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Szitas sztorninkas isz tik
ro nemaža darba szia turi, 
parūpinti ir pamieruoti cze- 
vėrykus szitai szeimynelei in 
Los Angeles, California. Po

Isz Amerikos
,/ _ I

MERGAITE
PASZAUTA

Vaikezai Susipesze 
Ant Ulyczios

PHILADELPHIA, PA. — 
Augsztesniosios mokyklos, 
“High School” mokine buvo 
sužeista, kai vienas isz dvieju 
vaikezu paleido szuvi isz re
volverio, kai ant jųdviejų bu
vo užsipuolė apie szesziolika 
kitu tokiu vaikezu ant Broad 
ulyczios netoli nuo Melon uly
czios.

Mergaite mokine yra ketu
riolikos metu amžiaus Lillie 
Martin, kuri eina in William 
Penn High School. Kai jai ta 
kulka netyczia pataikė in koja, 
ji sukniubo ant ulyczios. Tiedu 
vaikezai tada pabėgo.

Vienas žmogus, pamatęs ja 
gulinczia ant ulyczios nuveže 
ja in Hahnemann ligonine, kur 
daktarai sako kad ji nėra jo
kiame pavojuje.

Ji policijos Leitenantui Ja
mes N. Reaves pasakė kad dvi 
gaujos vaikezui, mokiniu pe- 
szesi tarpu saves kas valdys ir 
tosaus ant Broad ulyczios ir 
jau keletą sykiu tos gaujos jau 
nuju susikirto ir susipesze.

Szita syki viena gauja užti
ko prieszingos gaujos du na
riu ir ant ju užsipuolė. Kai tie
du negalėjo atsiginti, vienas 
isz ju iszsitrauke revolveri ir 
paleido szuvi kuris tai mergai
tei pataikė in koja.

Beveik szitoje paežio j e vie
toje pareita Vasario menesi, 
keturiolikos metu Robert 
Blocker buvo nuszautas kai 
dvi tokios vaiku gaujos susi
kirto.

Platinkit “Saule”

Tai Kur Szeimyna!

nai Louis Breault, ' (toli po 
deszine) atsivedė savo vai
kus kad jiems parūpinus po 
czeveryku pora. Jiedu turi 
devyniolika vaiku. Tik vie

sen. j. McCarthy
IR JO DRAUGAI

INT ARĖJAI__ &
WASHINGTON, D. C. — 

Po ilgu ginezu ir mitingu, ypa
tinga Senato komisija yra ga
lutinai baigus savo intarimus 
ka slink Senatoriaus McCarthy.

Isz suvirsz trisdeszimts in- 
tarimu, pasiliko tik trys, ir tie 
tokie silpni ir beveik juokingi 
kad visi tie tardinimai pavirto 
in szposus, už kuriuos mes su 
savo taksomis turime užmokė
ti.

Isz viso to lermo, isz visu tu 
baisu intarimu ir tardinimu ta 
Senato komisija sztai kaip sa
vo audringus mitingus užbai
gė:

Intarimas — Senatorius Mc
Carthy paniekino ir pažemino 
Senato Rinkimu Komisija, kai 
jis vieszai kelis Senatorius ant 
szitos komisijos iszpravardžla- 
vo ir pasziepe.

Atsakymas — Sen. McCar
thy sako kad ta komisija netu
rėjo jokio ingaliojimo, ir kad 
ta komisija ant visu klausimu 
me’avo ir teismo akyse ta ko
misija neturėjo jokio ingalioji
mo ji patraukti ar in teismą ar 
in savo tardinimus.

Senato Patarimas — Kad 
Senatorius McCarthy butu isz- 
bartas ir kad jam butu patarta 
labiau gerbti Senato Komisi
jos narius. Kai jis nesutiko at
sakyti in tos Senato Komisijos 
klausimus jis paniekino Sena
torių varda ir intekme. Jis pra- 
siszoko kai. jis vieszai pasakė 
kad Senatorius C. Hendrickson 
Republikonas isz New Jersey, 
yra žmogus kuriam Dievas ne
davė nei proto nei jokios drą
sos.

Intarimas — Kad Senatorius 
McCarthy ragino Amerikos 
valdžios ir sztabo darbininkus 
sulaužyti' savo isztikimybes 
prisieka, savo valdžiai ir jam 
iszduoti vardus tu valdžios

no ežia nėra, bet kad ir asz- 
tuoniolika poru czeveryku 
pamieruoti sudaro tikrai 
milžiniszka darba szitam 
sztorninkui.

darbininku kurie yra iszdavi- 
kai, netinkami ar staeziai Ko
munistu sznipai.

Atsakymas — Sen. McCar
thy sako kad nei vienas val
džios darbininkas nei jokia isz
tikimybes prisieka nesulaužo 
jeigu jis iszduoda iszdavikus, 
szpiegus, sznipus ir Komunis
tus. Jis dar syki vieszai pasa
kė kad jis mielu noru priims 
visas žinias isz valdžios darbi
ninku apie kitus darbininkus 
kurie yra dykaduoniai, tingi
niai, iszdavikai ar Komunistai.

Senato Patarimas — Visisz- 
kai silpnas jeigu ne staeziai 
juokingas: Ant szito klausimo 
Senato Komisija prisipažino 
kad ji nieko negali nei sakyti 
nei daryti. Ta komisija tik tiek 
pasakė kad tokis Senatoriaus 
pasielgimas ir nusistatymas 
yra baisiai pavojingas, bet ta 
komisija neiszdryso vieszai pa
sisakyti priesz ta jo nusistaty
mą. Nors szitas priekaisztas 
buvo svarbiausias ir didžiau
sias priesz Sen. Joseph McCar
thy.

Intarimas — Sen. McCarthy 
buvo neteisetinai gavės FBI 
laiszka, kuri jis buvo Armijos 
Sekretoriui Stevens inteikes 
per tuos televizijos tardinimus 
tarp Senatoriaus McCarthy ir 
Armijos. Senatoriai buvo pa
smerkė ta laiszka kaipo netei
singa ir pa’szyva. Bet pats FBI 
pirmininkas J. Edgar Hoove- 
ris vėliau buvo pasakęs kad tas 
laiszkas kuri Sen, McCarthy 
buvo gavės buvo tik dalis to 
laiszko kuri FBI policija turi, 
ir kad viskas tame laiszke 
szventa tiesa.

Atsakymas — Sen. McCar
thy atžagariai gynėsi ir dar 
pakartuojo kad jo komisija tu
ri pilna teise ir ingaliojima 
rinkti ir skelbti tokias žinias, 
kad visi žinotu kur ir kiek val
džioje ir armijoje ir augsztose 
vietose randasi Komunistu. Jis 
ir dabar teigia ir sako kad tas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BILIJONAI
FARMERIAMS

Nei Skatikas 
Mainieriams

WASHINGTON, D. C. — 
Musu valdžia ir musu valdžios 
valdininkai pamirszta, ar gal 
niekados nebežinojo ir nebe- 
paise kad mainieriai yra szio 
kraszto isztikimi piliecziai, 
kad jie taksas moka, kad ju 
vaikai in vaiska stoja, kad 
daug vaiku isz karo lauko ne- 
besugryžo. *

Tiesa, ir farmeriai yra tokie 
patys isztikimi piliecziai ir jie 

i taksa s moka ir j u vaikai in 
vaiska stoja. Bet mes tik tiek 

i norime pasakyti, kad mes ne- 
: misliname kad farmeriai yra 
' jau tiek geresni ar isztikimes- 
; ni už mainierius, kad valdžia 
juos taip glamonėtu, o mainie- 

! rius in szali pastumtu. O musu 
valdžia kaip tik taip ir daro.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

POLICIJANTAS
ISZTEISINTAS

Policijos Virszininkas 
Prisipažiinsta Klaida 

Padaręs

NEW YORK, N. Y. — New 
York miesto policijos komisi- 
jonierius, Francis W. H. 
Adams prisipažino kad jis bu
vo baisia klaida padaręs, kai 
jis nubaudė ir pažemino de
tektyvą, policijanta James Mc
Shane, už tai kad jis po kum- 
sztyniu buvo palaikes lietsargi 
umbreliu virsz kumsztininko 
Rocky Marciano. Tas polici
jantas buvo nuėjės in tas kum- 
sztynes ta diena kada jis buvo1 
liuesas nuo savo sargybos pa
reigu.

