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,095,000 Darb. Be Darbo
J__________ J * . f

Isz Amerikos Tėvai Džiaugiasi; Dukrele Iszteisinta

TRUMANAS IR
i LEGIJONIERIAI

t

PHILADELPHIA, PA. — 
Prezidentas Trumanas pasakė 
prakalbas per Amerikos Legi
jonieriu metini seimą, Phila- 
delphijoje. Jis sako kad Ame-
tikos pareiga yna szelpti ir % -f 
remti Anglija. Jis teipgi sako 
kad mums nereikia kisztis in > 
Anglijos vidaus reikalus, nes 
Anglai žino savo reikalus daug 
geriau negu mes.

Jis toliau paaiszkino, kaip 
Anglijos gerove yra labai su-! 
riszta ir su musu gerove. Jis 
sako mes turime isztiesti drau- 
giszkumo ranka Anglams, ir 
pasmerkti tuos kurie sziandien 
Anglams prikaiszioj a. Dau-' 
giausia tokiu priekaisztu, Tru-, 
manas sako, pareina isz keliu 
laikraszcziu ir politikierių.

“Mes pripažinstame, ” sako 
Trumanas, ‘ ‘kad kiekviena 
tauta turi savo reikalus, bedas 
ir klausimus, ir kad kiekviena 
tauta turi savotiszkai tuos 
klausimus iszriszti.”

Jis paskui staeziai pasakė, 
kad visas visam svietui pavo
jus dabar pareina isz Rusijos, 
kuri tik tyko rengiasi pultis.

O jeigu Anglija žlugtu, jei
gu Anglijos valdžia dabar pra- 
žžutu, jeigu Anglijos pramone F A RDJK A Q 
neiszsilaikytu, tai jau visa Eu
ropa butu Rusijos letenuose.! 
Už tai del Amerikos apsaugos, 
Amęrikiecziai turi dabar rem
ti ir szelpti Anglija.

Legijonieriai pritaria Prezi
dentui, bet dar prie jo pastabu 
prideda kad jiems rupi turėti 
galinga Amerika, czia namie, 
kad reikia gerai apsiginkluoti 
ir namie, nes niekas negali pa
sakyti isz kur prieszas pulsis 
ir kaip toli jis nueis, pirm ne
gu Amerika gales jam kelia pa- i kus ir savo fabriką visai užsi
stoti.

Schumaker szeimyna, in 
Waukegan, Illinois, dabar 
džiaugiasi, kai Lake Apy
gardos teismas iszteisino j u 
dukrele, kuri buvo intartą 
už nužudinima savo meilu
žio, Carl Reeder kuris buvo 
ženotas.

Szita, asztuoniolikos metu 
amžiaus mergina buvo užsi
dėjus su tuo ženotu vyru.

Jos motina, Edna Schu
maker, po kairei ir jos tėvas 
Fred Schumaker po deszinei 
iszsiveže savo dukrele in, 
kalnus del keliu sanvaicziu, 
kad ji pamirsztu visa ta teis
mą ir gerai pasilsėtu.

Teismas per tris dienas 
svarstė ir paskui paskelbė, 
kad ji yra nekalta už savo 
meilužio nužudinima.

i cziamodanus, “suitcases
v, 1 kuparus” ir dabar visai

UŽSIDARĖ biznio iszejo.
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Darbininkai Per Daug KAREIVIAI
IN MOKSLĄReikalavo; Dabar

Be Darbo

POLITIKIERIAI
MOKINS KUNIGUS

Klierikams Politikos
Mokslas Priverstinas

Czekoslovakijoje
A

Marshal Tito
Pr avar džiuoj asi

Legijonieriai Nori Galingos 
Amerikos; Prez. Trumanas Sa
ko Reikia Szelpti Ir Remti Angli
ja; Gaisras Vieszbutyje, 121 
Žmonių Žuvo Denver, Colo; Tru
manas Sako Vaughan Nekaltas

WASHINGTON, D. C. Dabar ran- das dabar gali su vaikais sa
kyti: “Pagaliai ir akmenys su-] • • • | • . 1a9 KVbl. Jt dį' dileli 11 cblVlllClljf» o m.

dasi apie szeszios deszimts keturi milijo- truszkins mano kauius, bes
ISZ Szitll SZC- Pravardžiavimai man nieką-*

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Czekoslovakijos 
Mokslo Ministerija yra pasky
rus politikos mokytojus in Ka- 
talikiszkas Seminarijas, kur 
jie mokins klierikus politikos. 
Visi klierikai, kurie mokinasi 
ant kunigu turės iszlaikyti 
kvotimus, egzaminus del poli
tikos, pirm negu jie gales būti 
inszventinti in Kunigus.

Visos kitos . Katalikiszkos 
mokyklos yra jau uždarytos ir 
uždraustos Czekoslovakijoje. 
Vien tik Seminarijos dar lai
kosi. Parapijines mokyklos yra 
visos valdžios paimtos.

Insakymas mokintis politi- i 
kos klierikams ir kunigams 
buvo paskelbtas in taip vadi
nama “Kataliku , Bažnyczios
Laikraszti.“ naj darbininku Amerikoje.

Szito mokslo klierikams ir , . . .
kunigams reikia’, aiszkina SZ1OS (leSZlUltS milijonu tUH (larbUS. KSiSZ- 
Moksio Ministerija, už tai, kad j,; ja 4 095,000 darbininku be darbo! 
Seminarijose nieko nėra moki- 7
narna apie Demokratija. O tai 
yra prieszinga naujai kraszto 
Konstitucijai.

Tie politikos mokytojai, ar 
staeziai sakant, tie politikie
riai bus ne Bažnyczios, bet val
džios paskirti in visas Semi
narijas.

Mokslo Ministerija sako, 
kad ji tikisi kad visi supras ir 
invertins szita pareikalavima, 
nes ypatingai svarbu kad Ku
nigai suprastu kraszto politika 
ir instatymus. Jeigu Bažny-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

me-

dos neiszkadys.’’
Gražus ir puosznus V i shins- 

kio stylius ežia matyti: Niekas 
kitas taip negalėtu paraszyti 
kaip Vishinskis. Jo atkartuo- 
j imas ir jo būdas matyti visa* 
me tame Įaiszke.

