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Sidney Bozman buvo pri
spaustas prie žemes kai jo 
autobusas susimusze su me
džiu prie vieszkelio, netoli 
Baltimore miesto. Ugniage-

Isz Amerikos
sen. j. McCarthy 

NEPASIAISZKINS
WASHINGTON, D. C. — 

Senatorius Joseph R. McCar
thy visiems laikrasztininkams 
vieszai pranesze kad jis nesu
tinka iszduoti savo turto apy
skaita tai Senato komisijai, 
kaip Vice-Prezidentas Richard 
Nixon buvo priverstas iszduo
ti.

Jis sako kad jis nepaiso kad 
jeigu tokia apyskaita jam pa
lengvintu ir ji Senato komisi
jai iszteisintu, bet jis jos neisz- 
duos.

Senato Komisija, kuri buvo 
susidarius isz szesziu nariu, 
vienbalsiai yra nutarius kad 
Sen. McCarthy nors ant dvieju 
intarimu yra kaltas ir turėtu 
Luti nors pabartas. Bet ta pati 
komisija prisinažino kad ji nė
ra ingaliota kit Senatorių isz- 
barti, ir paliko ta savo nu
spręsta bausme visam Senatui. 
O Senatas nesutiko ta klausi
ma svarstyti kol po Rinkimu 
szi rudeni.

Sen. McCarthy sako kad vi
si tie intarimai yra tik politika 
priesz rinkimus, ir kad dabar 
vien tik Prezidentas Eisenho- 
weris gali nuspręsti ar Senatui 
bus valia ka ant szito klausimo 
pasakyti.

Kai ant televizijos buvo 
Sen. McCarthy priminta kad 
Amerikos Vice-Prezidentas 
Richard Nixon Senato komisi
jai buvo iszdaves pilna savo 
in eigų ir turto apy skaita, Sen. 
McCarthy pasakė kad jis nie
ko panaszaus neketina daryti, 
nežiūrint kad tokia apyskaita 
galėtu ji visiszkai iszteisinti. 
Jis sako kad jis niekam nepa
sakys kiek ir isz kuriu žmonių 
jis pinigu yra gavės ir gauna, 
ir kur tie pinigai eina. Jis sako 
kad taksu administracija yra
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Draiverys Iszgelbetas DU AMERIKIECZIAI

siai per kelias valandas dir
bo kol jie galėjo ji isztrauk- 
ti isz po jo autobusio. Dvide- 
szimts vienas keleivis ant to 
autobuso buvo sužeistas.

visa jo bizni gerai peržiurėjus, 
ir dabar ne Senato komisijos 
biznis.

Senatorius McCarthy toliau 
paaiszkino ir su laiszkais pri- 
parodino, kad dauguma nariu 
tos komisijos kuri reikalavo jo 
apyskaitos, atsisakė ir apleido 
ta komisija, sakydami kad ta 
komisija jokios galios neturi ir 
negali kad ir eilini žmogų tar- 
dyti.

Pirmoji
Futboles Auka

Septyniolikos metu am
žiaus Arthur J. Cronin isz 
Beverly, Mass., buvo sužeis
tas ir pasimirė nuo savo tu 
žaizdų per futboles loszima 
in Manchestre, New Hamp
shire, kai jis losze del St. 
John’s Prep ratelio. Jam bu
vo per ta loszima sprandas 
nulaužtas.

KETURI KAREIVIAI
ŽUVO

___________  I

Mažas Eroplanas
Sudužo

HOLLAND, MICH. — Ke- 
turi kareiviai isz Michigan, va
žiuodami namo del atostogų

KAREIVIAI ISZ 
NELAISVĖS

Czekai Sutiko Juos 
Sugražinti Amerikai
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Amerikiecziai kareiviai, paim
ti in Czeku nelaisve Rugsėjo 
septyniolika diena buvo isz- 
laisvinti ir sugražinti Ameri
kos karo sztabui.

Leitenantas Richard H. 
Dries isz St. Albans, Long Is
land New York ir kareivis 
George Fisk isz Austin, Texas 
buvo paleisti isz nelaisvės in 
maža vakaru Vokietijos mies
teli, netoli nuo Eslarn Bavari
joje.

Jiedu buvo intarti už szni- 
pinejima del Amerikos val
džios. Czeku policijantai sake 
kad jiedu trauke paveikslus 
Czeku tvirtovių ir kitu ap
ginkluotu vietų.

Amerikos Karo Sztabas vi
sus tuos prikaisziojimus atme
tė ir sako kad tiedu kareiviai 
buvo iszeje tik pasivaikszczio- 
ti, kai Czeku policijantai Ame- 
rikieczius suėmė ir suareszta- 
ve.

Amerikos Karo Sztabas už
draudė jiemdviem kalbėti su 
laikrasztininkais pirm negu 
jiedu viską pasakys Armijos 
Karo Sztabui. Jiedu buvo tuo- 
jaus nuveszti in Nuremberg, 
Vokietija kur jiedu dabar yra 
iszklausomi kad karo sztabas 
galėtu dažinoti kaip ir ko tie 
Czekai Komunistai nori žinoti 
apie musu kraszta.

užsimusze kai ju pasisamdytas 
eroplanas nukrito ir sudužo 
ant farmos, ukes. Jie per mig
las ir ūkanas stengiesi surasti 
Park Township Airport.

Visi keturi buvo in Fort 
Leonard Wood, Missouri. Isz 
rasztu ir kitu popieru buvo da- 
žinota ju vardai ir pavardes: 
dvideszimts vieno meto am
žiaus Harold Brooks ir devy
niolikos metu amžiaus Robert 
L. Brooks, jiedu isz Manistee, 
Michigan; dvideszimts dvieju 
metu amžiaus Sam Soultanian 
ir tiek pat metu Norbert G. 
Bunkert isz Detroit, Michigan.

Isz rasztu ir kitu popieru bu
vo dažinota kad tie jaunuoliai 
kareiviai buvo pasisamdė ta 
maža eroplana isz Wayville 
Travel Service in Way ville, 
Missouri ir važiavo namo kai 
ta nelaime atsitiko.

Kai keli žmones automobi
liuose iszgirdo to eroplano in- 
žino užima jie privažiavo prie 
eroplanu nusileidimo vietos ir 
užžibino savo automobiliu 
szviesas kad tas eroplanas ga
lėtu matyti kur nusileisti. Tai 
buvo apie antra valanda isz ry
to, bet tas eroplanas tuo laiku 
nepasirodė ir nenusileido. Pa
prastai ta eroplanu vieta nėra 
naktimis apszviesta nes jokie 
eroplanai tenai nakezia nenu
sileidžia.

NUŽUDYTI PRIE 
BAŽNYCZIOS

PALMERTON, PA. —
Skvairas Matthew M. Danekar 
ir jo žmona Mildred buvo ant 
smert nuszauti ant bažnyczios 
laiptu, kai jiedu ėjo in Evan
gelical and Reformed bažny- 

Įežia.
Kiti, einanti in bažnyczia ir 

jųdviejų vienatinis sūnūs, 
High School studentas, iszsi- 
gandes stovėjo ir žiurėjo in ta 
žulika kai jis paleido tris szu- 
vius ir paskui pabėgo. Keli vy
rai stengiesi ji suimti, bet jis 
iszsisuko ir pabėgo.