Bet nors policijantas, detek
tyvas McShane gavo savo 
laipsnius atgal jis vistiek da
bar turi dirbti in Bronx, o ne 
in West Side, kur visi polici- 
jantai laiko už garbe dirbti 
tarp bagoeziu.

Policijos virszininkas Adams 
prisipažino kad “po isztyrimo 
viso to klausimo asz turiu pri
sipažinti kad asz ežia klaida 
padariau ta policijanta taip 
nubausdamas.”

Bet ar tokis prisipažinimas 
tokio virszininko gana? Jeigu 
jis galėjo ir dryso ta policijan
ta taip nubausti ir paskui pri
sipažinti kad tas policijantas 
nekaltas ir kad jis pats klaidoj, 

(argi dabar jis pats neturėtu 
būti nubaustas?

Jeigu jis galėjo ir iszdryso 
nekalta žmogų taip nubausti ir 
pažeminti, tai argi nebutu su- 
lyg tiesa dabar ir jam kokia 
bausme paskirti, kad jis tokios 
klaidos kita syki nepadarytu?

“Saule” buvo viena isz pir
mutiniu laikraszcziu drąsiai 
sakyti kad tas policijos virszi
ninkas klysta ir nežino ka jis 
daro.

Korėjos Kareivis Pasmerktas
Iki Gyvos Galvos In 

Kalėjimą

SAN ANTONIO, TEXAS. - 
Eilinis kareivis Claude Bat
chelor, kuris savanoriai buvo 
stojęs in vaiska, kai jis buvo 
tik szesziolika metp amžiaus, 
yra dabar kariszko teismo nu
teistas ir pasmerktas in kalėji
mą iki gyvos galvos.

Kariszkas teismas rado ji 
kalta už susidėjimą su prieszu 
Korėjoje, ir už davima žinių 
apie savo drauga kareivi.

Kareivis Batchelor dabar 
gali kreiptis in augsztesni teis
mą.

Kai kariszkas teismas pa
skelbė jo pasmerkimą, kareivis 
Batchelor sako kad jis tuo lai
ku nieko negali ir neturi pasa
kyti.

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Batchelor buvo Ki- 
niecziu Komunistu belaisvis 1 kai jis buvo asztuoniolikos me
tu amžiaus. Jis buvo belaisvis 
per trisdeszimts asztuonis me
nesius. Jis yra intartas ir da
bar pasmerktas kad jis buk 
pristojęs prie Komunistu ir 
buk kad jis yra iszdaves keletą 
Amerikiecziu kareiviu tiems 
Komunistams.

Isz pradžių jis nenorėjo 
gryžti in" Amerika, bet kai Ka
ro Sztabas jam ir kitiems to
kiems prižadėjo kad jie nebus 
in tarti ir nebus net klausinėja
mi, jeigu jie tik sugrysz in

Laukia Žodžio Isz Savo Sūnaus

Daktaras ir Ponia A. M. 
Ditchik laiko savo sunaus 
Don Dixon paveiksią ir lau- 
kia nor žodžio isz jo. Jis yra 
laikrasztininkas del Inter
national News Service. Bu
vo praneszta kad Komunis
tai Kinijoje yra ji paleido 
isz nelaisvės. Komunistai 
pranesze kad Dixon, Rich

Ąperika, jis sutiko sugryžti. 
Kai tik jis sugryžo, Armijos 
Karo Sztabas pamirszo apie 
savo pasižadėjimus ir neiszlai- 
ke savo žodžio, bet tuojaus ji 
patraukė in teismą.

Jeigu c: i a yra isztikimybes 
savo krasztui klausimas, tai 
ežia ne Karo Sztabo reikalas, 
bet musu teisetino teismo klau
simas ir Karo sztabas nieko 
bendro ežia neturi. Karininku, 
Karo Sztabo teismas niekados 
negali gerai ir teisingai nu
spręsti eilinio kareivio kalte ar 
prasikaltima ir tai neturėtu 
būti ju rankose. Dažniausiai 
tie kurie tokius kareivius tei
sia niekados nėra paragavę 

ikaro frunto muszius; jie tik 
tupi už sėdynės Vaszingtone ir 
paiszeli kramto.

Jau beveik laikas kad mes 
ne tokius nabagus kareivius 
teistume, bet gerai apsižiure- 
tume ir dažinotume kur ir ka' 
tie musu didieji karininkai vei
kia Vaszingtone. Laikas pasa
kyti tiems karininkams kad 
ežia ne Frusu Armija, kad ežia 
ne Hitlerio vaiskas, kad ežia 
laisves szalyje eilinis kareivis 
yra kad ir didžiausiam ponui 
karininkui lygus.

Mes visas žinias apie eilini 
kareivi Batchelor nežinome, 

Igal jis tikrai kaltas. Bet ežia 
szitas klausimas nepriguli ka
ro sztabui kuriame dalyvauja 
vien tik karininkai. Tokis 
klausimas turėtu būti investas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ard Applegate, radijo skel
bėjas ir Kapitonas Ben 
Krasner yra isztremti isz 
Kinijos.

Bet Amerikos kariszki 
sargai prie rubežiaus sako 
kad dar iki sziol tie belais
viai nėra paleisti ir kad jie 
ju dar vis laukia ir nesulau
kia.

Vienuolikos metu amžiasu 
Walter ’Golle, sėdi ir smut- 
nai mausto ir liūdnai rymuo- 
ja prie Yankee beisbolas 
parko, New York mieste. Ki
ti keli milijonai žmonių pa- 
nasziai jauezia dabar, kai 
New York Yankees beisbo
les ratelis pralosze beisbolės 
rungtynes. Visi jaute ir sa
ke kad niekas niekados ne
gales sumuszti tu garsiu 
beisbolininku. O dabar ju 
garbinga vieta pasivogė 
Clevelando fceisbolininkai. 
Tai rauda ir verksmas girdi- 

! si New York miesto ulyežio
se, nes New York miestas 
garbes neteko.

Amerikiecziams sziuo lai
ku beisboles loszimas labiau 
rupi negu visi Užsienio ir 
Vaszingtono klausimai sy
kiu.

VYRAS INTARTAS

Žmonos Mirtis;
Žmogžudyste

CONSHOHOCKEN, PA. — 
Keturios deszimts szešziu me
tu amžiaus Anthony J. Ferst 
yra intartas už žmogžudyste. 
Jis policijai buvo paaiszkines 
kad jo žmona repais nupuolė ir 
sprandą nusisuko. Jo žmona 

■ buvo keturios deszimts trijų 
metu amžiaus ir dvylios vaiku 
motina.

Valdžios advokatas, Ber
nard Di Joseph, isz Montgome
ry Apygardos isz pradžių inti- 

! kejo jos vvrui kai jis paaiszki- 
no kaip jo žmona trepais nu
puolė ir užsimusze, bet jos dvi 
dukreles visai kitaip polioi- 
jantams papasakojo.

Dukreles, vienuolikos metu 
Joy ir devynių metu Sarah sa
ko kad ju motina visai nebuvo 
ant virszaus^ir kad jodvi gir
dėjo kaip ju motina szaukiesi 
pagelbos ir baisiai spiege že
mai. Paskui jodvi rado savo

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Kai Tautu Sanjunga per to

ki dideli balsavima nutarė ne
priimti in savo eiles Komunis- 
tiszka Kinija, tai 'buvo baisus 
smūgis Sovietams, o mums 
tikras laimėjimas, nes per kiek 
laiko vien tik Amerika buvo 
stojus priesz tos Komunistisz- 
kos Kinijos priėmimą ir pripa
žinimą.

Daug politikierių dabar sa
ko kad Demokratai geriau 
remtu Prezidentą Eisenhoweri 
negu dabar Re|publikonai ji re
mia. Tokie gandai baisiai ne- 
patinkaj Respublikonams.