Vishinskis moka kaip bliau
ti ir kaip elgetauti; jis moka 
kaip visiems statytis kaipo 
muczelninkas ir paskui stoti 
kaipo didvyris. Jis dabar a- 
szaras lieja apie tai ka Yugo
slavia padare su Austrijos 
Carinthia. Nors tas klausimas 
nieko bendro neturi su tuo 
klausimu, kuris dabar yra 
svarstomas tarp Yugoslavijos 
Tito ir Moskvos Stalino.

Szitas žodžiu karas jau eina 
daug toliau negu žodžiai eina 
kuria diena gali pavirsti in 
ginklu ir karabinu kara! Ta
da Amerika turės noromis ne- 
nenoromis pasirinkti tarp Ti
to ir Stalino.

Nei vienas krasztas nenori 
dabar pasisakyti, kaip ir kur 
jis stovi ant szito klausimo, ne
nori pasisakyti, kuri priesza 
rema? Bet reikes pasisakyti 
ir stoti in karo lauka. Nes, jei
gu Stalinas su Tito susikirs, 
tai visos kitos tautos turės sto
ti ar už Stalina ar už Tito. Ki
tos iszeities nebus ir negali 
būti. Czia gali būti sėkla kito 
karo, kaip mes jau du metai 
atgal pranaszavome, kad pir
mutinis karas kilo Balkanuose 
ir treczias karas gali czia labai 
greitai iszkilti. Amerikai bai- 
šiai rupi Graikija, o Graikija 
yra Yugoslavijos Susiedas.

WashingtQno didžiūnams dabar rupi kaip 
ir kur surasti darbus tiemsmilijonams darbinin
kams. Jie sako ir pranaszauja, kad 
daug daugiau darbu atsiras už keliu
nešiu. Darbo Sekretorius, Maurice J. To
bin sako, kad dar sziais metais atsiras apie 
milijonas daugiau darbu.

Kiek dabar galima suskaityti, tai 63,815 000 
žmonių turi darbus Amerikoje. Prie Uni
jų priguli apie penkiolika milijonu. Reisz- 
kia, randasi keturios deszimts asztuoni mili
jonai darbininku, kurie nepriguli anei prie 
jokio Unijos. Reiszkia, kad tik vienas isz 
keturiu darbininku priguli prie kokios Uni
jos, toli 
bininkus. 
4,095,000. 
fabrikai.
daro labai didele rūpesti Politikieriams, ypa
tingai priesz Rinkimus, ir už tai visi jie

WASHINGTON, D. C. —
Kai tik valdžia paskelbė tkad 

WOODBURY, N. J. — Bel. buvusieji kareiviai gali eiti 
, m , . „ . : mokintis uz dyka ir kad jie darber Trunk ir Baggage kompa- x x- .. , • . I aparto to mokslo gaus ir pra-mja paleido du sZimtu septy-j . , . . x . x .. . .' , . , , . . gyvenimą, tai szimtai tukstan-mos deszimts penkis darbmin- . , . , x . .ežiu tokiu vyruku stojo m tuos 

mokslus, nepaisindami ar jie 
ka iszmoks ar ne, bile tik isz 

E. Malcolm Belber, kompa- vaĮ(jgį0S pragyvenimą gaus.
nijos virszininkas pasiaisski- PaprastaSi eilinis kareivis 
na kad jo kompanija negali to-į gaj. gauy įr gauna isz valdžios 

- _ . szimta ir dvideszimts doleriu
ant menesio kai jis eina mokin-

GAISRAS
VIESZBUTYJE

dare.

LEGIJONIERIU
SEIMAS PRAĖJO liau bizni vesti, kai darbinin-

kai tiek daug reikalauja.
1,500,000 Mate Paro- į Szitos kompanijos darbiniu- ^js Daugumai ne tike rupi tas

du* Hon Mnrsr/Jivn įdirbdavo aPie dvylika mokslas kiek tie pinigai.
i ’ tukstancziu doleriu per san- Visi tikėjosi kad tokiu buvu-

Parodoje
Visi tikėjosi kad tokiu buvu

siu kareiviu skaiczius sumažės 
bet kaip tik atbulai, j u skai-

DENVER, COLORADO. — 
Policijantai suėmė intarta jau
na vyruką, kuris jau prisipaži
no kad jis kelis namus ir szto- 
rus tyczia, isz piktumu uždege. 
Jie intaria kad jis ir szita Wi- 
necoff vieszbuti, hoteli uždege, 
kur žuvo szimtas dvideszimts 
vienas žmonių. Policijos vir- 
szininkas Kapitonas James J. 
Pitt sako, kad dvideszimts sze-į

gražu, neatstovauja Amerikos dar-
Darbininku be darbo randasi 
Daugiausia darbininku atleido

Szitie darbininkai be darbo su-

vaite, o dabar visi jie be darbo 
ir be algos.

Jacob Levin, unijos atstovas ežius auga ypatingai dabar kai sziu metu vyrukas Hen. Boyd (1^1)31* yT3 tOIp SUSillipillC 
sako, kad jis netiki kad tas 
fabrikas užsidarys. Bet jis tuo- 
jaus dažinojo kad ta kompani-

PHILADELPHIA, PA. —
Amerikos Legijonieriu Seimas 
jau praūžė, praėjo; buvo szau- 
niu ir drąsiu prakalbu ir gra
liu nutarimu; ir visi dalyviai ja szposu nekreczia, kai tas 
gražiai pasilinksmino. fabrikas užsidarė ir visi darbi-

Paroda buvo didžiausia, ku- ninkai buvo paleisti, 
rie Philadelphijos žmones bu
vo mate.

Tai buvo trisdeszimts pirma; bizni daryti ar varyti kai dar- 
Legijonieriu Paroda. Paroda bininkai tiek daug reikalauja, 
tesiesi suvirsz vienuolikos via- nes kitos kompanijos kurios 
landų.

Legijonieriai kurie marsza- duoti. Szita kompanija gamin- 
(Tasa Ant 4 Puslapio) davo, darydavo lagaminus,

Kompanijos atstovas sako 
kad jo kompanija dabar negali

mažiau moka gali pigiau par-

’ darbas sunku gauti. Elder prisipažino, kad jis bu-; ...................... ......................
Pridygo visokiu mokyklų, vo prie to vieszbuczio, hotelio

kaip pavasaryj po lietaus gry- kai jis užsidegė, bet jis ginasi ŽODŽIU KARAS - STALINAS SU TITO 
bu. Dabar valdžia ima visas ir sako kad jis tik ugniage- 
tas mokyklas peržiureti ir pa- esiams ir policijantams padėjo 
tikrinti, nes daug ir palszyvu gesinti ir žmones iszneszti. Jis 
mokyklų dabar iszdygo. ■ teipgi prisipažino, kad jis bu-i

Per viena menesi dabar vai- vo Pr^e kito vieszbuczio in At- 
džia iszmoka daugiau negu ianta> Geo., kai jis užsidegė. 
370,000,000 doleriu ant tokio Szitas vyrukas prisipažino .
mokslo. kad jis daug namu ir sztoru VIJOS H MOSKVOS.