Policija tuojaus iszleido pa
skelbimą po visa valstija su
imti buvusi valstijos policijan- 
ta Willard Steigerwald. Poli
cijantai rado jo automobiliu ir 
tame automobilyje jie rado 
revolverio makszti.

Vienas isz tu szuviu pateikė 
skvairui staeziai in krutinę. 
Jis buvo trisdeszimts asztuo- 
niu metu amžiaus. Jo žmona, 
trisdeszimts szesziu metu am
žiaus buvo nuszauta su antru 
szuviu. Treczias szuvis buvo 
taikintas in jųdviejų sunu, bet 
jis atsimusze in bažnyczios sie
na.

Kiek buvo galima dažinoti, 
tai tas buvęs policijantas buvo 
susidėjęs ar bent susidrauga
vęs su skvairo motere, ir kai ji 
jam pasakė kad dabar viskas 
baigta ir kad ji nieko bendro 
su juo nenori turėti, jis ja buvo 
perspejes kad jeigu jis negali 
ja turėti, tai niekas kitas, nei 
jos vyras jos neturės.

Policijantai spėja kad tas 
buvęs policijantas dabar slap
stosi kur apylinkėje pas drau
gus ar susiedus. Jie visus per
spėja kad jeigu kas ji dabar 
slepia, tai ir jie gali būti pa
traukti in teismą už tai kad jie 
prisideda prie to prasikaltėlio 
prasikaltimu.

JŪREIVIS
UŽSIMUSZE

Automobilius Sudužo 
lu Medi

PHILADELPHIA, PA. — 
Jūreivis isz Floridos užsimu
sze kai jo automobf ius nulėkė 
nuo vieszkelio ir sudužo in me
di. Arthur Wright nuo Route 3 
Tampa, Florida pasimirė in 
Women’s ligonine apie valan
da po to kai ta nelaime atsiti
ko. Jo brolis Harold buvo la- 
tai važiavo kad jie negalėjo 
Pirm negu jis apalpo jis poli- 
ci j autams pasakė kad jis su sa
vo broliu ketino važiuoti in 
Allentown, Pa., kai ta nelaime 
atsitiko.

Iszrodo kad jiedu taip grei
tai važiavo kad jie negailėjo 
savo automobiliu pasukti prie 
užsisukimo ant vieszkelio.

Policijantai turėjo pasi- 
szaukti garadžiu darbininkus 
kad jie galėtu brolius isz ju su
dužusio automobiliaus isz- 
traukti, po tos nelaimes.

9 VIESZPATYSTES 
PAS1RASZ0

SUTARTI

Vokietija Bus 
Apginkluota

LONDON, ANGLIJA. — 
Amerika ir asztuonios Vakaru 
tautos pasirasze ant sutarties 
apginkluoti Vakaru Vokietija, 
ir leisti penkios deszimts mili
jonu Vokiecziu sudaryti armi
jas priesz Komunistus.

Kai tik ta sutartis buvo su
daryta, Anglijos Premieras 
Mendes-France nusiskubino 
namo ir suszauke in Paryžių 
savo Tarybos mitinga, kad Ta
ryba patikrintu jo nusprendi
mą.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles sako kad tai pir
mutinis ir tikras žingsnis in 
suvienyjima visu Europos lais
vu krasztu priesz Komunistus.

Dabar kitas Keturiu Didžiu-
•ju mitingas bus suszauktas szio 
menesio dvideszimta diena. 
Czia dalyvaus Amerikos Sek
retorius John Foster Dulles, 
Anglijos Eden, Prancūzijos 
Mendes-France ir Vokietijos 
Konrad Adenauer. O ant ryto
jaus visu devynių vieszpatys- 
cziu ministerial susirinks.

Kai szitu susirinkimu nuta
rimai paaiszkes, mes placziau 
apie tai paraszysime. Bet nors 
tiek galima dabar pasakyti, 
kad Amerika laimėjo czia ir 
gavo ka ji reikalavo, nežiūrint 
kaip Prancūzu naujas Premie
ras Mendes-France prieszino- 
sd.

Ir jau beveik laikas kad Eu
ropos krasztai su savo armi
jomis savo krasztus apgink
luotu, kad musu kareiviai ga
lėtu gryszti namo. Juk, rodos, 
gana kad mes tuos krasztus re
miame su savo milijonais do
leriu. Kas panaszaus turės bū
ti nutarta ir Japonijoje. Tie 
krasztai gali sukelti milijoni
nes armijas, o dabar mes su 
apie asztuoniais szimtais tuks- 
taneziu savo kareiviu turime 
kariszka sargyba eiti beveik 
po visa svietą.

LAIVAS
SUTRUKDINTAS

Keleiviai Supyko; 
Nesutiko Užsimokėti

Už Vieszbuczius
HOBOKEN, N. J. — Hol- 

land-American laivas Maas- 
dam sugryžo in uosta, kai jis 
susimusze su Prancūzijos pre
kybiniu laivu. Niekas nebuvo 
sužeistas, bet daug keleiviu 
ant to Maasdam laivo baisiai 
inirszo, kai jiems buvo pra- 
neszta kad jie turės viena nak- 
ti praleisti vieszbutyje ir už ta 
nakvyne jie turės patys užsi
mokėti.

Dauguma isz tu penkių 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

SKUBINOSI NAMO Laimėjo

Pasiskolino
Automobiliu

PHILADELPHIA, PA. — 
Devyniolikos metu amžiaus 
Panele Doris McCollough sku
binosi isz miesto namo. Ji ne
norėjo ar negalėjo laukti stryt- 
kario nes ji norėjo greitai par
važiuoti.

Tai ji pasiaiszkino detekty
vui Charles Aiken, kad ji nu
ėjo in vieta kur daug automo
biliu stovi ant 9-tos ir Arch 
uįycziu, iszmusze vieno auto- 
mobiliaus langa ir su tuo auto
mobiliu sau nuvažiavo.

Ji sau sztarkiai ir smagiai 
važiavo apie puse po dvylikos 
nakezia, kai ant Fairmount 
Avenue policijantas Joseph 
Uricheck ir poHcijantas Ed
ward Black ja užtiko ir pradė
jo vytis. Jiedu ja pasivijo prie 
Jefferson ulyczios ir privertė 
ja sustoti.

Tada tiedu policijantai daži- 
nojo kad tas automobilius pri
guli Ponui Joseph Carrella, 
nuo Gilham ulyczios.

Mergina pasiaiszkino kad ji 
norėjo greitai parvažiuoti na
mo ir už tai ji ta automobiliu 
buvo paskolinusi.
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Ž E ME S
SUDREBEJIMAS
'ALASKOJE

ANCHORAGE, ALASKA. - 
Staigus ir visai netikėtas že
mes sudrebejimas iszgazdino 
visus gyventojus Anchorage 
mieste ir apylinkėje per tūks
tanti myliu.

Visi baisiai iszsigando, bet 
kiek buvo galima dažinoti ne
buvo jokiu nelaimiu, apart 
daug iszkados ofisams ir na
mams.