Dabar beveik visuose fabri
kuose yra indedama daugiau 
ir daugiau visokiu maszinu ir 
taip vis mažiau ir mažiau dar
bininku tiems fabrikams rei
kia. Bet dabar vis daugiau ir 
daugiau reikia mokintu žmo
nių tas maszinas prižiūrėti.

■ • ■
Jeigu kada nors buvo reika

las duoti savo vaikams proga 
eiti in augsztesnius mokslus, 
tai-kaip tik sziandien, kada vis 
daugiau ir daugiau mokintu 
žmonių kaip inžinierių visur 
reikia. Vienas geras inžinierius 
gali užimti szimto darbininku 
vieta.

Sziandien fabrikantai ir 
kompanijos ne raumenų ar 
prakaito jieszko bet smegenų 
ir proto, mokslo.

Darbininku unijos dabar isz 
saldaus miego pabudo ir pa
mate kas fabrikuose darosi. 
Jos dabar ims reikalauti trum
pesniu darbo dienu ir didesniu 
algų, aiszkindamos, kad fab
rikantai daug didesni pelną 
gauna kai jie indeda visas tas 
maszinas ir už tai gali daugiau 
darbininkui mokėti už ma-

žiau darbo valandų.

Jeigu norite pirktis nauja 
automobiliu tai dabar gana ge
rai gausite už savo sena lauža. 
ir daug pigiau galesite pirktis 
ta nauja automobiliu, jeigu no
rite pirktis 1954 metu automo
biliu. Mat beveik visi dabar 
laukia ateinaneziu metu auto
mobiliu, kurie pasirodys už ke
liu menesiu.

Ateinaneziu metu nauji au
tomobiliai kasztuos apie tiek 
pat, kiek sziu metu kasztuoja.

Trys didžiosios automobiliu 
kompanijos ketina apie penkta 
ar deszimta nuoszimti daugiau 
nauju automobiliu pagaminti 
ateinanc’ziais metais.

, Bendrasis Amerikos Lietu
viu Paszelpos Fondas paszel- 
pia 10,000 Vakaru Europoje li
kusiu Lietuviu, kurie tarpe yra, 
daug džiovininku, chroniszku 
ilgoniu, invalidu, seneliu ir 
mažu vaiku. Nors beveik visu 
ju būkle yra labai sunki ir

Istorija Apie 
“Talmudo Paslaptys”

♦ ... - —
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai

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

skurdi, net isz ju tarpo kartais 
iszkyla ypatingi atvejai, iszsi- 
gkiriantys ir savo tragiszkumu 
ir reikalingu leiszu didumu. At
skiriems asmenims BALFas 
neįgali skirti dideliu sumu, nes 
tuo budu kitiems' butu nu
traukta kad ir nedidele, bet la
bai reikalinga, parama. Todėl 
atsiradus tokiam ypatingam 
atvejui, stengiamasi specialiai 
ir iszimtinai tam tikslui pa
rinkti aukų.

Praeityje kai buvo stengia
masi sutelkti leszu tam, kad 
karo metu kalbėjimo netekusi 
Renate Jonaityte galėtu spejf 
cialioj institucijoj vėl atgauti 
kalbėjimo dovana, Lietuviu vi
suomene asiliepe labai dosniai, 
tuo paežiu laimingai užbaigda
ma mažosios Renatos gyveni
mo liūdna knyga. Dabar gi ma
žos Vandutės rankos tiesiasi in 
mus, graudžiai praszydamos 
dar vienai tragiszkai istorijai 
priraszyti laiminga pabaiga.

Vandutei Lingytei Kovo me
nesi suėjo trylika, meteliu, o 
jau devyni ju praleisti baisios 
ligos nelaisvėje. Būdama betu
riu meteliu 1945 ui., Vandute 
susirgo nugarkaulio tuberku
lioze; .1946 metu rudeni buvo 
iszvežta ligoninėn ir paguldyta, 
gipso lovelen.

Vandute gipso loveleje isz- 
buvo, su maža pertrauka, asz- 
tuoriis metus. Ta begale dienu 
ir naktų ji iszgulejo vienoje 
padėtyje, ant nugarytes, nega
lėdama pakelti nei galvutes, 
nei ranku, nei kojycziu; miego
dama, valgydama, verkdama 
ir su viltimi laukdama savo 
kanezios galo vis toje paezioje 
padėtyje.

Ji vos trylikos metu, o ju 
asztuoni praleisti gipse! Visa 
vaikyste, visas kryksiztavimas, 
bėgiojimas, 'žaidimas, vis toje 
paezioje surakintoje padėtyje. 
Ir kiek skausmo reikia pakęs
ti. Bet Vandute kantri. Nekri- 
tusi neviltin, ji uoliai mokosi, 
ir jau gerai Lieuviszkai skaito,

Generuotas Zwicker ir Jo Daktaras

Brigados Generolas Ralph 
W. Zwicker, (po kairei), bu
vęs Camp Kilmer, New Jer
sey komandantas, pasiaisz- 
kina Senato komisijai, Vasz- 
ingtone, kad jis dabar visai 
nei neatsimena, kad Senato
rius Joseph R. McCarthy 
kada nors butu ji pravar
džiavęs, kaip vienas sviet- 
kas buvo pirmiau liudyjes.

Po deszinei, Kapitonas 
William J. Woodward, bu
vęs Gen. Zwicker daktaras. 
Jis Senato komisijai yra pa
sakęs kad jis syki pats gir
dėjo, kaip Sen. McCarthy 
buvo Generolą Zwicker pa
vadinęs “Penkto Konstitu

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT Pirkie U, S. Bonus

ra'szo, skaieziuoja.
Yra vilties, kad Vandute, jei 

ji galėtu pasinaudoti invairiais 
specialiais moderniais gydymo 
.metodais, pagytu. Vienok tam 
reikalinga daug leszu: apie 
2,030.00 DM (apie $500) o pi
nigu neturi nuolatinio rupes- 
czio, budėjimo ir skausmo isz- 
varginti jos tėvai.

Todėl ir kreipiamės in dos- 
į niaja Amerikos Lietuviu, vi
suomene, tikėdamiesi sužadin
ti visu Lietuviu gailestingumo 
jausmus. Mes esame tikri kad 
ne vienas Lietuvis negales at
stumti to kenezianezio vaiko 
praszymo. Visais Vandutei 
skirtas aukas siunskite BALE’ 
ui, 105 Grand St., Brooklyn 11, 
New York. BALF’as jas, kar
tu su aukotoju pavardėmis ir 
adresais, persius Vandute® tė
veliams in Vokietija.

Pypkes Durnai

Po žeme slankiojai su 
baime,

Už žemes drebate turtus;
Tik krislas teko man, 

bet laime
Nenoriu lygintis su jus.

I
Lai jums pasaule lobi 

sklaido,
Be jo asz linksmas ir 

ramus:
Man savo spinduli 

nuleido,
Pravėręs debesį dangus.

Petras — Tik.pamislyk sau 
Antanuk po operacijai pen- 
desaiti'S, netekau net asztuo- 
niu svaru!
Antanas — Argi t Ji gali

mas daigias? A'sz nemislinau 
kad pendesaitis tiek svertu!

cijos Priedo Generolo’’, (tas 
penktas konstitucijos prie
das reiszkia tuos žmones, 
kurie nesutinka atsakyti in 
klausima ar jie yra Komu
nistai, ar ne.)

Vienas intarimas priesz 
Sen. McCarthy per szitus 
naujus Senato tardinimus 
buvo kad jis baisiai isznau- 
dojo Gen. Zwicker, kai Ge
nerolas Zwicker buvo pa- 
szauktas pasiaiszkinti Sena
toriaus McCarthy komisijai 
kaslink karininko Peress, 
dantisto, kuris buvo ir yra 
Komunistas ir kuris buvo 
garbingai paleistas isz armi
jos.

jvr A - B - CELA SįJ 
!arba pradžia :

SKAITYMO :
...ir... i;RASZYMO i

64 pus. Did. 5x7 col. I
Dabar Po 25c. I
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greta su kitais lavonais. Pini
gai gulėjo viduryje. Peskui nu
siėmė nuo sienos pakabinta 
kirvi ir, sukapojęs lova, stata, 
szepa ir kėdės, padare isz mal
ku laužus, viena didesni viduj 
kambario, o keturis mažesnius 
visose keturiose kertese.