Per ateinanezius metus 1
musu buvusieji kareiviai isz jis kelis tokius namus isz pik-

(Tasa Ant 4 Puslapio) Į (Tasa Ant 4 Puslapio)

BELGRADE, YUGOSLAVIA. — Grai
kai turi žodi kuris iszreiszkia labai gražiai 
visa tai kas darosi dabar tarpu Yugosla- 

Jie sako, kad tokis 
tie apvogė Denver mieste ir kad SUSjRjr timas yra “logomachia” tai yra žo-
• __  44c Vr>14c nn-m-nr. 4cr» VAI U e/ O V

džiu karas.

— Vyrai sako, kad vyrai 
reikė daug atleisti, ba yra vy
ru. Bet motere turi būtie pa
gal vyru nuomone tikru aniuo- 

Marshal Tito, Yugoslavijos va- iu. ,



"8ATTL1” mahanoy city, m.

Kas Girdėt
Tie musų. politikieriai ir ka

rininkai kurie gauna penkta 
nuoszimti nuo kontraktu, ku
riuos jie fabrikantams parūpi
na Washingtone yra tikrai ma
ži pipirukai ir prasti biznie
riai. Už penkta nuoszimti jie 
savo gera varda parduoda. Ne 
taip buvo su Republikonais, 
kurie, kai jie vogė, jie tiek vo
gė kad jie su vika karieta galė
jo sau in pekla kaip ponai va
žiuoti.

Tame laiszke jie rasze: “Mo- 
teriszke yra apie dvideszimts 
penkių metu amžiaus; sveria 
szimtai penkiolika svaru; pen
kių pėdu ir penkių coliu dyd
žio. Ji nesziojo labai žemai in-.

Rudens Ženklai
SAVZUDZIAI

gautas.
— Ponas man kenksmingu

mus darai, ponas Vabale.
— Tai kalba!
— Ponas mane net labai

VISZINSKIS
LAIMĖJO

KONFERENCIJOJE

Generolas Vaughan, Truma- 
no draugas, ir visu biznierių ir 
fabrikantu draugas, kuris vis
ką turėjo ant pardavimo 
Washingtone, mums iszrodo 
kaip koks mažas vaikas ku
riam penktukas užtenka. Jis 
savo didvyriszkumo ir drąsu
mo straipsnius per kara gavo 
betrindamas savo sėdynė ant 
suolo prie didelio stalo Wash
ingtone, kai kiti musu karei
viai ir karininkai žuvo ant ka
ro lauko. Jis garbes nenesza 
musu Karo Sztabui su savo 
mainikavimais ir savo malo
nėmis. Jis gavo didžiausi gar
bes laipsni isz Pietų Amerikos 
kraszto kur diktatorius, kaip 
Hitleris ir Stalinas valdo savo 
žmones. Su tuo garbes laipsniu 
jis gali didžiuotis. Mes jam ki
tokios garbes negalime pripa
žinti. »

kirpta suknele ir jos andaro- 
kas buvo la'bai trumpas ir už 
tai mes negalėjome patemyti 
koks buvo jos veidas.”

1 • • 1 1
Policijantai turėjo pikninka 

in Hamilton, Ohio. Kai tu po- 
licijantu draugystes iždinin
kas James Parker nunesze pi
nigus in 'banka ant rytojaus, 
jis rado viena palszyva dvide- 
szimtine bumaszka.

Senatorius Styles Bridges, 
isz New Hampshire, tankiai 
kalbėdavo apie kasztus, tan
kiai reikalavo kad darbininkai
taupintu savo pinigus, tankiai' 
pasiprieszino kai unijos norėjo 
kokiems tikslams pinigu pa-j 

iškirti; tankiai Senate balsavo 
: priesz darbininkus^ Dabar jam 
baisiai sunku pasiaiszkinti 
kaip jis savo tokius nusistaty
mus suderina su ta riebia tris- 
deszimts penkių tukstancziu 
doleriu alga, kuria John L. 

; Lewisas jam mokėjo isz mai- 
nierįu pinigu.

• • ■
Ir kitas tokis ponelis dabar 

negali pasiaiszkinti kaip jis 
galėjo dviem ponam tarnauti. 
Ezra Van Horn, Ohio Anglies

Ne taip senian visi mes be-! 
davojome kad per karszta, per 
duszna, kad naktys tvankios, 
kad negalima nei miegoti nei 
pasilsėti. Bet jau szaltas vėje
lis mus pasveikino. Tas vėjelis 
nebuvo jau toks szaltas, kaip 
viesus, bet buvo didelis skirtu- 
mas nuo tos kaitros.

Tas viesus vėjelis, tai jau 
pirmutinis Rudens ženklas. 
Nors tas Ruduo iszrodo dar to- i 
Ii, Nors medžiai dar žaliuoja, 
bet vienur, kitur matyti kaip 
lapai jau geltuonoja.

į

Mes laukiame pavasario ir 
vasaros, bet rengiamies del 
Rudenio ir Žiemos. 

-- - ■ — —
Vaiku atostogos jau užsibai

gė ar baigiasi; jie jau inmo-
; kyklas eina ar rengiasi eiti.

» ~ —— ■ ■
Agurkai "jau dingo nuo lau

ku; pomigrantai, tamietes rau
donoj a; ' komai jau tvartuose, 
tik stagarai stūkso laukuose. 
Rudens geliu bumburai jau 
sprogsta. Trokai anglis veža, 
szeimininkas skiepe daugiau 
vietos daro del tu anglių.

Amerikos Vice-Prezidentas, 
Barkley, dabar daug važinėja 
po visa kraszta su keturiu in- 
žinu B-17 kariszku eroplanu, 
bomberiu. Visi lakūnai ir visas 
to eroplano sztabas yra pa
rinkti vyrai. O visus tuos kasz- 
tus užmoka Lakūnu Sztabas.

Kompanijos (atstovas teipgi 
isz to mainieriu boso, Lewiso 
gavo trisdeszimts penkis tuks- 
tanczius doleriu algos ant me
tu.