Žeme staiga sudrėbėjo apie

Pasveikina Viena Isz Savo Garbintoju

Lois O’Sullivan, szeszioli- 
kos metu amžiaus mergaite 
czia gauna tikra buczki nuo 
losziko Johnny Ray in Aus
tralijos aerodroma. Szimtai

jaunuju susirinko pasveikin
ti szita loszika ir radijo ir 
televizijos žvaigžde kai jis 
sustojo in Australija.

ca □ o

Golfo Loszima

Barbara Romack, isz Sak
ramento, California, apdrau- 
dos agente, laiko savo ran
kose garbes lekszte ir kviet- 
kas, kurios jai buvo padova
notos kai ji sumusze per gol
fo loszima Mickey Wright, 
isz La Jolla, California. Ji 
laimėjo cziampijonata kuris 
buvo vedamas penkios de
szimts ketvirta meta tarp 
moterių kurios loszia golfą. 
Szios golfo rungtynes buvo 
laikomos in Allegheny apy
garda, Pittsburgh mieste.

asztuoniolika minu.cžiu po pir
mos valandos isz ryto. Ir pen
kis sykius, iki szesztos valan
dos žmones pajuto tuos žemes 
sudrebejimas.

Namu sienos sutrupėjo, lan
gai sudužo ir sztoru lentynos 

Į sulinko ar suskilo. Elektros 
dratsi buvo nutraukti ir tele
fono susisiekimas buvo nu
trauktas. Bet, kiek galima da
žinoti isz policijos ir laikrasz- 
tininku, tai nei vienas žmogus 
nebuvo sužeistas.
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Kas Girdėt
■

Vienas isz musu skaitytoju 
yra susidomejes apie Amerikos 
kraszto pirmeivius, Indijonus. 
Jis nori žinoti isz kur tie Indi
jonai 'buvo gave geleži ir plie
ną del savo kirviu, peiliu ir 
kirvuku. Jam dyvai kad tokie 
laukiniai, be- civilizacijos žmo
nes žinotu apie tokius d ai g tu s 
kaip geleži ir plieną. .

.Pirmoji pastaba yra tai kad 
tie Indi jonai nebuvo nei lauki
niai ir ne be civilizacijos. 
Anaiptol, tais laikais, kada 
pirmieji baltieji -žmones atrado 
nauja pasauli, Amerika, Indi
jonai daug daugiau žinojo ir 
ka.slink pramones buvo daug 
mokytesni už baltuosius žmo
nes isz Europos.

Musu mokslincziai dar ir 
sziandien nedali suprasti, kaip 
tie Indijonai pabndavojo to
kius iszkilmingus ir puosznius 
kambarius be jokiu’mums žino-

Iszdaiviko, Komunisto, Alger 
Hiss draugas dingsta, pasirodo 
ir vėl dingsta už tos geležines 
sienos. Szia vasara kai dingės 
Vakaru Vokietijos policijos 
virszininkas’Otto John staiga, 
dingo ir paskui pasirodė ana
pus geležines sienos pas Ko
munistus, Amerikos visa slap
ta policija gavo insakymus: 
“vėl isztirti tu Field broliu 
klausima. ”

Bet visa musu slapta polici
ja. nieko nesurado, nieko nesu- 
seke. Penki metai yra ne trum
pa s laikas ir daug dulkiu kad 
ir ant rasztu susirenka.

Trys žmones su tuo paežiu 
Field vardu yra dinge ir Ame
rikos valdžia nežino ar juos 
skaityti kaipo mucze.ln inkus ar 
isizdavikus.

Visa paslaptis sukasi apie 
Noel Haviland Field, kuris bu
vo tarptautininkas nuo savo 
loįpszio. Jo motina ji buvo isz- 
važinejus po beveik kiekviena 
kraszta ant ’szio svieto. Ji buvo

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

\. i
Bet, už tai “Saules” redak

cija 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 Jaikraszczio 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! 
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mu inrankiu, tulsziu; isz kur 
jie tiek aukso susirinko; isz 
kur jie dažinojo apie visokias 
liekarstas isz žolių ir szaknu, 
apie kurias nei sziandien musu 
geriausi daktarai nieko nebe
žino.

O k a. slink tu kirviu ir kirvu
ku, kuriuos Indijonai vartuojo 
tai jie nebuvo isz geležies ar 
plieno, bet isz akmens iszkalti.

Aztecs Indijonai tokius mū
rus pabndavojo, tokia augszta 
kultūra palaike, kad mes dar 
iki S'Ziai dienai neesame ju ly
gio pasiekė.

Mes per greitai kitus vadi
name laukiniais ar be civiliza
cijos, statydamies save ant per 
augszto laipsnio. Mes papratę 
vadinti Afrika tamsiojo krasz- 
tu, ir pamirsztame kad isz to 
tamsiojo kraszto buvo iszkile 
tokie mokslincziai kaip Szven- 
tas Augustinas, kuriam lygaus 
mokslincziu tarpe dar iki sziai 
dienai nejpasirode.

Italijonka gražuole Sophia 
Loren baisiai priesziuasi kad 
dabar Italijos valdžia nori nu
bausti vyrus už paleistuvyste. 
Iki sziol tik moterys buvo bau
džiamos už paleistuvyste aut 
dvieju metu in kalėjimą. Szita 
gražuole sako kad vyrai nėra 
tokie kaip moterys ir kad pa
leistuvyste turėtu jiems būti 
pavėlinta.

Angle. Jo tėvas buvo YMCA 
virszininkas ir jo pareigos ji 
iszveszdavo in visokius sveti
mus krasztus.

Jųdviejų sūnūs sugryžo isz 
užsienio, kad galėtu savo 
mokslus tęsti in Harvard Uni
versitetą. Po tam jis apsiženi- 
jo su Herta Vieser, Vokietaite, 
kuria jis buvo pažinos isz savo 
jaunu dienu Zurich mieste.

Sulyg pirmos žmonos, Hede 
Massing, prisipažinto Komu
nisto Gerhardt Eisler ir sulyg 
jdsx pacziios prisipažinimu, 
kaipo Komunistu pasiuntine, 
jai buvo insakyta pasigerinti 
Noel Haviland Field ir jo žmo- 
.n ai.

Po dvieju metu jis kreipiesi 
in Amerikos valdžia del darbo 
ant musu valdžios s'ztabo, ir jis 
buvo paskirtas iii Vafciru Eu
ropos klausimu sztabąi Jis la
bai sanžiningai dirbo ir buvo 
vis pakeltas augszcziau ir aug- 
szcziau kol jis tapo savo divi
zijos virszininku.

Pypkes Durnai

Kankintiniu

Instead of loading muskets, she loads and operates# this 
powerful photomicrography camera at a Navy photographic 
center. Perhaps yesterday she knew no' machinery more 
complicated than a typewriter . . . or a sewing machine. 
Today, her job is vital to the machinery of America’s defense.

Republikonu partijos politi
kieriai dabar labai susirupine 
apie ta susikirtima tarp Vice- 
Prezidento Nixon ir Senato 
Republikonu Partijos pirmi
ninko, William Knowland. Jie
du rengiasi pareikalauti visus 
votus, 'balsus savo valstijos 
Califomijos, jeigu Prezidentas 
Eisenhoweris nutartu nestoti 
in rinkimus del antro karto... 
. .Iki sziol iszrodo kad Know- 
land turi pirmenybe su Cali- 
fornijos Gubernatoriaus Good
win Knight pagellba kuris lai
ko vadeles visu Republikonu 
komisijos. Californijos valsti
joje.