Sėdosi ant grindų szalia Be
nedikto, iszsieme ,pora blizgan- 
cziu ir neseniai iszteptu avalu 
(czeveryku) ir apsiavė dainuo
damas prikimusiu balsu.

Benediktas jau buvo pusgy
vis.

Towah’savo asztriu peiliu 
aprėžė niekdario galva, ir nu
plėšą? jam nuo galvos visa 
plauku kuodą, paskui pakūrė 
laužus. Devynis kuodus turėjo < 
prisikabinės prie diržo.

Ir tuojaus iszdidžiai nusida
vė in miestą.

Amerikoniszka Dvikova
Buvo jau 'szeszta. Dangus 

apsiniaukęs ir vakaruose tam
sus atsimusze in žeme molinais 
ir žaliais szeszeliais.

Viena karieta greitai važia
vo nuo Lille puses. Po deszini- 
cziai minutu karieta sustojo. 
Keliauninkas pats atsidarė du
reles ir iszlipo. Buvo apsisiau
tęs ploszcziunii, rankoje turėjo 
karabina.

— Gali sau gryszti in Pa
ryžių; užmokesti rasi karietos 
kiszeniuje, -tarė vežėjui. /

Keliauninkas greitai inejo 
mi'szkan, skubiai žengdamas 
liuku Courneville, tarytum, bi
jodamasis, i dam t nebūt u veja
mas.

Enrikas de Villiers, kadangi 
tai jis buvo, nuėjės kokius du 
szimtus žingsniu nuo kelio, su
stojo pasiklausyti; valandėlė 
stovėjo nepajudinamai, sulai
kydamas dūsavimai; miszke. 
vieszpatavo tyla. Buvo girdi
mas tiktai vėjo judinamu sza- 
ku szlalmėjimas.

Atsisuko. Jam akyse apsi- 
reiszke kokis tai szeszelis terp 
medžiu.

Nusitvėrė karabina ir nusta
tė. Po valandėlei vienok atmai
nė užmanymą ir pasiejo kelis 
žingsnius, laikydamas pareng
ta karabina. Tai ’buvo neseniai 
nukirsto medžio kelmas kuri 
aplinkui apėjo, bet nieko nesu- 
seke; bet už kokiu penkias de- 
szimts žingsniu medžiu lapai 
isznaujo suszlamejo ir vice- 
grafui vėl rodėsi, kad mato 
tamsumoje koki tai krutanti 
daigia.

— Svajoju! Atsiliepe, no
rėdamas susiraminti, ar tai 
man pirmas kartas matyti ten
ka miszkuose tokius krutan- 
czius daigius? Tik reikia turė
ti szaltas kraujas, o dar galui 
ir iszloszti; turi geras kojas, 
geras akis, o Rosen vis nepali
ko mano paveldeju.

Perejo miszko dali ir sustojo 
ano pakrasztyje. Ten atrėmė 
karabina, in medi, kad atsimu- 
szusius nugrubusias rankas.

— BUS DAUGIAU —
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prasta daigia: jo lova buvo nu
stumta szalin ir slaptinga mu
re pakavone atidengta. Atszo- 
ko atgal nusitverdamas ranka 
krutinės. Akys jam isz kaktos 
iszsiverte. Isz krutinės pasigir
do užkimęs balsas. Dabar jau 
nieko nesibijojo.

— Pinigai! Mano pinigai!
S u s z uk o g i r k szn o d am as.

Ir krito ain't kėdės, o aszaros 
upeliais pasiliejo jam isz akiu.

— Ir tai asz, asz pats szva- 
pejo sukviecziaiu juos in savo 
namus.

Staiga paszoko kaipo pasze- 
les. Norėjo bėgti, vyties bandi
tus, vienas priesz keturis. Jau
tėsi tvirtais kaip liūtas-; bet vos 
suspėjo nužengti žingsni, jo 
koja užsikabino už kokio tai 
kieto daigto. Parkrito.

Isz pecziaus iszeinanti szvie-
sa apszviete grindys po stalu. ’

Benediktas, kaipo perkūno 
trenktas, nepasikėlė. Jo pini
gai gulėjo sudėti ten krūvom. 
O szalia keturi lavonai, sugul
dyti szalia kits kito, ir turėjo 
po galvomis ipo auksa.

Jis parkrito užkabinęs koja 
už Szlifiero kojų.

Bet ne ežia jie nužudyta. J u 
drabužiai buvo i'szvolioti pur
vyne. Benediktas iszeidamas 
isz namu, kiekvienam skyriumi 
parodevieta mure, idant jie ga
lėtu nutverti atėjusi Towaha.

Szlifier su savo draugais tu
rėjo numirti pastatytose vieto
se. Jie czionai jau lavonais at
gabenti. Visi jie tokio pat bu
du ir ginklu nužudyti, kaip 
anie keturi karietoje.

Benediktas žiurėjo in savo 
auksa.

Pecziaus szviesa mete dideli 
szeszeli ant gulineziu lavonui

Bet kol Benediktas turėjo 
laika apsisukti, alpsukta jam 
aplink kakta, virve. Nesuspėjo 
nei sudejuoti.

Prieszai ji stovėjo Towah, 
suniuręs ir baisus kaip tikrasis 
atkerszijimas.

Benediktas turėdamas liue
sas aukas, sudėjo anas kaip del 
maldos. Į

Towah taire:
— Towah nužudė savo pa- 

ezia Lilli, kuria mylėjo.
Ir subraklino Benediktui 

rankas ir kojas. Paskui iszejo 
iii ulyczia. Po viena sunesziojo 
isz karietos lavonus ir sudėjo 
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užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikvt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szjjoseliai, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
kc; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

^To.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

No.150—Apie Dūkto 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.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus ; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

N 0.166—Apie Simus 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- 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

No.176—A-Bc-Cela, Pradžia 
Skaitymo ii’ Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĮĮTW Nepamirszkite dadeti 
dcszimtuka 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. A
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* 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%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts. i

SAULE PUBLISHING CO., 
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ineuve, ant kelio in Flandrija 
randasi platoka lyguma, kur 
nėra nei namu nei sargybos. 
Saulei tekant tai tikra, pusty
mą.

— Sutinku su ta vieta.
— Dalbai* yra puse po pen

kių, tenai pribusime saulei te
kant.

Ir antru kartu susilaikė prie 
grotu.

Rosen iszsieme rakta ir ati
darė vartelius.

Ir matydamas, kad vice-gra- 
fas stovi nepajudinimai, tarė:

— Parengei tamsta teip- 
pat dvi karieas. Isz prigimimo 
neesu atsargus, bet kiti mane

Auksiniai Peiliai
A ________

(Tasa)

Vyriszkis su domino, rodos, 
ženge su didžiausia sunkenybe. 
Kunigaiksztiene drauge su ne- 
paižinstamu atsisėdo ant sofos 
tarpe langu.

* — Atsisek, grafai ta kauke 
kuri neleidžia tau laisvai, duo- 
suoti, tarė.

Kauke nusileido, po Enriku
* kojos pradėjo linkti, buvo ;pri- 
verstas atsisėsti. Jam szirdis 
pradėjo (smarkiai plakti, bet 
isz džiaugsmo.

— Tai jis, suszvapejo vice 
grafas.

* Kauke nuslinkdama atiden
gė nublankusi veidą, geriau 
pasakius, tik viena smakra, ka
dangi kakta, akys ir nosis bu
vo matomi juodi akiniai.

Enrikas nesitikėjo ji taip 
silpnoka atrasti.

— Tasai n a r s u s mano 
prieszininkas, • tasai romano 

| karžygis, tasai iszdidus Veng
ras, kurio pavarde skambėjo 
tenai vakaruose tarp kloniu ir 
kalnu, tai majoras “golden- 
daggeriu”, žmogus, del kurio 
dailios Meksikaites paszvente 
dailius savo plaukus!

Enrikas beveik susigėdino 
mislydamas apie susirėmimą 
su juom, su tokiu menkutėliu, 
sunykeliu.

