaidotas 
Rugsėjo devinta diena, su Szv. 
Misziomis in Szv. Szirdies baž- 
nyežioje ir palaidotas in para
pijos kapinėse. Velionis buvo' 
geras tautietis ir daug pasidar
bavęs bendrai vietinei Lietu
viu kolonijai. Amžina atilsi!

Castel Gandolfo, Italija. — 
Gydytoju raginamas, P i j u s 
XII Nedeliomis ne'besake nu
matyto pamokslo ir Panedely- 
je nebepriiminejo turistu. Bet 
Popiežius nori dirbti.

Panmunjon. — Kinijos Ko
munistai jau graižino 4,034 san- 
.jungininku kariu lavonus, 
žuvo Korėjoje ir ten buvo 
laidoti.
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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, atsišzauki- 
te pas:

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

Trys Istorijos-
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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Japonai jau seniai nerimau
ja ir priesztarauja priesz musu 
tokiu bombų patikrinimus j u 
vandenyse, ir jie yra pareika
lavę keletą milijonu doleriu 
del padarytos iszkados.

Amerikos Ambasadorius J. 
Allison greitai pasiskubino isz 
reikszti musu kraszto užuojau
ta ir pasiulino to mirusio Japo
no szeimynai pustreczio tuks- 
tanczio doleriu.

PIRMOJI ATOMINES
BOMBOS AUKA

Japonas Žvejotojas
Pasimirė

TOKYO, JAPONIJA.— Ja
ponas žvejotojas kur, pasiekė 
dulkes nuo musu sprogstari- 
czios vandenilio bombos in Bi
kini, Kovo pirma diena, pasi
mirė ligoninėje, Tokyo miestą.

Keturios deszimts metu am
žiau Aikichi Kuboyama, radi
jo darbininkas ant žvejotoju 
laivo “Lucky Dragon” gal tai 
pirma auka nuo tos musu nau
jai iszrastos ‘Hydrogen’ bom
bos.

Jo sirguUavimas ir paskui 
mirtis baisiai daug reiszkia vi
sam Japonijos krasztui ir gal 
atsilieps ir iii tarptautini teis
mą.

vai pritarė Amerikos atstovui. 
Per deszimts minutu visi gin- 
czyjosi kol Indijos atstove Po
nia Vijaya Lakshmi Pandit vi
sus tuos ginczus nutraukė pa-

4 . . '

tupdindama savo kraszto at
stovą ir atkirsdama Sovietu at
stovui Viszinskiui sakydama j
kad ežia nei vieta, nei laikas 
toki klausima iszkelti.

Už Geležines Uždangos
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ant to“Lucky Dragon” lai
vo tuo laiku buvo dvideszimts 
trys žvejotojai, ir jis buvo 
daugiau kaip asztuonios de
szimts myliu nuo tos vietos 
kur ta bomba buvo susprog
dinta. Amerika yra pasiuli- 
nus Japonu valdžiai visa mili
joną doleriu del iszkados pa
darytos tam laivui ir tiems 
žvejoto jams.

SUKILIMAS
KALĖJIME

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sus sukilėlius su gazais. Suki
lėliai kalėjimo sargu visai nei 
negrasino ir nei vieno nesužei
dė. Bet jie sudaužė daug bal
du ir iszmusze langus. Jie ka
lėjimo virszininkams pasi
skundė kad ne tik maistas 
prastas, bet kad kalėjimo sar
gai neparupina jiems nei laik- 
raszcziu, nei žurnalu.

Daugiau kaip keturi szimtai 
policijantu pribuvo kaip tik 
buvo praneszta kad tie kaliniai 
sukilo priesz savo sargus.

Czia, szitame kalėjime ran
dasi tik tie kurie tik ant keliu 
metu yra nuteisti. Ilgiausia 
bauda kaliniui ežia yra mažiau 
kaip penki metai.

Tie sukilėliai pradėjo mažus 
gaisrus po kalėjimo kamba
rius, let policijantai greitai 
juos užgesino. Kiek iszkados 
buvo padaryta dar sargai ne
gali pasakyti.

VALDŽIA PIRKS
ANGLIS ISZ 

MAINIERIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mergaite Sumuszta Ir Apvogta

Keturiolikos metu Adele 
di Gregorio, graudingai ver
kia kai Ponia Serafiną Ma- 
rinacci stengiasi ja suramin
ti prie New York teismo ofi
su.

Jauna mergaite buvo taip 
sumuszta ir iszgazdinta tu 
jaunu žuliku, kad ji bijosi 
pasakyti kas ja taip buvo 
sumusze. Ji sako kad ji bijo
si kad jie jai neatkerszintu 
ir dar labiau nesumusztu.