Motinai

Priesz rinkimus valdžia ren- /
giasi vieszai paskelbti kita 
“balta raszta”, kur bus pa- 
aiszkinta. kaip ir kas buvo ir 
yra kaltas kad Komunistai lai
mėjo visa Kinija ir mes nieko 
nelaimėjome. Kitas tokiš “bal
tas rasztas” 'buvo Dean Ache-

Tau perskriode szirdi 
asztriausi kardai,

Tu gimdymo sopulius, rodos, 
isznaujo,

Bet tūkstanti kart, 
sunkesnius iszvargai:

Penki jaunikaieziai, žiedai 
tavo kraujo,

Tėvynės paguoda, tautos
papuoszims, 

Po letena sziaures erionio
parkrito!

Kur amžinos naktis, žvėrių 
viens staugims,

Ten Saule liuosybes del 
ju užsirito.

Nurimk, szventa motin!
Gadynėj audros, 

Kas stoja in kova
szveneziausia draugijos, 

Vainiką kankintinio musziuos
ingijeę,

Negali sau trokszti 
didesnes algos:

Nėr daigto brangesnio,
Augsztesnes guodos

You’re helping, too, by putting your savings in U. S. 
Defense Bonds. There are two important reasons for this: 
First—every Bond you invest in strengthens your own 
financial independence with a cash reserve that means a 
brighter future for you and your family. Second—you are 
contributing to your country’s economic strength, just as the 
men and women in uniform are building up her military 
strength. And we must never lose sight of the fact that peace 
is only for the strong!

So invest in Bonds ... do it regularly. Seven million Americans 
have found Payroll Savings is one sure way to save, because 
it saves something out of every paycheck before you’re 
tempted to spend it. Join the Plan today . . . save through 
United States Defense'Bonds!

HERE’S HOW E BONDS NOW 
EARN MORE MONEY FOR YOUI

Now safe, sure U. S. Series E Defense Bonds pay an even better 
return than ever before . . . thanks to 3 brand-new money-earning 
features announced by the U. S. Treasury.

1 Mow every Series E Bond begins earning interest after only 
6 months. It earns 3%, compounded semiannually, when held to 
maturity. It reaches full maturity value earlier (9 years 8 months) 
and the interest it pays is now bigger at the start!

2 Every Series E Bond you own can now go on earning interest for 
10 more years after it reaches the original maturity date—without 
your lifting ą finger!

3 During the 10-year extension period, every unmatured Bond earns 
at the new, higher interest (average 3% compounded semiannually).

' Your original $18.75 carl now repay you $33.67. $37.50 pays back
$67.34. And so on.

Start now! Invest more savings in better-paying Series E Bonds— 
through the Payroll Savings Plan where you work or the Bond-A- 
Month Plan where you bank!

iQ-fMkz sfartfI... A [mm, swt jxu&f&uty.
saw wt/fr CJ.& Bonds!

The U. S. Government, does not pay for this advertising. The Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and.

seno paskelbtas 1949 metuose. Už toki vainiką, 
vainiką kanezios. Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Apie kunigaiksztiene de 
Rivas kalba, kad ji yra naszle 
ir kad szirdyje turi paslėpus 
didele meile, atsake generolas.

— Kai]) tai, aitsiliepe Ro
sen, kunigaiksztis mirė?

— Ar vis dar tokia patogi? 
K1 a use m argr alb in a.

— Vienais Dievas tegali ži
noti, atisakė rimtu balsu gene
rolas, žmones jos veido jau ne
mato.

Generolas pasodino maža 
mergaite ant eliu ponios Tal
bot ir iszsieme isz kiszeniaus 
maža odini kreipsziuka, paduo
damas ana jaunai grafienei.

— Paskutiniu kartu girdė
jau jos baisa isz po vienuoles 
velione. Kaip sziandien ji pri
siekė tarnauti Dievui. Norėjo 
mane pamatyti kad man per
davus ta'siuntini, kuri Reipe 
atiduoti musu Helenai.

Grafiene drobanezia ranka 
atidarė krepsziuka. Ten buvo 
struoga. szviesiu plauku ir 
la.iszkas. Helenos akys sužvil
go, kada pasižiurėjo in savo 
vyra plaukus.

— Perskaityk laiszka, pra
bilo generolas.o

Laiszkas sekaneziai skambė
jo ■

“Plaukus nuikirpau jam mie
gant, viena, naktį, kada asz ji 
sergėjau, jam sergant. Pasiun- 
eziu tau, mano sesele. Numi
riau del visu, net del atsimini
mu. Buk sveika, mylėk ji ir 
buk laiminga.. Sesuo Carmel.”

Helena plaukus pasiliake, o 
laiszka sudegino.

GALAS —

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

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

‘ No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ala 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 pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.11G—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie* 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. G0 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
zmas 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 J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. G2 puslapiu, 20c.

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 

I
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. GI 
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, 20 c.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, d i d e i e 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Bndyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

\ Kitokios Knygos

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

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

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

• #
No.194—Trumpas Kataln 

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—įGromata 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 Soraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti-Knygas: ;

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy C-ity, Pa.t - ĮJ. S. <

i



'‘SAULE” MAHANOY CITY, PA

* Auksiniai Peiliai
’ (Tasa)

Miszke buvo tamsu, bet aut 
lygumos matėsi dienos prasi
dedanti szviesa. Vice-grafais 
turėjo laiko pagalvoti apie at
sargumus ir susitaisyti iszkal- 
110 susirėmimo visa veikimą.

Veltui! Towah už poros 
Yszimtu žingsniu be jokio szla- 
mejinio tarpe medžiu szliaužio- 
jo.

Enrikas kalbėjo in save:
— Rosen iszliips prie Mont

ford szaltinio. Turi nusiduoti 
keliu link Lille. Asz. stovėsiu, 
iszpaszluose ant lygumos. Jis 
rasis mano paszoneje, ir jei 
mano ranka nesuvirpes, tai ir 
visa istorija bus pabaigta!

Su tuo tikslu iszlipo visu 
bertainiu mylios daugiau nuo 
paskirtos vietos ir perėjo misz- 
ka pasukdamas! n rytus.

Juk turėtu iki sziam laikui 
czionai būti, kalbėjo vice-gra-

* f as, juk dienos metu kova yra 
negalima.

Deszineje puseje už poros 
šzimtu žingsniu 'buvo kalnelis; 
vice-grafas ant jo užėjo, kad 
pasižiurėjus in Montford upeli.

Towah jau 'buvo tik keliais 
žingsniais nuo medžio: greitai 
nutvėrė karabinu ir iszisitiese 
ant 'žemes. Iszeme szovinus,

• dantimis sukramtė in szmotus r
ir atgal primusze. Kada vice- 
grafas sugryžo, atrado karabi
nu ant vietos stovinti.

Towah nepaitemytas, užsto- 
ro medžio kelmo iszkreipe sa
vo veidą ramiam nusiszyipsoji- 
mui.

Vice-grafas nutvėrė greitai 
karabinu, nusimetė ploszcziu, 
kuri suvyniojęs pakiszo po pa
žaste ir nusidavė vakaru pu
sėn apeidamas kalneli.