Sovietai dabar dar daugiau 
žmonių iszveža isz Estonijos, 
Latvijos ir Lietuvos. Visus 
juos veža in Sibirą.

Vienas loszikas, Clifton 
Webb parvažiavęs isz Europos 
laiikrasztininkams szita pasta
ba padare: “Kiek asz inacziau 
Europos, tai asz galiu stacziai 
pasakyti kad tik viename 
kraszte nesiranda pavojaus 
nuo Komunistu; tai Rusija.”

1 • a ’
Po Pirmojo Pasaulinio Karo 

Amerika buvo dvideszimts vie-

Darbininkas jau triusiasi 
apie mokykla. Mokytojos sku
binasi namo isz atostogų. Ru
duo jas kaip koks skardus bal
sas szaukia.

Ruduo yra skaistus, vikrus, 
auksinis, raudonas, spalvotas. 
Raszytojai sako kad rudens 
eras, kaip senas vynas, žmogui 
net galva apsuka.

Tuoj imsime savo daržuose 
lapus deginti. Tie degantieji 
lapai gardžiai kvepia ir net no
sį kutena. Tie lapai gražiai de

ga; bet reikia darbo ir prakai
to juos sugriebuoti. Langai 
blizga, bet juos reikia numaz
goti, kad jie blizgėtu, isz abie
ju pusiu numazgoti.

Rudens kvietkos labai gra
žios, bet reikia jau vasaros 
kvietkas nugenėti, kad tos ru
dens kvietkos taip gražiai bu
jotu.

Reikia jau laivelius ir valte
les isz vandens isztraukti ir 
ant kranto prirakinti. Ir ežia 
vėl darbas.

Szeimininke vasarinius dra
bužius dabar in maiszus deda 
ir gerai apipila kad kandys per 
žiema nebaliavuotu ir nepuo
tautu. Ir ežia darbas!

Szeimininkas in dangų žiū
rės, saulutes kelia seks, žiūrės 
in ora ir in veja, stengdamas 
inspeti kada reikes jau peczius 
užkurti.I

I
Vaikai isz mokyklos knygas 

vilks ir vakarais stengsis viso
kiu priežaseziu iszrasti, kad 
tik pasitraukus nuo tu knygų 
ir in lauka iszbegus.

Paskui jau Dekavones diena 
: netoli. O po tam sniegas, ledas 
ir Kalėdų Diedukas vienas ki- 

| ta seks.
— — —

Visa tai dar rodos toli, toli; 
j bet ne pertoliausia. Tas viesus 
j vėjelis tas smulkus lietutis jau 
mus perspėjo, jau mums ženklą 
davė, kad atostogos jau užsi
baigė, kad darbo metas jau 

i cziapat, kad gamta eina savo 
į nuo amžių nustatytu keliu ir 
į mus sykiu vedasi.
1 o □ o

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

si. Ponas esi bailus, supranti 
ponas.

— Dieve! Atsiduso sava- 
žudys, kad asz turecziau nors 
dali pono stiprumas ir noro 
prie gyvasties.

— Ir noro prie gyvasties?!
— Taip pone! Ponui gy

vastis net verda, net baubia, 
geras ponas Vabale! O, ponas 
niekados nenusiszaus.

Vabalui tie žodžiai labai pa
taikė in szirdi.

— Taip ponas sakai? Pa
klausė 'beveik nedrąsiai.

— Žinoma, ponas Vabale.
Tada Vabalas tarė iszdid-

sunkiai užgauni, ba asz gyven
ti negaliu.

— Taip poniui tik rodosi. 
Gal todėl, kad czionai labai 
szalta. Tai tegul ponas insisu- 
ka in szvarka ir eikime in ta 
sztai užeiga.

— Eiti? Kur?
1 — Kur ponas Ąori. Ponas 
jau po vakarieniai?

— Nemislijau sziandien 
apie vakariene, tarė tas suniu
rusiai.

— Tokiu budu eikime ant 
vakarienes. Asz pono praszau! 
Tik ar ponas turi su savim pi
nigu?

— Turiu!
— Tai ponas esi tikras sa-

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Rusijos atstovas Andrei Vish- 
insky toje Paryžiaus Konfe
rencijoje, nusileisdamas, gavo 
kaip tik ta ka jis ir jo krasztas 
norėjo.

Visu krasztu atstovai toje 
konferencijoje stengiesi viens 
kita nuraminti ir intikinti kad 
visai nėra pavojaus kad tuo- 
jaus iszkils kitas karas.

Nors Vishinskis ežia prie-^ 
szinosi, bet ne taip jau labai, 
nes jis kaip tik norėjo kad visi 
taip mislintu ir taip savo žmo
nėms pranesztu.

Taip ir buvo; taip Rusija ir 
norėjo!

Vyriausias Lietuvos Iszlais- 
viniirio Komitetas kiek tenai 
persitvarkė; sujungė taryba su 
valdyba. Tai gal ir gerai pada
re, nes dabar gal bus pigiau 
viską vesti.

Ponia Mary Sangenino, pen
kios deszimts dvieju metu am
žiaus, išz Bronz, New York, at
sisėdo in požemini traukini 
“Subway.” Ji szalia saves pa
sidėjo maiszeli, kuriame ji tu
rėjo visus savo susitaupintus 
pinigus, $12,500. Beskaityda
ma kokia ten knygele, ji visai 
pamirszo apie savo turteli, ir 
kai traukinys privažiavo prie, 
stoties, ji iszlipo ir paliko ta 
maiszeli. Ir daugiau to savo 
turtelio jau nebeinate!

na bilijoną doleriu insiskoli- 
nusi. Po szito Antro Pasaulinio 
Karo musu skola yra du szim
tai penkios deszimts devyni bi
lijonai doleriu.

Amerikos valdžia nenori per 
daug biznio daryti su Rusija, 
kad jos pramone per daug ne- 
sustipretu. Bet Anglija dabar 
yra sudarius kelias pramones 
sutartis su Rusija, nes Anglijai 
geriau daryti bizni su Rusija, 
negu su Amerika.