Septyni jauni žulikai bu
vo tuojaus policijos suimti. 
Du intarti buvo tuojaus pa
dėti po deszimts tukstancziu 
doleriu kaucijos, vaikas ir 
mergpa^aike. Treczias buvo

laikinai paleistas po savo 
motinos sargyba. Penki isz 
tu užpuoliku buvo mokines 

j mergaites. 
.nr.-'V

Tokiu nelemtu atsitikimu 
dabar vis daugiau ir dau
giau atsitinka. O dar ra to
kiu žmopiu kurie vis teigia, 
kad tie jaunieji neykalti, ir 

j kad reikia juos suprasti ir 
; užjausti. Laikraszcziai ne

nori tokiu žuliku vardus pa
skelbti, nes jie dar tokie jau
ni. Argi nebutu geriau ju 
vardus vieszai paskelbti, 
kad ne tik kiti tokie žinotu, 
bet kad ir ju tėvai ir ju tėvu 
susiedai ir draugai žinotu 
kokie niekszai jie yra.

Per Kersteno Komiteto tar- &
dymus paaiszkejo indomiu li
gi tol placziau nežinotu dalyku 
ir apie musu pavergtąja tėvy
nė. Reikia tikėtis, kad su laiku 
jie bus paskelbti vieszai. Bol- 
szevikai yra pagrobė taip pat 
keletą musu tautiecziu, vienus 
Vienoje, o pora ir isz Vak. Vo
kietijos. Taip pat žinomas atsi
tikimas, kad 1947 m., vienas 
palaltietis buvo pagrobtas 
Muenchene, be to, kaip . buvo 
suimtas ir mėginamas, perduo
ti Rusams vienas Latviu, žur
nalistas, tik, laiku insikiszus 
Latviu atitinkamiems orga
nams ir Amerikiecziu vadovy
bei, paežiu paskutiniu. ’ laiku 
paaiszkejo Bolszeviku klasta, 
grobikai dingo kaip-in žeme, o 
minimasis žurnalistas buvo 
iszgelbetas. Vienok isz kitos 
puses, nepaisant viso Bolszevi
ku vartojamo smurto, paskiau
sia Vakarus pasiekusios žinios 
rodo, jog Sovietu mechanizmas 
toli gražu nėra toks tvirtas, 
kaip kad j u propagandos sten
giamasi ji pavaizduoti isz vir- 
szaus. O tai ir iszlaisvinimo 
viltis, atėjus laikui, daro dar 
realesnes.

— ‘ ‘ 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!

Prezidentas• Pasirenka Obuoli

'ib'/T. f’?:

Prezidentas Dwight D. Ei- 
senhoweris, nusiszypsojo, 
kai jis pasirenka obuolį, per 
trumpas prakalbas in Grand

Junction, Colorado. Po pra
kalbu, jis pasiėmė dar kelis 
gražius obuolius ir insidejo 
in kiszenius, del keliones.

del Korėjos apginklavimo ir 
del to kraszto pramones. Ame
rikos lakūnai dabar mokina 
Pietų Korėjos lakūnus kaip 
valdyti ir vairuoti Amerikos 
greicziausius “Jet” eroplanus.

Stassen sako kad Amerikos 
valdžia gal paskirs apie septy
nis szimtus milijonu doleriu 
per ateinanczius metus del Ko
rėjos.

Pietų Korėjos lakūnai atva
žiuoja in Amerika pasimokinti 
kaip vairuoti, draivint musu 
greicziausius eroplanus. Už j u 
keliones ir už ju mokslą musu 
valdžia užmoka.

TAUTU SANJUNGA
NEPRIIMA KINIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Komunistiszkos Kinijos atsto
vas.

Amerikos atstovas, Henry 
Cabot Lodge, tuojaus primine 
kad jau pirmiau buvo nutarta 
Komunistiszkos Kinijos klau
sima sziuo laiku neiszkelti. Jis 
patarė ta klausima praleisti ir 
.imtis svarbesniu klausimu. 
Anglijos ir Australijos atsto-
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It’s a Woman’s World of Opportunities
Women of Importance: 1952
Never before have women held such respon
sible jobs—in fields formerly restricted to 
men. You'll BE as important as you'd like 
to FEEL when you join the women in the 
services. There are more than 450 different 
kinds of exciting, man-size jobs: commu
nications experts, interpreters, administra
tors, electronic specialists, plane dispatchers 
... many, many more.

It’s a full partnership with our men! 
Today, in the women’s services, you’ll re
ceive equal pay, equal rank, equal oppor
tunities with our men. PLUS 30 days’ vaca
tion a year, clothing designed by top cou
turiers, medical care, allowances, travel.
Volunteer for a Vital Job
If you are a woman 18 or over, you’ll find 
more in life in uniform. Choose from the 
nine services the one best suited for you.

TAKE YOUR PLACE
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IN AMERICA'S BIGGEST JOB J

. ' defense!

OMEN'hYSERVICES
WAC • WAF • WAVES • WOMEN MARINES • ARMY NURSE CORPS • NAVY NURSE CORPS 

AIR FORCE NURSE CORPS • ARMY WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST
AIR FORCE WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST CORPS
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