Patemijo savo prieszininka.
Albertos Rosen isztikro arti

nosi; jau buvo kokius tris szini- 
tus žingsniu nuo jo. Jis ne ėjo 
upelio pakraszcziu, bet lygu- 

^111.3', idant aplinkui placziau ir 
daugiau pamaczius.

Jo eisena buvo liuosa, tary
tum, turėjo sunkiai žengti. 
Ploszcziumi buvo apsisiautęs 
nuo galvos iki kojų.

Diena darėsi kas kartas vis 
szviesesne, leido pamatyti per
si risz ima ant akiu.

Vice-grafas nužingsniavo ly- 
4gumos pakraszcziu. Iszsieme 

isz maksztu savo auksini peili. 
Pamislijo.

— Po trijų mintitu, tasai 
žmogus 'bus mano. .

Takutis, kuriuomi jis ėjo, 
artinosi kokiais szimtas pen
kias deszimts žingsniu nuo li
nijos, kuriaja ėjo Rosen.

Bet ir Rosen susilaiko, kad 
aplinkui apsidairius ir tuojaus 
savo kelio linija permainė.

Ženge tiesiog linkon • vice- 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

grafo, kuris greitai atsiklaupė 
ant vieno kelio ir atstatė kara
biną.

Per szimta žingsniu vice- 
grafas szove.

Alberto ploszczius nukrito ir 
p as i r o d e Ven g ri szk i r ubą i, 
prie kuriu juostos kabojo auk
sinis peilis, toksai pat, kaip 
vice-gra.fo de Villiers peilis.

Rosen paskubino žingsnius.
Enrikas isznaujo karabinu 

isztiese. Jo duszia stovėjo jam 
akyse.

Kaip tik szeszios deszimts 
žingsniu buvo kits nuo kito, ka 
da iszsigirdo antras szuvis.

Rosen susilaikė, ranka paly
tėjo kakta. Enrikas mislijo, 
kad Rosen sužeistas galvon.

Bet užuot sukristi, Rosen 
darėsi vis stipresniu. Jis lig 
sziol būdamas susirietęs, stai
ga netikėtai iszsitaiise ir aipsi- 
reiszke visai kitokiu žmogumi. 
Nuplesztas bandažas atidengė 
jam veidą.

Vice-grafas de Villiers pa- 
szelnsiu balsu suriko.

— Jurgis Leslie! Atsiliepe 
p r i n i u s z d a m a s k ar a b i n a.

— Draudžiu tamstai pri- 
muiszti, prabilo ramiai Rosen.

O matydamas, kad Enrikas 
neklauso, atstatė jam pirmu 
kart kara'bina.

Trcicgias szuvis iszsigirdo 
ant lygumos. Ir buvo paskuti
nis; Enriko karabino vamzdis 
susiskaldę in szmotus.

Rosen mete savo ginklą ir 
ženge areziau. Žiūrėjosi in 
vice-grata, kuris nublanko ir 
iszsieme savo auksini peili.

— Turi laime, ponas Les
lie, tare Enrikas, jei bueziau 
pataikęs, tai niekam butu bu
vęs ir tavo persi rėdymas.

— Musu kova dar neprasi
dėjo, pone de Villiers, tavo ka
rabine nebuvo kulįpku.

— Tai žmogžudyste?
Rosen iszsitmike savo auk

sini peili.
— Ar sugražinsi garbe 

Miss Ellenai Talbot ? Paklausė.
— Ne, atsake Enrikas, lau

kiu pono.
Rosen nužengė du žingsniu 

ir szoko. Enrikas jo lauke ir 
mėgino jam durti petin, bet 
Rosen nutrenkė szalin užsimo
jimą.

Po trumpai kovai Enrikas 
ganiojo ant žemes, Rosen laike 
rankoje jo peili, vienu keliu 
prispaudęs jo krutinę.

— Ar sugražinsi garbe Miss 
Ellenai Talbot? Atkartojo.

Vice-grafas putojo isz pik
tumo.

— Ne! Atkartojo dar. Ir 
pradėjo juoktis. Po valandė
lei pridūrė: Prisiekei, kad ma
nės neužmuszi!

Rosen paklausė treeziu kar
tu.

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

% -

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

Knygos Did. 3%x5į4 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

— Ar sugražinsi. garbe 
Miss Ellenai Talbot?

Jo tie klausimai, rodos, su
teikė vice-grafui drąsos.

— Noriu apsivesti su savo 
giminaite, mergina de Boistru
dan ;' tau-gi, suklydęs karžygį, 
pavedu taja.

Grafas Albertas dar negalė
jo suprasit i to viso atsakymo 
niekingumo.

Vice-grafas pasakęs tuos žo-

Jeigu tau kas nemiela, 
nedaryk kitam!

Tieji žodžiai iszsiipilde ant 
kokio tai žmogelio, 

Gyvenant viename mieste 
New York,valstijoje.

Kuris likos nubaustas 
Ant keletą metu kalėjimo, 

Už svetim-moteryste.
Per visa taji laika, 

Nubaustasis dabar gailesi, 
Kad susinesze su moteria, 
Kuri ji prie to pristūmė. 
Maustydamas alpie savo 

prasižengimą, 
Prižadėjo sau jog kada 

apleis kalėjimą, 
Sugrysz (prie savo 

prisiegeles ir vaikus, 
Kurie liūdi paskui ji pradės 

gyvenimą isz naujo.
Bet likimas kitaip surėdė 
Kada kaltininkas apleido 

kalėjimą, 
Tuojaus nuvažiavo namo, 

Tikėdamasis kad ji meiliai 
Pasveikins pati su vaikais, 
Apkabys jo kakta ir viskas

;iiis užmirkta-.
Kada vyras stojo ant 

slenksczio įsavo namo, 
Pacziule nesimete jam ant 

kaklo,
Tik pradėjo graudžiai 

verkti. '
Patiko ja ta pati, 

Ir sarmata už kokia 
Jis turėjo atkenteti 

kalėjime.
Laike jo nebuvimo, 

Pacziule susinesze su, 
kitu, 

Ir dabar laukia gyvojo 
vaisiaus,

Savo prasižengimo!
Kaip toji gyvenimo 

vei kalas pasibaigs, 
Tai nežino, nes teisėjas 
Stengiasi sutaikyti taja 

porele,
O prielaidini laukia 

kalėjimas, 
Kaip jos vyras sulaukė.
Taigi, ka manote apie 

tai?
Argi neverta gerai ant 

to apmianstyti ?
“Kas tau ne miela, 

kitam nedaryk!”
* * *

Jeigu nori žinoti ka 
Žmones kalba apie tave 

už akiu,
Tai klausykie ka jie

• kalba apie kitus.
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Let us show you the

created by

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

tne • •

Naturally, the/re important to you! That’s why w® want you 
to see these invitations for yourself. And please dorii let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

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

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

džius, mėgino pasprusti isz sa
vo prieszininko ranku; susi- 
purte smarkiai, bet veltui; jo 
drabužis praplylszo ir iszkrito 
ant žemes popiera.

Enrikas isz paszelimo inkan- 
do Albertui rankon; ir szisai ji 
tuojaus paleido, kadangi jam 
parupo iszkritusi popiera.

Vienu akies žvilgterėjimu, 
patemijo pacztos ženklą isz 
Baltimore. Adresas buvo ra- t
szytas in Helena Boistrudan, 
bet rasztas nebuvo Ellen Tal
bot.