Rudens Vakaras

Draugiszka Kelione

In Westerly, Rhode Island 
valstijoje, Ponia Carrie M. 
Crandall parasze laiszka mies
to valdybai, pasiskusdama., 
kad: “1889 ar 1890 metuose, 
asz inpuoliau in Pleasant 
vieszbuczio, lietelio skiepą, nes 
durys nebuvo uždarytos. Asz 
mislihu, kad miestas turėtu 
man užmokėti nors kiek už ma
rio skausmą.” Ji nepasiaiszki-į 
no kodėl ji net beveik szeszios ■ 
deszimts metu lauke, pirm ne
gu ji pasiskundė.

Amerika dabar daug mažiau 
visko perkasi isz Anglijos, ir 
Anglams neužsimoka Ameri- 
rkiecziams parduoti, nes musu 
dolerio verte‘yra per augszta, 
per brangi. Už tai Anglijos biz
nieriai ir net Anglijos valdžia 
kreipiasi in Rytus ir net in pa- 
czia Rusija del biznio.

Jau dabar Anglai daug dau
giau visko perkasi-isz Rusijos 
negu isz Amerikos. Ir tokis 
Anglijos biznis mums labai 
daug pakenkia ežia namie.

Idaho valstijos polįcijantai i 
pasiuntė liaisžka Fort Worth 
policijantams isz Twin Falls,' 
paaiszkindami kad viena mo-; 
teriszke tenai kelis palszyvus 
czekius iszmaine, iszkeszino.

Apsaugos Sekretorius Louis 
Johnson prisipažinsta kad la
bai daug musu augsztu ir ne 
taip augsztu karininku baisiai 
pasipiniguoja, nors ju algos 
ant popieros iszrodo labai ma
žos. Bet jie isz vieno ar kito 
šaltinio gauna daug daugiau 
negu tos paskirtos algos. Jis 
prižada kad jis visus tokius 
szaltinius, visas tas pakiszas 
sustabdys.

Smarkiai puczia szaltas vejas, 
Jau purvai, vanduo,

Ilgos naktys, trumpos dienos, 
vėlyvas ruduo....

Samanotoj pirkuželej
vakaras tylus,

Tik lengvai ratelis ūžia, 
verpdamas linus.

Už ratelio ten moeziute
jau labai sena

Sėdi, kerpia ir vis džiaugias, 
kad ji ne viena.
Aplink sene susispietė '
anūkai maži

Klauso, tyli, nes seneles 
pasaka graži.

Daugel metu turi sene, 
jos plaukai balti.

Mirė vyras., mirė sūnūs, 
mirė ir marti.

Ja karsztai anūkai myli, 
o ji kalba vis.... <

Jie klausytu, nemiegotu 
isztisas naktis,

Nes tos pasakos seneles
skamba taip saldžiai:

Stebuklingos, užkerėtos, 
lyg kokie sapnai!

Mažas spinkso žiburėlis, 
ratas ūžia vis...

Dar ne galas pasakėlės, 
nors gili naktis...

Angela Lansbury, Angli
jos krutamu j u paveikslu, 
Moving Pikęzieriu karalie
ne, loszike, susidraugavo su 
Peter Shaw, Anglijos mote- 
riszku drabužiu nustatyto
ju. Jiedu ežia, New York 
mieste laukia eroplano, ku
ris juodu nuvesz in Anglija, 
kur jiedu sako kad jie turi 
kokio ten biznio. Bet visi 
spėja, kad tas biznis turi 
nors ka bendro su sutuoktu- 
viu altoriumi. Visi spėja kad 
jiedu apsiženys. Szita gra
žuole ir loszike, Angela 
Lansbury pabėgo isz Euro
pos, kai Naciai ir Sovietai 
visus tuos krasztus užėmė.

Dabar po visa Amerikos 
losziku draugyste eina gan
dai kad szitiedu jau dabar 
yra apsiženyje.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! 
»

žiai:
— Taigi tegul ponas nuo 

manės sau ima pavyzdi! Spjau
ti gyvenimui in murza ir juok- 
ties sau isz to nieko. Eik ponas 
pas paezia ir pasakyk jai, kad 
gali daryti sau, kas jai patilę 
ka, ba isz jos ir taip jau nieko 
nebus! Moteriszkes keleti ne
galima, ba ar szeip, ar taip pa
bėgs. Taigi tegul sau bėga. 
Kam ponas turėtum ja ir save 
kankinti? Ei? O ponas tuokart 
atsigaivinsi ir ji atsigaivins. 
Turbūt esate, kaip dvi nelygios 
lentos, isž kuriu ndbutu galima 
padaryti nei grabo.

Savžudis klausese tu žodžiu 
su kokiu tai džiaugsmingu žin- 
geidmiu; nepertrauke malio- 
riui, lauke beveik ant kiekvie
no jo žodžio kaip kas nors, kas 
klauso svetimos melagystes 
idant anaja patvirtinti savo 
locna. Kas kartas vis tankiau 
szypsojosi ir • kas kartas vis 
tankiau temijo, kad net pra
džiugo malioriaus duszia, ku
ris mate, kad nedykai re'ke.
* — Gal ponas ir turi teisybe 
ponas Vabale, gal ponas ir turi 
teisybe, pridūrė.

Visados turėjau, o dabar juo 
labiau, ba ežia einasi apie mo
teris. Visados turime teisybe, 
jei kalbama apie moteris. Duo
du žodi! O ponui neleisiu nusi- 

^szauti, kad czionai turėtum ir 
iki rytui sėdėti. Savažudvste 
tai prastas kvailumas! Pir
miausiai ponas turi man priža
dėti, kad ponas ta boba iszvysi 
nito saves.

— Asz pas ja nueisiu!
— Na tai asz eisiu ir už

baigtas daiktas.
— Ponas Vabale!
— Gal ponas misliji, kad 

!asz. bijosiuos? O! Pasakysiu jai 
■toki pamokslą, kad jai in už- 
penezius sulys.

— Nenorecziau poną ap
sunkinti, tegul Dievas sergsti! 
Bet ponas negirdėtai esi doras 
žmogus.

— Isztikro?
— Prisiekiu!

— Jei taip, tai atiduok po
nas revolveri!

Savažudas greitai pasitrau
kė ir suspaudė saujoj revolve
ri.

— Atiduosiu ponas revol
veri? '

— Ne to nepadarysiu! ,
— Et! Sako paniekinan- 

i ežiu balsu maliorius: nutvėrė 
i jam už ranku ir tuojaus atėmė 
i revolveri. Per daug-gi buvo 
susijudinęs, kad patemijus, 
kad nulindęs savažudas ne 
taip labai ginasi. Vabalas už- 

i ganadintas, atimta revolveri 
paslėpė in savo gilu kiszeniu.