Kuomet Rosen teip mislijo, 
Rosen ranka staiga isztiese ir 
lengvu 'balsu įsuszuka.

— Matau tave!
Atsistojo, kunigaiksztiene 

teip-pait pakilo. Rosen palbu- 
cziavo ranka kunigaiksztienei 
kuri tarė:

4 — Iki pasimatymui, grafai
palieku tave. Gi dvasioje pa- 
mislijo: buk sveikas, Albertai! 
Ne matysiu jau tavęs daugiau. 
Ir prasiszalindama linkterėjo 
galva Enrikui, parodydama 
jam vieta sesties szalia. Alber-

* to.
Enrikas sėdosi.
— Pone, tarė apleidžiau 

Amerika, matydamas poną ne
regiu, asz nesimuszu, jei tik su 
tokiais, kurie, kaip matau, gin
ties moka.

Rosen linkterėjo galva.
—-. Buvai' tamsta kuomet 

nors narsus? Paklausė.
— Tiktai be paniekinimo! 

Pertrauke Enrikas.
— Ar tamsta negalėtum 

man pasakyti, keno tai krau- 
W jas ant ulyczios paliktas, kur 

karieta stovėjo?»

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

4 Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

— Po kokia karieta? Kas 
man tas gali rūpėti?

— Tamsta, tarė palengva 
Albertas, ar 'buvai tamsta kuo
met nors narsus?

— Turiu vilti tamstai pri
rodyti jog esu tokiu ir lig sziol.

Rosen mfeiszyjpsojo, bet po
draug sunkus atsidūsėjimas 
pakele jam krutinę.

— Priesz nekuriuos žmo
nes drąsą gali but lengva, bet 
persergscziu tamsta, jogei ma
no pavirszutinumas gali tams
ta suklaidinti. Bet sztai atkrei
pia in mus doma, malonėk 
tamsta paduoti man savo ran
ka, iszeiisime in darža.

Enrikas nepaidare jokio pa- 
temijimo. Einant Albertas kal
bėjo toliau:

— Kas tiesa, sutikai tams
ta perbrangiai, 50,000 doleriu. 
Matai tamsta, bucziau dovanai 
tamstai pasirodęs.

— Esu turtingas, atsake 
Enrikas, kurio balsas pradėjo 
virsti nežinančiu. Asz tai 
darau, kas man patinka.

Inejo daržan pasukdami in 
Gabrieles alėja.

— Pone de Villiers, tare 
Albertas, szirdyje neturiu ne
apykantos. Aukso, kuri tams
ta man pavogiai, nesigailiu. 
Suteik Ellenos Talbot dukterei 
tavo pavarde, o tamstai viską 
dovanoju.

— Myliu savo giminaite, 
mergina de Boistrudan, atsakę 
Enrikas, tai-gi apie tai nekal
bėkime, kad tavo malone, ir 
pa'baigkime tuos nesutikimus, 
musu susikalbėjimas dar nesu- 
ires.

— Paniekinai ja tamsta 
pats savo pabėgimu, bet asz už 
jai užstoju.

— Dvikova beliudininku?
— Supranatmas dalykas.
— Ginklai Amerikoniszki ?
—. Pats pasirink, vice-gra- 

fai.
Ponas de Villiers mislijo va

landėlė.
— Karabinai, tarė, ir pei

liai, jeigu prisietu susiartinti.
— Ta viską turiu savo ka

rietose, tare Rosen.
Kuomet abudu gryžo- in 

kambarius, ponas de Villiers 
patemijo dvi karietas, stovin
čias prie grotu.

— Tai tamstos karietos? 
Paklausė.

— Muszimes laukuose, to
je vietoje, kuria tamsta pats 
paskirsi. Asz Parylžiaus apy
linkių nežinau, tamsta pats isz- 
rink vieta.

— Ar tamsta norėtum kur 
toliau ? Paklausė Enrikas.

— Turiu susiejimą szi ry
ta. Trokszcziau, idant butu 
kuoarcziausiai.

—- Trimis myliomis nuo 
ežia, tarė vice-grafas, ties Cou-
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Gerai motinėlės daro, 
Kaip niekszies isz namus 

isz varo, 
Mat, viena mergele Brooklyne 

pas kita nuėjo, 
Jai apie sport uk u s kalbėti 

pradėjo, 
Motinėlė kalba iš-zgirdo, 
Ir ant mergicos inszirdo,

Už plauku nutvėrė, 
Duris uždare,

Ir laukan iszvare.
Už tai gera tokia motinėlė, 
Turi dukrele savo sergėti 

visada,
Ne tiktai nuo sportuku, 

Bet ir nuo brudu mergeliu.
Žmones nuszneka jog, 

Kas per daug tai szelauk! 
Taigi, visos motinėlės taip 

darykite,
Dukreles bausrtieje 

auginkite,
Už tai dideli džiaugsmaI 

turėsite.
* * *

Asz nekarta jums sakau, 
Kad nedyvai jeigu Lietuviai 
Ilszsižadetu savo praeities, 

O ir Lietuvisžkos pravardes,
Jeigu tėvo prayarde 

.iszsižada,
Tai jau ir tikėjimą po 

kojų pamina,
Asz del tokiu duosiu 

patarima, 
Katrie permaino pravarde 

ir varda, 
Kad ir permainytu savo 

burna,
In užpakali užsuktu, 
Tada kožnas pažys, 
Kad tai veidmainys. 
Jeigu nori būti tokis 

nedoras,
Tegul nosi nupjauna, 

O bus Amerikonas.
Tiek to, tokiu yra ne 

daug,
Su tokiais tai szelauk 

Lai kūkaliai tarp Lietuviu 
nebūna,

Eina ant sausu balu 
ir suvis pražūna,

Kaip davadni vyreliai 
pasiliks,

Tai del visu tautu 
patiks.

pamokė. Ant pleciaus busime 
lygus, czionai ne nes tamsta 
pasitiki mano garbes žodžiui, o 
asz manau, kad tamsta esi ga
bus prie piktadarystes.

— Tamsta! Norėjo atsi
liepti vice-grafas, kuris staiga 
iszsitempe.

— O’Brien nepražuvo, už
tikrinu tamsta, kalbėjo toliau 
ramiai Rosen. Towah ir Jurgis 
Leslie teip-pat sveiki. Tai-gi 
sziuomi laiku, jei tik panore- 
cziau, galecziau-, padaryti liu
dininkais visus susirinkusius 
sveczius kuuigaiksztienes de 
Rivas salionuose. Po balkonu 
yra kraujas. Tai jamne vagys
te papildyta snieginiuose Ame
rikos kalnuose, kas tamstos 
sanžine apsunkina; kas tiesa, 
piktadaryste fantastiszka, ku
ria tik ‘pats gali patvirtinti. 
Nėra teip-gi kalbos apie biedna 
apgauta mergina tolimoj sza- 
lyj. Instatymai netirines nei 
perimtu laiszku, nei kitokiu 
tam panasziu nieksziszkumu, 
asz net pats nuplaunu visus 
prasižengimus, atsitikusius iki 
isziai nakeziai. Bet szianakt 
tamsta gerai apmokėjai raabai- 
ninkus, pažadėjai 50,000 dole
riu tam, kuris mano veidą tau 
parodys, idant -nuuie paskui 
iszduoti in tavo žmonių rankas. 
Dabar esi mano, ipone de Vil
liers! Ant szimto žmonių, te- 
myk tamsta, ant tukstanezio 
žmonių nerasi tokio paszelusio, 
kaip asz esu, kuris tamstai in 
rankas paduotu ginklus ir pa
sakytu kaip kad asz dabar sa
kau “važiuokime!”

Enrikas pirmas iszejo per 
daržo vartelius. '

— Viskas, ka tamsta pasa
kei, tarė, yra melagyste isz-
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emus du daigiu: kad tamsta 
esi paszeles ir kad tamstos pa
garbos žodžiui netikiu. Ar yra 
ten ginklai?

— Kiekvienoje karietoje 
randasi vienodi ginklai, teip- 
pat ir ploszcziai, atsake Rosen. 
Pasirink tamsta.

— Keliu in Lille, t Are vice- 
grafas vežėjui. In szaltini 
Montfort!