Rosen tuojaus nutvėrė laisz- 
ka nuo žemes. O to vice-grafas 
tik ir lauke ir akimirkoje kai
po tigras puolėsi ant savo prie
szininko, norėdamas ji nudur
ti peiliu.

Bet savo tikslo neatsieke, 
kadangi dvi dvirtos rankos ji 
nutvėrė ir suspaudė per juos
ta. Negalėjo net pasijudinti; 
pagaliau kam gi to reikėjo ir 
kas isz to butu buvę ? Tai To
wah suspaudė ji savo geležinė
mis rankomis.

— Nedaryk jam nieko ^lo
go Towah! Suszuko Rosen.

Atplefeze laiszka ir perskai
tė. Galva jam nulinko ant kru
tinės ir pradėjo aszaros per 
veidus byreit.

— Ellen negyva! Prabilo 
palengva.

— Taigi matai pats, atsi
liepė vice-grafas, kad asz ir 
norecziau, visvien negaleeziau 

iiszpildyti tavo reikalavimo.
Rosen pasitrynė ranka kak

ta.
— Ellen numirė, atkartojo 

sopulingu balsu, o su ana 
szventa ir graži mano jaunys
tes meile! Pažadėjau tavse ne- 
užmuszti, kol galėsi jai atly
ginti skriaudas. Mano pažadė
jimas kartu su ja mirė. Leisk 
ji, Towah!

Indi jonas buvo paklusnus.
— Padaryk taip, kaip asz, 

pone de Villierfs, kalbėjo toliau 
Rosen, kuris nusimetė plosz
cziu, iszsieme isz pugiliareso 
popiera, patvirtinta paraiszais 
Baltimoreje, ant kurios vice- 
grafas buvo (pasiraszes ta nak
tį, kada buvo sutikta kovoti.

— Asz netikiu tam žmogui, 
tarė Enrikas rodydamals in To
wah a.
i— Eik szen, Towah! Atsi

liepė Rosen.
— Pone de Villiers, per- 

sergseziu tave, jei nekovosi su 
manim kaip garbingais žmogus, 
tasai žmogus tavo nužudys 
kaip szuni!

Towah artinosi, k
— O dalbai* daryk tamsta 

kaip asz, tare Rosen.
Ant galo ..savo auksinio pei

lio užkabino popiera, ant ku
rios pasiraszes buyo vice-gra
fas de Villiers. Tasai padare ta 
pati su Rosen laiku.

Paskui atsistojo szalia kits 
kito; deszine koja ties deszine

koja, peilis prie kelies, kairy
sis petys apsiaustas ploscziu- 
mi.

Enrikas pirmutinis pradėjo 
ir tuojaus kniupsezias sukniu
bo.

Ruseno peilis pervere jam 
szirdi; o ant kruvinos žaizdos 
gulėjo popiera su tais žodžiais:

“Mirsztu isz locnos valios ir 
rankos.

Enrikas, vice-grafas de Vil
liers.”

Saule jau buvo užtekėjus.
— O Mohikan? Klause Ro

sen, eidamas lyguma link 
Montford upes..

Towah su iszdidumu pasi
žiurėjo in savo apautas kojas. 
Paskui pirsztu parode kaina 
Montmartre, kur matėsi dide
lis gaisro pažaras.

— Towalio ipati miega ra
mybėje, tarė jis, atkerszijau, 
grysztu atgal.

❖ *
Deszimta valanda buvo, ka

da Albertais Rosen Szv. Tomo 
Akvinieczio bažnyczion.

Helena de Boistrudan klūpo
jo prieszai Szv. Panos altorių. 
K a r s z t a. i me 1 d e si.

Rosen prisiartino prie jos ir 
t a re:

— Ellen numirė, jos duktė 
liko naszlaite. Myliu tave. Ar 
nori, kad Ellen duktė turėtu 
tęva ir motina ?

In vakarus nuo miesto Ofen, 

kuri vadiname Buda, tarpe Ba
keno miszku ir Balatono ežero, 
stovi puiki pilis, alplinkui ap
siausta .szimtmetiriiais ąžuo
lais. Z

Praėjus vieneriems metams 
po atsitikimu, kuriuos jau ap- 
raszeme, Kalėdų kuczioje 1856 
m., buvo priėmimas didelei pi
lies salei. Aplinkui žydini bu
vo susirinkus tos pilies savi
ninku szeimyna. Pirmoj vietoj 
sėdėjo dvi, jau ne jaunos mo
terys, isz kuriu viena buvo ap
sitaisius gedulingai: margra- 
bina de Boistrudan ir mistress 
Talbot, Ellen motina; toliau 
generolas O’’Brien pakulevin- 
guose rūbuose laike ant keliu 
maža, dailia, asztuoniolikos me
nesiu mergaite, 'pagaliau gra
fas Albertas Rosen ir jo jauna 
žmona su naujai gimusiu kū
dikiu.
' Daili aisztuoniolikOs mene

siu mergaite turėjo varda He
lenos, tai buvo Ellen Talbot 
duktė. Naujai gimęs kūdikis 
vadinasi Ellen, tai buvo Hele7 
nos de Boistrudan duktė.

Tai buvo dvi seseris ir jau 
sziandien tarlp anų matyta di
dis panaszumas. ,

Czionai buvo matoma rami 
ir saldi laime.

Jauna grafiene Rosen žiūrė
josi įsu nusiszypsojimu in abi
dvi mergaites, lygiai mylimas.

Alberto akyse, atkreiptose 
in žmona, buvo matoma gyva, 
meile. Tiktai viena margrabi- 
na palengva žiovavo. Dabar ji 
žinojo savo žento visas paslap
tis.

— Papasakok mums ka 
apie Paryžių, generole, tarė ka 
ten veikia ka kalba?

— Paryžius miega, atsake 
O’Brien, nėra politikos nei li
teratūros tiktai viena birža 
vaikia.

— Vienok kalba apie vie
na moteri.

— Apie kokia moteri?
— Ąpie kunigaiksztiene de 

Rivas.
Helena nublanko ir pasižiu

rėjo in vyra, kuris nukreipė 
akis szalin.

(Tasa Ant 2 puslapio)

Istorija Apie 
“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS :: i
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai

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

“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimas 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais j!

160 Puslapiu j Į;
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ;! 
Iszaiszkma sapna ir kaa 
ateitoje stosis. Su priedu j! 
planatu ir visokiu burtu. J > 
Knyga in minksztoe po- ji 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su Į i 
užsakymu: ji

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Į ii
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ŽiniosVietines
— Ana diena lankėsi mies

te su reikalais ponas Stanislo
vas Pecziulis isz Hazletono, ir 
draugai p. Jurgis Neveras į 
(‘ ‘ Saules ’ ’ naujas skaitytojas) 
taipgi pono Nevero žentais p. 
Edvardas Buczinskas isz 
Wilkes-Barre, ir -prie tos pro
gos atlankė “Saules” Redak
cija, nes visi dabar skaito laik- 
rašzti ‘„‘Saule”. Acziu visiems 
už atsilankiyma.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Dionizo, o Tautiszka Vardine: 
Krūtis. Ir ta diena: 1920 m., 
Lenkai smurtu pagrobė Vil
nių; 1948 m., Anglijos Premje
ras, Winston Church illis pata
ria susikirsti su Rusija, pirm 
negu ji suspės pasigaminti 
sprogstanczia, atomine bomba; 
1945 m., Prancūzas Pierre La
vai, 62 metu amžiaus valdinin
kas nuteistas mirties bausme 
už iszdavima savo kraszto. (Jis 
pasimirė už keliu dienu); 1939 
m., Vokiecziai pagavo Ameri
kos laiva “City Flint” ir ji nu
sivežė in Rusija; 1934 m., 
Alexander Pirmasis isz Jugo
slavijos, 45 metu amžiaus ir 
Prancūzu Užsienio Ministeris 
Barthou Croatu nužudyti in 
Marseilles miestą; 1944 m., So
vietu laikrasztis “Karas ir 
Darbininkai” puolėsi ant Va
tikano, sakydamas: kad Kata
liku Bažnyczia užtaria Faszis- 
tus ir darbuojasi palengvinti 
Vokiecziams ir iszteisinti Vo
kietija.

■ — Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola, asztuoniolikta Nede- 
lia po Sekminių, Szv. Prancisz- 
ko Bor., o Tautiszka Vardine: 
Butautas. Ir ta diena : 1944 m., 
Raudonoji Armija, dalyvau
jant ir Lietuviu daliniams, 
“iszlaisvino” Palanga, Taura
ge, Tryszkius, Varnius, Kur- 
szenus, Szaukenus, Vaiguva, 
Stulgius ir daugeli kitu Tary
bų Lietuvos miestu; 1532 m., 
Lietuviai u'žmusze Gudu Kuni- 
gaikszti Vosylių; 1943 m., 
Amerikiecziai nuszove szimta 
ir du Naciu eroplanus virsz 
Muenster ir Colsfeld; 1845 m., 
Amerikos Laivyno Akademija 
insteigta in Annapolis miestą; 
Žydu Metavones Szvente, kuri 
pareina net nuo Maižiesziaus 
laiku. Žydams griežtas pasnin
kas. .

— Utarninke pripuola Szv. 
Vilfrido ir Szv. Serafino, o 
Tautiszka Vardine: Mendelka. 
Ir ta diena: 1492 m., Kristupas 
Kolumbas atrado nauja Ame
rikos kraszta, kai jis nuo savo 
laivo pamate Bahamas Salas. 
Dar iki sziai dienai nėra galu
tinai nustatyta, kas isz tikro 
buvo tas Kristupas Kolumbas 
ir kuria Amerikos dali jis pir- 
mucziausiai atrado, pamate ir 
pasiekė. Dabar yra sakoma, 
kad jis buvo vilnų audėjo su-

nūs isz Genoa, Italijos. Jis pa
reina isz Žydu szeįmynos, ku
rie priėmė Kataliku tikėjimą. 
Jo szeimyna pareina isz Cata
lonia miesto. Pirmoje savo ke
lionėje in Indija, jis buvo pali
kes keturios deszimts Isipanu 
jurininku ant Haiti Salos, kad 
jie tenai pasigyiventu. Kai jis 
ten sugry'žo Gruodžio menesy
je, 1493 metuose, jis nei vieno 
isz tu Ispanu tenai neberado; 
Mahometonu 1372 metai pra
sideda dvylikta diena su^saulė
leidžiu; 1946 m., Henry Wal- 
lace, buvęs Amerikos Vice- 
Prezidentas yra paskirtas Ko- 
munistiszko žurnalo “New 
Republic” redaktoriumi; 1942 
m., Prez. Harry Trumanas pra- 
szo Kongreso imti in vaiska 18 
ir 19 metu vyrukus.

— U t arn i nik e prip uol a. Am e - 
rikos Szvente, Kolumbo Die
na, ta diena Bankai bus užda
ryti.

— Panedelyje p r i pu o 1 a 
Szvencz. Panos Marijos Moti
nyste ir Szv. Zinaidos, o Tau
tiszka Vardine: Verpe. Taipgi 
ta diena: 1948 m., mainieriu 
Unija padidina net dvigubai 
savo boso, John L. Lewiso al
ga. Jis dar gauna penkios de- 
szimts tukstancziu doleriu’'in 
metus; 1839 m., pirmieji pa
veikslai nutraukti, kad galima 
pažinti žmogus nuo nutraukto 
paveikslo.

trylika ar keturiolika menesiu 
už tai, kad pinigu nėra ižde!

Jis sako kad mokslo sztaibas 
dabar neturi gana pinigu nei 
už vandeni užsimokėti ir .kad 
nėra pinigu mokytojams algas 
užmokėti. Ir jis sako kad visos 
tos bėdos yra už tai kad anglių 
kompanijos savo taksas neuž
simoka.

Shenandoah, Pa. —
Pareita Panedelio ryta apie 
1:40 valanda, ugnis kilo in 
boiler-hauz, prigulintis prie 
Raven Run kasyklos. Iszkados 
padaryta ant $25,000.

Girardville, Pa. —
Pranas Mažeika, veteranas nuo 
North Second uly., numirė Pa
nedelio ryta szeszta valanda, 
in Veteranu ligoiibute,,Butler, 
Pa. Velionis nesveikavo per 
keliolika metu, ir gydėsi virsz 
minėtam ligoiibute nuo Liepos 
menesi 1952 metuose. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Shenado- 
ryje, o 1930 metuose apsigyve
no Girardvilleje. Buvo anglia- 
kasis ir paskutini karta dirbo 
Potts kasyklose, o 1950 m., tu
rėjo prasiszalinti nuo darbo, 
isz priežasties blogo sveikatos. 
Prigulėjo prie Amerikos Le
gion Posto mieste. Paliko dide
liame nuliudime: savo paczia 
Ona (Leckneriute), dirsunu: 
Daniela, studentas isz Penu 
State Universiteto ib Ernata, 
namie; dvi dukterys: Dolores 
Henninger, Fort Knix, Ky., ir 
Eugenija namie, taipgi sesere 
Helena Prancievicziene, Chica
go, Ill., ir anuka. Laidotuves 
imvyko Petnyczios ryta su Szv. 
Misziomis in Szv. Vincento 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse.

INTARIMAI PRIESZ 
INTARIMUS

Sen. Joseph McCarthy 
Dabar Intaria Savo

Intarejus

WASHJNGTON, D. C. — 
Kai Senato komisija užbaigė 
savo tardinimus priesz Senato
rių Joseph McCarthy ir'nuta
rė ji iszbarti nors ant trijų in- 
tarimu, Senatorius McCarthy 
su savo advokatu dabar ima 
nagan tuos jo tardytojus.

Jis stacziai sako kad tie Se
natoriai neturi ir neturėjo jo
kios teises ji tardinti ir kad jie 
ir dabar neturi jokio ingalioji- 
mo imti nagan Senatorių.

Tie patys Senatoriai ka pa- 
naszaus nujautė kai jie nutarė 
nieko nedaryti ir nieko nesa
kyti apie Senatorių McCarthy 
iki po Rinkimu.

Reiszkia, jie vieszai prisipa- 
žinsta kad ežia ne tiesos, bet 
grynai Politikos klausimas!