— Dabar tai ponas gali 
szauties! Tarė iszdidžiai.

■ Savažudas rodosi buvo už-

važudas. Turi pinigus ir eina 
nusiszauti.

Ir užpuolus geram linksmu
mui malonius sudavė kumsz- 
ezia in mielo suvažudo pilvą.

Tasai buvo kiek tai susirau
kęs, bet vėl ne taip labai, kad 
tas grasintu smereziu. Pasiėmė 
sau uz ranku ir ėjo per purvy
ną in miesto puse.

Ponas mane sunaikinai, pra
puldei, ponas Vabalas.

— Nieko nekenkia* Už tai 
ponas užmokėsi už vakariene, 
bet, bet! Asz matai ponas, tu
riu prieteliu. Taipgi maliorus, 
bet labai kudas ir didelio nere- 
pa, tegul ir jis pasinaudoja isz 
tos mus szventes ba sziandien ♦

' jis be abejones nieko nevalgęs.
— Bet-gi su didžiausiu no

ru!
— Persergstu poną vienok, 

! kad jis su savimi pasiims taip
gi szuni, labai malonu žveruka 
•nors truputi parszyva (kiau- 
liszka). Tai taip-gi nerepa.

Nubaels ponas jau linksmai 
: juokėsi.

— Imsime ir szuni!
— Na tai jau viskas gerai. 

Na ir tegul ponas pats sau pa
sako ar tai negeriau negu sau 
galva skylėti 1

— Gal ir geriau. Velniai 
žino! Bet, klausyk ponas Vaba
las. Pasakyk ponas, koki vel
niai poną atnesze in parka szia- 
me laike? Ka ponas tenai vei
kei? O, duodu žodi, kad tas 
žingeidi!!

Simanas Vabalas susiraukė, 
atkiszo apatine lupa, žvilgte
rėjo baisiai in dranga isžsi- 
trauke palengva isz kiszeniaus 
baisia, surūdijusia maszina ir 
rodydamas ana nustebusiam 
žmogui sako:

— Ko atėjau in parka? Ba 
norėjau nusiszauti mano pone!

Simano Vabalo draugui isz 
pirmo pasirodė kad jis proto 
neteko.

— A! Suszuko.
— Tiktai man ponas užken

kei, sake aiszkiai ir smarkiai 
Simanas Vabalas, ir to ponui 
nedovanosiu iki smereziai!

Eik ponas ant vakarienes po 
szimto velniu!

T-----G ALA S-----

SSir3 Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranes'zeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauju 
kožna doleri. ACZIU1

“Saules” Redyste.

Neužmirszkite ka.d dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

Kai musu atstovai parva
žiavo isz tos Paryžiaus Konfe
rencijos ir mums užtikrino kad 
nėra jokio karo pavojaus, tai 
musu mokinti durniai Kon
gresmenai tuojaus pareikalavo 
kad ‘Amerika sumažintu savo 
kariszka paszelpa Europos 
krasztams. Dar ir toliau tie 
musu kvaili mokslincziai nu
ėjo: Jie pareikalavo, kad ir 
Amerikos krasztui butu suma
žinti milijonai del apsiginkla
vimo.

“Visa tai iszejo taip kaip 
Kremlinas norėjo!”

— Moteres yra laimingiau
sios kada viena 'kitai gali apsa-\ 
kineli apie savo ligas ir kitas 
nelaimes.
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SAVZUDZIAI
(Tasa)

Kada buvo arti suolelio, to 
paszventinto suolelio, ant ku
rio buvo daug paženklintu 
szirdžiu, daug meiliszku ženk
lu, pamate, kad tenai kas tok
sai sėdi. Isz pradžių nusistebė
jo, paskui jam net szirdi su
spaudė susiservavimas.

— Kas tokiu laiku gali sė
dėti parke? Pamisimo. Lietus 
lyja, o tasai idijotas ežia sėdi.

Praėjo szale ir iszdidžiai pa
sižiurėjo ant jegamasezio ku
ris susirietęs, tykus, labai kuk
liai- prisėdo ant galo suolelio. 
Labai elegantiškas :buvo jega- 
mastis ir matomai, nedrąsus. 
Vabalas užkalbinau ežiu budu 
ir provokatoriszikai praeida
mas atsikrankszte. Jie gamas- 
tis nieko. Tik kaip tai labai 
meldžiancziai pasižiurėjo ant 
malioriaus. Vabalas ji pralen
kė da syki, pagalios, nepaisy
damas ant sedinezio pono, sė
dosi sunkiai taip, kad net suo
lelis sulinko. Svetimas ponas 
ant jo žiurėjo jau nusiminu
siai. Vabalas dūsavo sunkiai, 
turbut isz susinervavimo. Jo 
duszia pasipūtė piktumu, kaip 
koki žėgliai priesz veja, 'bet 
laikas nuo laiko tada mete bai
sius žvilgesius nuo kuriu ant 
sedinezio jegamasezio veido 
turėjo pasilikti nors mėlynu
mas, nes toki buvo . asztri tie 
Vabalo žvilgterijimai. Paga
lios toksai padėjimas malioriui 
daktarto. Atsisuko in sėdinti 
poną ir gana 'begediszkai pa
klausė :

— Guoclotinam ponui nėra 
szalta ?

Iszbalus ašaka matomai per
sigando ir nieko neatsake.

— Nes jai ponui szalta, tai 
geriausia eiti namo.

— Man visai ne szalta, ta
re pagalios tylus ponas, o juk 
asz czionai nekenkiu.

Maliorius nustebo.
— O taigi, kad ponas man 

kenki!
— O! o! o!
— Žinoma.
— Atsipraszau daug, kal

bėjo jegamastis, bet juk asz 
czionai buvau pirmutinis.

— Tai kis isz to?
— Taigi geriau ponas ge- 

radejas manužkenkia.
Vabalas supurtė toksai atsa

kymas, taigi jis ne'isz sžio ne 
isz to tarė kokiu tai baisiu bal
sui

— O ar žinai, mano pone, 
kad ponas kalbi su žmogum 
kuriam gyvenimas visai neap
eina?

Nublankęs ponas liūdnai nu
sišypsojo.

— Gal 'but, Let ka tas man 
apeina?

— Esiu Vabalas! Suriko 
garsiai maliorius.

— Kas, kas ponas esi? Va
balas ?

Svetimas ponas pasidarė ne
ramus.