— O asz? Paklausė Rosen.
— Tamsta iri szaltini Mont

fort, keliu in Courneuve.
— Iki pasimatymui.
— Iki pasimatymui.
Ir abidvi karietos nudundė

jo.
Kažin koks szeszelis praslin

ko, EI iže jaus lauku ir paskui 
pasileido 'bėgti paskui karie
tas.

Towaho Avalai

Ponas Benediktas, Villes sa
vininkas, persimainęs vežėju, 
arklius gine kuogreieziausiai; 
pravažiavo Montmartre ir pa
suko Szv. Dionizijaus ulyczion.

Karieta smarkiai traukėsi,

kas vienok mieganeziu karie
toje ne pažadino.

— Duodu žodi, mislijo Be
nediktas, man norisi karieta 
iszversti, gal ant galo tasai 
triukšmas juos pažadis.

Kelias buvo slidus, vandens 
visur pilna. UIy'cziaprastai ap
šviesta ir buvo visai tusziczia. 
Benediktas ant galo privažia
vo namus ir sustojo.

— Ka-gi tie tinginiai vei
kia? Mislijo, turiu ju pažiūrėti, 
ir giliai atsidusęs pridūrė: Jei 
kas butu man pasakęs vakar, 
kad parduosiu savo gražia 
ville! Teiip 'buvau ramus! Pa
lengva rinkau pinigus. Kas tie
sa, teip miela in juos žiūrėti, 
jais bovyties. Turbut, Beabe jo
nus, visados tai rūpestis.

Nulipo nuo sėdynės ir atida
rė karietos dureles.

— Išlipkite, tinginiai! <Su- 
szuko aisztriai.

Karietoje buvo tyla.
Benediktais pasilenke, kad 

geriau pamaezius.
Sziltas ir pasaldintas oras 

suspaudė jam gerkle.
Žinojo jis juos gerai. Jo ko

jos staiga sulinko po kūno sun
kenybe.

— Ar-gi patis tarp saves 
iszsižudete ? Paklausė.

Kokia gi jam kita mislis ga
lėjo ateiti galvon ? Puolėsi prie 
karietos ir nukabino lempa. 
Paėmė ja in ranka, bet sustojo 
nedriždamas isz vietos pasiju
dinti. Ant galo prisiartino prie 
karietos ir paszviete. Užsiver
žė riksmas isz jo krutinės. Su
klupo ant keliu susileidusiame 
sniege.

— Towah! Suszvapejo ir 
mirtinas iszlblankimas apdengė 
jam veidą.

Pamate karietoje keturis
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banditus, suvirtusius kits ant 
kito. Kiekvienas isz ju turėjo 
tokia pat žaizda, tai-gi svar
biausia arterija Ipeupjauta. Mi
re rieiszdave nei sudejavimo. 
Ju galvos buvo nusvirusios, 
oda su plaukais nulupta. Buvo 
nuskalpuoti.

Benediktas labai gerai žino
jo raudonodžiu ipaiproczius, ta
tai tuo jaus pažino, kieno tasai 
dalbas.

Buvo vienok kas tokio nepa
prasto tame, kad mirtis vieno 
neipersergejo antro, konvulsi
jos antro nepažadino treczio, o 
besispardymas treczio nepri- 
verti akis atidaryti ketvirtam.

Keturi užgavimai, smarkus, 
pasekmingi, baisus!

Ant Benedikto kaktos pasi
rodė szalto prakaito rasa. Bai
mes apimtas apsidairė Aplin
kui; jam rodėsi, kad mato tam
soje žengianti ta baisu Indijo- 
,na. J

Tie keturi žmones žuvo nuo 
Towaho rankos, ant ulyczios, 
po de Rivas ipalociu balkonu, 
tarp stovineziu eilėmis karietų. 
Towah pats vienas buvo. Szal- 
ta ranka iszsitrauke isz po ske
petos Indijoniszka peili. Bet 
nepasitikėjo nei sau, nei savo 
tam ginklui.

Jo žiūrėjimais skendo tusztu- 
moje. Vėjo ir beganezio van
dens oszimas tiktai • retkar- 
cziais pertraukdavo nakties 
tyla. Benediktais paslėpė gink
lą ir iszsieme rakta nuo namu. 
Duris nuo jo buvo iper du 
žingsniu, bet jam rodėsi, kad 
jis prie ju negales prisiartinti 
ir atidaryti.

Paszelimas ir baime ji ap
siautė. Tamsybėse mate kokias 
tai szmeklas. Už tai, kad galė
tu akimirkoj atsirast už tu du
riu, atiduotu ketvirta dali savo 
(pinigu.

Pasuko rakta duryse; durys 
atsidarė, jis inejo ir greitai 
anas paskui save užtrenkė. Ant 
galvos plaukai jam /atsistojo, 
nemate nieko.

Lempa paliko už duriu.
Atidaryti duris isznaujo ? Už 

nieką ant svieto! O vienokgi, 
užuot laukiamos ramybes, Be
nediktas jaute besididinanezia 
neramybe. Kas ten gali atsi
rasti szalia jo tokioje tamsioje 
naktyje ?

— Szlifier! Paszauke bai- 
• mingai. , : y

Jokio atsakymo. Benediktas 
pasidrąsino paisiižureti pbr 
rakto skylute.

Didele ugnis pecziui kūreno
si. Lempa stovėjo ant stalo 
tarp tuszcziu bomku ir stiklu, 
pusiau isztusztintu.

— Ak! Suszuko Benedik
tas, atgaivintas rustumu, niek
dariai, dasigavo in mano skie
pą!

Pastūmėjo smalkiai duris. 
Kambarys 'buvo tuszczias, bet 
orgijos pedsakiai paliko. Bene
diktas patemijo viena nepa-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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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.
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Žinios Vietines
— Musu skaitytojas, Ponas 

Reimundas Milius, gerai žino
mas ’biznierius isz Minersvilles 
lankėsi mieste pas savo pažins- 
tamus, ir įprįe tos progos atlan
kė “Saules” Redakcija., at
naujinti savo prenumerta už 
laikraszti. Acziu už atsilanky- 
ma.

— Seredoj pripuola Szv. 
Brunono, o Tautisžka Vardine: 
Ky'bele. Ir ta diena: 1942 m., 
Amerikos valdžia nustatė iy 
sutvarkė visu randaunin'ku 
randhis. Nevalia pakelti randa 
be pavelinimo isz valdžios; 
1947 m., Prez. Harry Prama
nas praisze Amerikieczius pas
ninkauti Utarninkais ir Ket- 
vergais kad ’butu galima isz- 
maitinti badaujanczius Euro
poje; 1947 m., Maskva prane
šta sutvėrimą naujo Komin- 
tėrno, kurio daubas yra priesz 
Amerika.

— Senas miesto gyvento
jas, Juozas Kvetalaitis, kuris 
gyveno pas savo žentą Jurgi ir 
duktere Ona Barney, nuo 519 
W. Market uly., numirė Nedė
lios ryta, apie antra valanda 
namuose. Velionis sirgo per 
koki tai laika. Gimė Lietuvo
je, atvyko in Mahanojuje dau
gelis metu atgal. Buvo anglia- 
kasis, paskutini karta dirbo 
Park Place kasyklose. Jo pati 
Margareta mirė 1953 metuose. 
Paliko dvi dukterys: Konstan
cija, pati Michael Mitchell ir 
Ona, pati George Barney mies
te, taipgi keletą anuku ir viena 
pro-anuka. Laidos Seredos 
ryta, su.apiegomis in Szv. Juo
zapo bažnyczioje devinta va
landa ir palaidos in parapijos 
kapinėse. Graiborius Liudvikas 
Traskauskas laidos.