Labai galimas daigtas, kad 
po Rinkimu bus jau visai kita 
Senato Komisija ir visas tas 
klausimas kaslink Senatoriaus 
McCarthy bus permainytas ir 
visai iszmestas ar pamirsztas. 
Jeigu tie tos komisijos Senato

Ant Pardavimo
r Labai pigiai parduodamas 
mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
J25 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
tepas: 'V

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

Pottsville, Pa. —
Blythe Township High School 
buvo uždaryta, kai vandenio 
kompanija uždare vandeni tai 
mokyklai, nes mokslo sztaibas 
nėra užmokėjęs už vandeni per 
kelta metu ir dabar vandenio 
kompanijai mokykla yra sko
linga $5,474.00. »

William V. Rowan, mokyk
lų New Philadelphijoje virszi- 
ninkas sako, kad mokslo szta- 
bas neturi gana pinigu už tai, 
kad anglių kompanija, Jones 
Coal kompanija nėra mokėjus 
savo taksas nuo 1947 metu. Jis 
teipgi sako, kad trys mokyklų 
mokytojai nėra gave algas per

riai tikrai žino kad Senatorius 
McCarthy kur nors ir kaip 
nors prasikalto, tai kodėl jie 
laukia kol po Rinkimu? Ko jie 
bijosi?

RANKOS VAGIS 
PASMAUGTAS

BLOOMFIELD, N. J. — 
Meyer Demblin, buvęs bankos 
vagis, isz Bayside, N. ¥., buvo 
surastas savo automobilyje pa
smaugtas. Aplink jo gerkle ir 
sprandą buvo apvyniotas sto
ras dratas.

Szitas keturios deszimts 
dvieju meut amžiaus Demblio, 
viena syki buvo FBI policijos 
skaitomas kaipo vienas isz de- 
sžimts labiausiai jieszkomu žu- 
liku.

1951 metuose jis buvo patup- 
dintąs in kalėjimą del pustre- 
cziu metu, kai jis prisipažino 
kad jis draivino automobiliu 
su kuriuo bankos vagiai pasi
vogė dvideszimts tukstancziu 
doleriu isz Sparkill, N. Y. Poli- 
cijantai sako kad Meyer Demb
liu buvo iszvažiaves isz savo 
namu Petnyczios ryta. Panede
lyje jis buvo surastas pa
smaugtas.

sakyti.
Jie per kelias valandas gin- 

czyjosi ir nesutiko iszlipti isz 
laivo. Už keliu valandų laivo 
kompanijos atstovai nusileido 
ir sutiko kiekvienam duoti 
dvideszimts doleriu už nakvy
ne ta nakti.

Tada laivas buvo nuvesztas 
in Todd Shipyard, kur jis buvo 
pataisytas, ir visi keleiviai ant 
rytojaus vėl linksmai susirin
ko ir iszplauke.

pos organizacijų rėprezentavi- 
mo tarptautinėse migracijos 
konferencijose. American Im
migration Conference Prezi
dentu iszrinktas Earl G. Harri
son.

Lietuviu Bendruomenes Pirmi
ninke p. O. Baczkiene.

^Pirkie U. S. Bonus!

Insisteige American Immigra
tion Conference

LAIVAS
SUTRUKDINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szimtu dvideszimts trijų kelei
viu nieko nesake ir sutiko, bet 
apie szimtas sustraikavo. Jie 
nesutiko užsimokėti už nakvy
ne, kadangi jie buvo užsimokė
ję už kelione, ir už tai, anot ju, 
laivo kompanija dabar turi at

NEW YORK. — Spalio Oct. 
1 diena Willkie Memorial 
Building, New Yorke, in vyko 
Amerikiecziu Paszelpois ir Imi
gracijų Konferencija, kuri in- 
steige nauja organizacija, pa
vadinta ‘ ‘ American Immigra
tion Conference ’ ’. Buvažiavi- 
me dalyvavo 81 organizacijos 
atstovai.

Konferencijoje BALE’a at
stovavo Pirmininkas Prelatas 
Jonas Balkonas'; Finansų Sek
retorius Stephen Bredes, Jr., ir 
Reikalu Vedėjas Petras Min
kau as.

Naujosios organizacijos tiks
las yra suartinti Amerikos pa- 
szelpos ir Imigracijos organi
zacijas, kad butu galima pasi
dalinti žiniomis ir patyrimu, 
kad butu iszvystytas glaudus 
bendradarbiavimas ir organi
zacijos galėtu .bendromis .pa
stangomis dirbti imigracijos 
dabba. “American .Immigra
tion Conference” taip pat 
sieks visuomenes daneszimo 
apie imigracija, Amerikos iniL 
graciniu instatymu ir ju admi-. 
aistra vimo apsvarstimo ir 
Amerikos privaeziuju paSzel-

BROOKLYN, N. Y. — Rug
sėjo 28 diena laivu He De 
France Balf’o Pirmininkas 
Kam. Prof. J. B. Konczius isz
plauke atgal in Amerika'. 
Priesz iszvykdamas isz Euro
pos, Kan Prof. Konczius buvo 
porai dienu sustojęs Paryžiuje. 
Savo trumpo atlanikymo laiko, 
Paryžiuje Kan. Konczius susi
tiko su CARE organizacijos 
vadovybe Europoje, N.Q.W.C. 
Vyriausiu Direktorium Msgr. 
Swanstrom, N. C. W. C. Dela- 
gatu Europoje p. Norris ir tos 
organizacijos atstovu Prancū
zijoje p. J. B. McCloskey. Taip 
pat Kan Konczius' matėsi su 
Lietuviu Bendruomenes Pran
cūzijoje Valdybos Pirmininke 
p. O. Baczkiene, L. K. Misijos 
Direktorium Kun. Dr. F. Juce- 
vieziumi ir BALFo Ingalioti- 
niu Prancūzijoje Dr. S. Bacz- 
kiu. Su jais alptare Lietuviu 
emigracijos ir ipaszelpos klau
simus Prancūzijoje.

Nedelioj Rugsėjo men. 26 
diena BALFo Pirmininkas 
Kan. Prof. J. B. Konczius, kar
tu su Dr. S. Baczkui ir p. O. 
Baczkiene aplanke ligoninėje 
serganezia džiova studente A. 
B. Strankauskaite ir jai intei- 
ke asmeniszkai BALFo dova
nele, 3,500 franku. '

Isz Paryžiaus Kan. Koncziu 
iszlydejo Lietuvos Atstovas 
Prancūzijoje ir BALFo Inga- 
riotinis Dr. S. Baczkis, L. K. 

[ Misijos Direktorius Kun. Dr.
F. Juceviczius ir Prancūzijos

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

— 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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ON TIME

NOW YOU CAN FINANCE 
ELECTRIC RANGE 

AND WATER HEATER 
INSTALLATION COSTS!

NO MONEY DOWN! UP TO 3 YEARS TO PAY!
Amounts from $25 to $150.00 financed!

(INCLUDES PLUMBING WHERE NECESSARY)

Available to any residence 
Served by PP&L

© REDDY KILOWATT 
Eivcirk Strvtnl

P ENN SYLVA NIA P O W E R fr LIGHT COMPANY 
• ■ ■ • ‘ ‘ y.-V1; ■ -■ ___________________ ___

SEE YOUR ELECTRIC RANGE OR WATER HEATER RETAILER ...
YOUR WIRING OR PLUMBING CONTRACTOR! , . .TODAY!

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Price $2.30 su‘"
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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Saule Publishing Go.,
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