— Vadinuosiu Vabalas!
* — O ponas taip vadinasi? 
Tai isztikro labai indomu.

Pakele lesgvai skrybėlė ir 
pridūrė:

— O asz, ant nelaimes, vi- 
siszkai nesivadinu.

— Beprotis! Pamislino sau 
Vabalas neramiai. O garsiai:

— Ponas nesivadina?
—•Nesivadinu.
— Bet ponas vis kaip nors 

vadinasi ?

— Gali but, gali but.
Svetimas ponas kalbėjo la

bai, labai liūdnai. Malioriui 
pasidarė nesmagu, in jo gera 
szirdi diaisigavo susimy Įėjima s. 
Pasižiurėjo su atyda in kaimy
ną ir pamate nubalusi, gera 
veidą labai nuvargusi ir prige
susias akis.

— Ponui turi but kas nors 
negerai duszioje? Paklausė.

— Taip sau, truputis.
— Atsipraszau, kad apie 

tai kalbu, 'bet matai ponas, asz 
esiu gerais mužikas, tiktai tru
puti iszdyk^s ir priek tam tu
riu dideli susirūpinimą! Vie
nas su kitu, tai rodosi nieko, 
bet tada žmogus esi kaip ku- 
melpalaike.

— Ponas esi poetas?
— Tegul Dievas saugoja' 

maliorius.
— Labai ponui esiu dėkin

gas, nieko nekenkia, visai ne.
— Kas gali keskti? Matau 

kad poną kokia tai cholera 
graužia, taigi man pono gaila. 
Asz taipgi turiu susikrimtimą, 
brangus pone. Mano dede nu
mirė ir visus paliktus turtus 
ant bažnyczios užrasze, na, ibet 
tenai jau. Dievas su juom pasi- 
rokuos. Na ponas pats pasakyk 
argi žmogaus negali pagauti 
szaucziaus pasija?

— O ir da kaip! Ir ponas 
todėl esi liūdnas?

Maliorius nežinojo ne ka sa
kyti.

— Liūdnas? Pone, kaipgi 
visam svietui sziandien kaulus 
sutriuszkincziau. Na, ponas 
pats neturi ko bijotis! '

— Asz taigi ir nesibijau: 
ponas turi būti geras žmogus.

Malioriui tasai pasakymais 
sugriebė už szirdies.

— Geras, tai asz ten neesiu 
bet taipgi ir-toksai piktas ne
esiu. Pono paveikslan labai 
man gaila. Nedaryk ponais 
taip, nesirankyk, nes isztikro 
man pono gaila. Kas poną in- 
kando ?

— Gyvenimas.
— Tai galvijas! Ir kur? In 

szirdi ?
— Truputi in szirdi, trupu-

:: JUOKAI ::

UBAGAS PRIESZ SUDA

Sudžia in ubaga. — Tai 
tu užgini, jog praszydamas 
pas ta ponia almužnos, grū
moję! su szituom kriukiu, 
jog turės numirt.

Ubagas — Teip yra szvie- 
siausias sudžia, tiktai nesa
kiau kada turi numirt, o ži
nai szviesiausias sudžia, jog 
turės numirt, bet kada, tai 
asz nežinau.

Pats pareina isz sztoro na
mon ant piet ir nusimesda
mas surdota- rūgo j a, jog la
bai karszta, o pati pritarda
ma sako:

Teisybe, duszuk, labai 
karszta net mesa pecziuje 

sudege.

Kunigas in vaikina:— Pa- 
sakykie tu man, vaike, kas 
stosis isz .to žmogaus, kuris 
nesirūpina apie ižganyma 
savo duszios, o' tiktai apie 
kuna?

Vaikinas: — Tai tokis 
žmogus stosis, riebus!

ti smegenis, brangus pone. Bet 
neapsimoka apie tai pasakoti.

— O, taigi ir yra kas, api.e 
ta kanalija, brangus pone, kaip 
gyvenimas, visados galima pa
sakoti. Duodu žodi! Tiktai kad 
linksmai apie tai nereikia kal
bėti.

Nubalęs ponas tiktai isz 
lengvo nusiszypsojo.

— Oskar Wilde sako kad

TARADAIKA

Nuvažiavau autobiliu 
in viena miestuką, 

Kur užtikau Lietuvius 
kelis, 

O ir saliuna užtikau, 
Kuriame dyva pamaeziau.

Užėjau, ten pasilsėti, 
Pora alaus iszsigerti, 

Prie stalo sėdau, 
Pasirėmiau.

Koks ten vyrukas 
»atėjo, 

Saliuninkas prisiartino 
prie tuo vyruko,

< Ir sako:
Gal tu man skola 

atnesziai?
O jeigu dabar 

neužmokesi, 
Tai tu mane 

paminėsi.
Kad ponas saliuninke 

da darbo neturiu, 
Tai skolos atiduoti 

negaliu, 
Ir atėjau persipraszyt, 

Kad ant manes 
nepykt!

Saliuninkas užpyko, 
Pribėgės prie vyro, 

Duris atidarė, 
Ir laukan iszvare. 
Taigi, apėmė mane 

piktumas,
Tuojaus iszejau, 

-r . •Ir namo sugryziau.
‘ Mat, tas viską 

tikrai negerai!
* * *

Yra tokiu merginu, 
Kaip tiktai szv. dienoje, 

Isz lovos atsikėlė, 
Tuojaus apsiredo, 

Ir in kita miestą autobiliais 
važiuoja, 

Kitas pas save pasivadina, 
Tuojaus sportukams duoda 

žiną,
Tieji subėga,

Alų ir guzute pundina, 
Pasigėrė mergeles,

V i d u r n a k t y j e s u g ry ž t a, 
Važiuodamos kele riksmą,

Net 'baisu klausyti.
* *

Žmogus davadnas ne gali 
būti, 

Tarp girtuokliu gyventi.
Daug tokiu miestu ir miesteliu 

turime,
Kur daugeli girtuokiu 

randame,
O jeigu insimaiszo davadnas, 

Tai jau buvimas 
ne kas.

Geriausia in kitur nukeliauti, 
Nes kur girtuokliai gyvena, 

Tai jau gana.

gyvenimas yra per daug rim
tas daigtas, kad apie ji rimtai 
kalbėti.

— Kas sako? O kas mane 
apeina, kad ten koksai Žydas 
apie tai mano. Tas mane neuži- 
mantuoja, o žinau tai, kad asz 
turiu iszsirustinti.