— Ketverge ’pripuola Szv. 
Rožancziaius ir Szv. Morko, o 
Tautisžka Vardine: Berezins. 
Taipgi ta diena: 1940 m., Ka
taliku 'baižnyczios Popiežus 
Szventas Tėvas Pijus Dvylik
tasis kreipiasi in visas moteris 
praszydamas kad jos dorai ir 
tinkamai rengtųsi; 1375 m., 
Didžiosios Lietuvos Kunigai k- 
sztis Keistutis sunaikino Kry- 
ževiu pili, Valeva; 1939 m., 
Hitleris duoda visiems pasi
rinkti : Taika sulyg jo nusista-

i L. TRASKAUSKAS J 
5 *
t LIE Tuvis Z K AS J
* GRABORIUS *h *
į Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu j
* Vestuvių Ir Kitokiame J
£ Reikalams :: **  »
i 538 WEST CENTRE STREET ‘
* Telefonas Nr. 78 *
* MAHANOY CITY, PENNA.
*■■*******-<«*«*

MPirkie U. S. Bonus!

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

tymo ar karas ligi pražūties.

— Ponas Pranas Sklera ir 
jo draugas John Handley isz 
Luzernes, ana diena motoravo 
mieste pas savo gimines ir pa- 
žinstamus.

— Petnyczioj pripuola Bri- 
gytes, o Tautisžka- Vardine: 
Daugis. Ir ta diena: 1940 m., 
Naciai užima Rumunija.

Shenandoah, Pa. — Alverda 
(Zcmeliute) Kazunas isz mies
to, praszo Pottsvilles Korto, 
kad permainytu josios pravar
de nuo Kazunas ant Kae. Ap
likacijos klausimas bus Lap- 
kriezio (Nov.) pirma diena.

— Kleretis Czernauskas, 
nuo 4071/2 So. Main uly., likos 
surastas negyvas savo namuo
se Sukatoj priesz piet. Polici
ja tyrinėja, jo mirti.

Girardville, Pa.— Jonas Ur
bonas, isz miesto, kuris sirgo 
ilga laika ir gydosi in Vetera
nu ligonbute Wilkes-Barre pa
simirė pareita Nedelia, ir pa
laidotas 'pareita Seredos ryta 
su Szv. Misziomis in Szv. Vin
cento 'bažnyczioje devinta va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapinėse. Velionis paliko: 
savo paezia Mare ir duktere 
Helena.

Port Carbon, Pa. — Trisde- 
szimts keturiu metu amžiaus 
Albinas Szmulksztis, buvo ant 
smert nuszautas prie savo na
rna. Dvidešzimts penkių metu 
amžiaus Vincas Wilchusky bu
vo suaresztuotas ir intartas už 
ta žmogžudės t e. Schuylkill
apygardos detektyvu virszi- I 
ninkas Lewis D. Buono sako 
kad Szmulksztis ka tik buvo 
sugry'žes isz miesto kur jis su 
savo žmona buvo iszeje pasi
pirkti. Jiedu buvo iszsiveže 
savo devyniolikos menesiu du
krele Bonnie su savimi. Jo 
žmona policijantams pasakė 
kad ji iszgirdo kai jos vyras 
kelis sykius suszuko: “Pasi- 
trankie! Eik isz ežia!” ir pa
skui inbeges in savo namus jis 
sukniubo ir pasimirė, jis buvo 
medžiokles szautuvo pyrszau- 
tas. Policijantai greitai sua-
resztavo Wilchusky pas kuri

Gražuole Loszike Ir Jos Garbintojai

New York miesto jauni
mas susirinko ir net susigrū
do, pažiopsoti ir pamatyti 
loszike, gražuole, Marilyn 
Monroe, kai ji atvažiavo in 
New York miestą loszti in 

jie rado ir ta medžiokles szau- 
tuva. Szmulksztis buvo gar
sus beisbolininkas, sūnūs Po
nios Anna Urban, isz Seltzer 
City. Jis paliko savo motina, 
savo žmona, dvi dukreles, ke
turis brolius ir dvi seseres. Jis 
prigulėjo prie Szv. Prancisz- 
kaus 'parapijos Minersvilleje.

VYRAS INTARTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

motina negyva ant virtuves 
grindų.

Kai policijantai pribuvo ju
dviejų tėvas ir negyvos žmonos 
vyras aiszkino kad jis buvo 
susibaręs su savo žmona ir per 
tuos barnius ji paslydo ir nu
puolė trepais.

Jos vyras luvo tuojaus su
aresztuotas ir in kalėjimą pa- 
tupdintas. t

KORĖJOS KAREIVIS 
PASMERKTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

ir iszkelas in musu valdžios 
teismą su advokatais kurie 
nieko bendro neturi su kari
ninkais ar su Karo Sztabu. Jei
gu jis tikrai kaltas tai tegu 
valdžios teisėjai ji pasmerkia, 
bet karo sztabo karininkai ežia 
neturėtu nei kisztis.

AMERIKA
PERSPĖJA

PRANCŪZUS

Jeigu Jie Nesutiks, 
Mes Isztrauksime

Savo Armijas

WASHINGTON, D. C. - 
Prancūzu valdžia su savo nau
ju karsztagalviu Premieriu 
Mendes-Frapce vis prieszinosi 
mums ir nesutiko ant musu nu
sistatymo apginkluoti Vokie
tija. Nors ta pati' Prancūzija 
tikisi dar vis isz musu gauti 
keletą szimtu milijonu doleriu 
paszelpos.

dar kita muving pikezieri. 
Szimtai susigrūdo anksti isz 
ryto prie 61-st ir Third Ave
nue ulycziu pamatyti szita 
gražuole.

o a a

Bet dabar musu valdžia la
bai gražiai ir mandagiai primi
ne tiems Prancūzams kad jeigu 
jie nesutiks su Amerikos in- 
vykdinta tvarka del visos Eu
ropos apginklavimo priesz Ko
munistus, tai Prancūzai gali 
kur kitur jieszkotis iszmaldos, 
jie gali kreiptis in Sovietus 
jeigu jie taip nori.

Kai Prancūzai tai dažinojo 
tai jie tuojaus nurimo ir suti
ko ant visu Amerikos pareika
lavimu ir Prancūzu Taryba sa
vo Premieriui Mendes-Frauce 
tuojaus ragus aplaužė.

Jis baisiai didžiai stojosi ir 
net kazoka szoko, szpyga ro
dydamas Amerikiecziams, bet 
labai greitai nutupe kai Ame
rika tik užsiminė kad galimas 
daigtas kad visi tie pinigai, 
kurie plaukia isz musu krasz- 
to in Prancūzija gali kad ir 
sziandien būti sustabdyti.

Musu valdžia galėtu ir daug 
kitu krasztu suvaldyti ir pri
vesti prie tvarkos jeigu tik ji 
tems valdžioms ar tiems krasz- 
tarns primintu kad ju pati gy
vastis pareina isz Amerikos 
doleriu.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa)

Varo Pleszti Svetimu 
Dirvonu, O Savieji

Apleisti

Per Vilniaus radija buvo pa
skaitytas ministerijos dirvože
miu tvarkojimo skyriaus vir- 
szininko Kriukelio praneszi- 
mas apie nauju žemiu insisavi- 
nima. Ka reiszkia szis raudo
nojo virszininko pasisakymas, 
paaiszkejo tik inpusejus skai
tymą. Nauju žemiu insisavini- 
ma jis supranta ne nežinomu 
žemiu atradimą, bet dirvonuo- 
janezios žemes pavertima dir
bama žeme. Jis teigia, kad 
sziuo metu pavergtoje Lietu
voje galima rasti didelius dir- 
vonuojanezios žemes plotus, 
spėjusius jau net apaugti krū
mais. Del vaizdumo jis pateikė 
keletą pavyzdžiu. Ariogalos 
rajono kolchozuose dirvonu 
esą apie 8,000 ha, Vilkaviszkio, 
Pagėgių, Kybartu ir Sziauliu 
rajonuose, kiekviename dau
giau kaip po 5,000 ha. Toliau 
jis pamini, kad Ukmergės ra
jone dirvonu esama 6,000 ha, o 
Szilutes, net 8,000 ha. Vadina
si, atsirado dideli dirvonu plo
tai net tokiose vietovėse, kur 
seniau ju visai nebuvo. Jie ap
augo krūmais tuo laiku, kai 
Lietuvos žemes ūkis buvo su- 
kolchozintas, o isz ūkininku at
imti gyvuliai, žemes ūkio ma
rinos ir daugelis ūkininku isz- 
tremti in “placziosios tėvy
nės” užkampius.

Kas tuos dirvonus turi plesz
ti, kuo ir kada .iszarti, virszi- 
ninkas Kriukelis del to nesi
sieloja. Jis tik pataria, ka rei
kėtų daryti priesz pradedant 
dirvonus pleszti. Girdi, reikia 
iszkirsti krumus ir iszrankioti 
akmenis. O kas toliau? Negi 
jis pasakys, kad, užuot siun- 
tus jaunuolius in Rusija dirvo
nu pleszti, tiksliau butu juos 
panaudoti saviesiems dirvo
nams arti. Taip pat jis nedrys 
tvirtinti, kad tais reikalais tu
ri pirmoje eile j e pasirūpinti 
taip giriamos maszinu ir trak
torių stotys. Tuos stotys yra ne 

jo ministerijos, bet Maskvos 
galioje. MTS darbo tvarka 
tvirtina Maskva, nes visos pa
vergtoje Lietuvoje esanezios 
maszinu ir traktorių stotys tie
siog jai priklauso. Maskva nu
stato ne vien atlyginimą už ta 
darba, bet jomis pasinaudoja 
Lietuvos žemes ūki apipleszti 
ir kolchozininkus nuskurdinti.

— BUS DAUGIAU —

POLICIJANTAS
ISZTEISINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Musu valdžia nesutinka 
pirkti isz anglių kompanijų 
anglis ir jas sukrauti dienai 
kada tos anglys butu reikalin
gos. Nors tokis valdžios ang
lių pirkimas labai padėtu vi
siems mainieriams ir butu la
bai gerai valdžiai jeigu kitas 
karas mus isztiktu, kad anglys 
vėl butu baisiai reikalingos.

Pereita meta valdžia farme- 
riams pagelbos suteikė už dau
giau kaip keturis szimtus de
vyniolika milijonu doleriu. Ir 
valdžiai dabar kasztuoja tuos 
farmeriu vaisius palaikyti sep
tynis szimtus tukstaneziu do
leriu ant dienos!

Angli sukrauti ir palaikyti 
nei szimta dali tiek valdžiai 
nekasztuotu. Valdžia yra pra
leidus daugiau kaip szeszis bi
lijonus doleriu pernai vien tik 
ant farmeriu!

O kai mainieriai praszo nors 
kiek pagelbos, Prezidentas Ei- 
senhoweris jiems tik tuszcziais 
žodžiais atsako.

Kelis trupinėlius valdžia nu
mėtė mainieriams, kai Ponas 
Stassen paskelbė kad valdžia 
dabar sius apie tris milijonus 
tonu anglių kas metai in Už
sieni. Mažai ka reiszkia tie 
trys milijonai tonuK kai tas 
pats Ponas Stassen perka ang
lis isz Sovietu valdomos Len
kijos. Tokis biznis tik nesza 
pinigus Sovietams, kad jie ga
lėtu dar daugiau karabinu pa
sigaminti musu vaikus nu- 
szauti.

Ponas Stassen labai lengvai 
galėtu daugiau kaip penkios 
deszimts milijonu tonu musu 
anglių kas metai pirkti ir jas 
siusti in tuos svetimus krasz- 
tus vietoj musu doleriu.

Visi gerai žinome kad Pran
cūzijos naujas Premieras Men- 
des-France, bet kuria diena da
bar papraszys isz musu val
džios ir gaus asztuonis szimtus 
milijonu doleriu. Visi mes teip- 
gi gerai žinome, kad kiekvie
nas doleris duotas Prancūzu 
valdžiai remia, stiprina ir tuki
na Prancūzijos Komunistus. 
Ar ir jie geresni ir isztikimesni 
musu valdžiai negu mes, mai
nieriai?

Mainieriai ne ubagai, jie ne- 
praszo paszelpos ar iszmaldos; 
jie nori tik pagelbos isz tos 
valdžios kuria jie palaiko ir 
kuriai jie yra isztikimi.

sen. j. McCarthy
IR JO DRAUGAI 
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jo laiszkas kuri jam buvo už
drausta paskelbti vieszai turi 
daug svarbiu žinių ir dar svar
besniu vardu Komunistu kurie 
ir dabar laiko augsztas vietas 
musu armijos tvirtovėje in 
Fort Monmouth, New Jersey.

Teisėjo Duktė Iszeina Isz Ligonines

Nina “Honeybear” War
ren, dvideszimts metu am
žiaus duktė Vyriausiojo Tei
sėjo, iszeina isz ligonines su 
savo motina, in Santa Moni

Senato Patarimas 
natorius McCarthy norėjo szi
ta laiszka vieszai paskelbti jis 
baisiai suklydo, bet negalima 
jo per daug už tai kaltinti, ir 
mes, Senato Komisijos nariai 
nieko apie tai negalime sakyti, 
negalime Senatorių už tai nei 
iszbarti.

Intarimas — Sen. McCarthy 
isznaudojo savo draugus Se
natorius ir juos visai už dyka 
pravardžiavo ir intarinejo, 
kaip tai Senatorių Ralph W. 
Flanders, Republikona isz 
Vermont, kuri jis pavadino 
“nukarszejusiu seneliu”. Tai 
buvo nedžentelmoniszkas pa
sielgimas.

Atsakymas — Sen. McCar
thy tuojaus atsikirto, sakyda
mas kad nei vienas isz Senato
rių nėra nei aniuolas nei szven
tas, ir jeigu jis negali prie tei
sybes prisipažinti, tai jis ne
tinkamas būti Senatorių.

Senato Patarimas — Nors 
komisija tokis Senatoriaus pa
sielgimas nepatinka, komisijos 
nariai sutinka kad ežia ne j u 
klausimas ir ne j u biznis.

Intarimas — Sen. McCarthy 
labai neteisingai buvo užsipuo- 
les ant Brigados Gen. Ralph 
W. Zwicker, buvusio Camp 
Kilmer, New Jersey, komando- 
riu ir intare jo isztikimy'be ar
mijai ir savo krasztui.

Atsakymas — Sen. McCar
thy prisipažino kad jis buvo 
staeziai in dantis režes tam Ge
nerolui ir jam in akis pasakęs 
kad jis nėra tinkamas nešzioti 
Amerikos Armijos karininko 
laipsnius ar drabužius. Jis sa
ko kad jis ir dabar taip sako ir 
taip pasakytu tam Generolui 
jeigu ji kur susitiktu. Sen. Mc
Carthy sako kad tas Generolas 
Zwicker paniekino Senato Tar- 
dinimo Komunizmo Komisija 
kai jis buvo užklaustas kode! 
jis pakele in augsztesne garbes 
vieta Major Irving Peress, 
dantistą, kuris yra dabar vi
siems žinomas kaipo Komunis
tas, ir kodėl paskui tas Komu-

— “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!

ca, California. Jai buvo pa
daryta operacija ana sanvai- 
te. Ju dukrele ilga laika sir
go “Polio” liga ir visai ne
begalėje nei pavaikszczioti.

Kai Se- , nistas karininkas gavo garbin
ga pa’eidima isz armijos.

Senato Patarimas — Senato 
Komisija gerai žino kad Major 
Zwicker yra isztikimas savo 
krasztui karininkas, ir už toki 

į szmeižtai ir garbes, szloves nu- 
pleszima Sen. McCarthy turėtu 
būti pabartas.

Bet visi tie intarimai, atsa
kymai ir patarimai yra tikrai 
gryni juokai, nes nei ant vieno 
klausimo ar pasmerkimo Se
nato komisija neiszdrysta sa
kyti kad Senatorius McCarthy 

i turėtu būti nubaustas, tik pa
bartas, kaip koks mažas vaikas 
kuris yra ant ko nors prasikal
tęs.

Visiems, kaip ant delno aisz- 
ku, kad ir Senato komisija ne
turi tikru priekaisztu priesz 
Senatorių McCarthy ir neisz
drysta su juo vieszai susikirs
ti.

i

į Už tokius intarimus, papras
tas darbo žmogelis atsidurtu 

■ in kalėjimą iki gyvos galvos.

Price $2.30 s“"‘
COLORS; Red, Black, Green,

Blue, Gray, Copper.

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