— Tai ponas esi laimingas 
žmogus.

— Asz?!
— Žinoma nes ponas iszsi- 

nervuosi: jai ponas galėtum, 
tai ponas kam nors gerokai su
maltum kaulus, o po tam vis
kas gerai. Bet taip se visi gali.

— Žinoma, jeigu kas yra 
balvonas tai tuojaus szaunasi.

Nubalęs ponas suraukė kak
ta.

— K a ponas pasakei?
— Kad jai kas balvonas, o 

turi su gyvenimu nesutikimus, 
tai szaunasi. Nuszaldo sau au
sis ant mamos piktumo. Aha.

Po tu žodžiu paraudo mielas 
maliorius, Simanas Vabalas, 
taigi tuojaus szvelniai pridū
rė:

— Kibą kad kas isz tikro 
turi dideli susikrimtimą.

Nubalęs ponas pasižiurėjo, 
su užsitikejimu ant malioriaus 
ir paklausė palengva:

— O jai poną pati apgau
tu ponas Vabalas? Ka ponas 
tuokart padarytum ? Ar tai yra 
susikrimtimas ar ne?

— O tuokart tai « nusiszau- 
cziau, bet visai isz kitokios 
priežasties, ne todėl, kad ji 
mane apgavo ir iszdave, bet 
todėl, kad abelnai ženijausi.

— O, taip?
Czia in ramu dranga dirste

lėjo ir patylomis paklausė:
— Poną pati iszdave?
— Taip. Szvaptelejo anas.
— O, szunio juka! Užbaigė 

maliorius.
Rudenio lietus smarkiai pra

dėjo lyti. Braszkejo medžiu 
szakos, kurias baidingai suki
nėjo szialtas vejas ; aplinkui nei 
gyvos, net mirusios dvasios ne
buvo.

Nubalęs ponas prisislinko 
areziau prie Vabalo, kuriam 
szirdis susileido kaip vaszkas. 
Žiurėjo ant biedno savažudžio 
dorai ir szirdingai.

Vabalas sėdėjo rankas susi- 
kimszias in palto kiszenius; 
viena, ranka laike baisu savo 
revolveri, kuriam taipgi regis, 
buvo neramu būtie be jokio už
siėmimo.

Abudu savžudžiai tylėjo il
ga laika; biednas, nubalęs, pa
niekintas vyras per uosi tik 
sznipavo, ar tai nuo szalczio 
ar tai todėl, kad jam aszaros 
akyse atsirado, kad greitai 
pradėjo malioriu nervuoti, mat 
jis laibai jautrus ant žmonių ne
laimiu ir aszaru.

Savo susijudinimą taigi pra
dėjo apreikszti kokiu tai nepa
prastu prunksztimu, kaip tai 
daro žverinys kada iszlenda isz 
upes. Pagalios balsu, kuri nu
davė, kad yra jis neapsakomai 
abejungas ant reikalu szito ir

Pasiskaitymo Knygeles

—- Motere laikais prisipa- 
žinsta prie kaltes, bet visada 
tikrina, kad tas buvo isz svar
bios priežasties.

Po

tai
pa-

anuo svieto, paklausė:
— Ponas nusiszausi neat- 

szaukiamai?
— Neatszaukiamai!
—- Neatbūtinai ant to suo

lelio?
- — Jau czionai esiu, taigi 

czionai esiu. Neturiu šylu kad 
kur kitur persikelti.

— Tai gal asz ponui užken
kiu? Tokiame atsitikime eisiu
sau.

Nubalęs ponas pasižiurėjo in 
malioriu maldaujančiai ir 
baimingai.

— Ne, tegul ponas sėdi!
— Bijosi, pamislino ma

liorius, o po tam garsiai pridū
rė:

—■' Ponas esi labai suner- 
vuotas. Tas labai negerai, ne
sveika ! Žmogus, kada nori nu- 
siszauti privalo būti ramus.

— Asz tris naktis nemiego
jau.

Maliorius įnirto.
— Kaip tai? Per tris nak

tis ponas kankinasi ir tik da
bar norite* nusisziauti ? Po
nas esi netikės, mielas pone! li
tai per ka, per moteriszke! Ne- 
sakyczia kad ponas turėtum 
koki tikra nesmaguma, kad 
ponas ranka turėtum nulaužta 
ajba iszsukta, kad ponui danti 
suskaudetu, arba ka toki, 
na s turėjai gražia paezia?

— Labai dailia!
— Nors ir dailia, na 

kas? Paniekino poną, tai
niekino! Imk ja visi velniai! O 
tai, kad ponas apie tai dasiži- 
nojo, tai yra pono czystas už
darbis, nes kitaip poną butu 
nuolatos apgaudinejus, o po
nas butum jai tikėjas. Ko po
nas da daugiau nori? Pagaliis, 
gal ir tas gerai kad pono pati 
paniekino ?

— Kas tokio?
— Paprastas reikalas, nes 

ponas iszrodai labai dorai, po
no, kad taip pasakysiu, gaila, 
kad būtumėm vyras.

Savžudys nusiszypsojo per 
aszaras.

— Tikras daigtas. Kam ge
ram žmogui reikalinga pati. 
Matei kada ponas malioriu su * . . . • paezia? Galiu tvirtinti kad ne, 
o jeigu toksai nors per klaida 
apsiženijo, tai už.sanvaite jau 
eina in paczta, ar in suda, ar 
kur ten vaikszcziojasi, ir ima 
persiskyrimą. Tai taip visados. 
O ponas del paezios nori nusi- 
szauti, o žinai ponas kad tas 
žmogus nervuoja. Kaip tai? Ji 
poną apgaudinėja, turi isz to 
patieszijimus, ponas turi susi
krimtimus, o ponas jai da isz 
kelio pasitrauki? Iszmesti bo
ba ant sprando ir bus pabaig
tas daigtas!

— » Taip negalima, ponas 
Vabale.

— Kodėl negalima ?
— Bažnyczia taipgi ka 

reiszkia.
— Bažnyczia? Tegul

nors

Parduoda Savo Akis garbeje sa™ turesį j"

Charles Eller, isz Fresno, 
California, yra per laikrasz- 
czius paskelbęs, kad jis su
tinka parduoti, iszrauti savo 
viena aki, kad jis gautu ga
na pinigu parsiveszti savo 
sužieduotine isz Vokietijos, 
pirm negu jo viza jau užsi
baigs. Jis susipažino ir insi- 
mylejo in Ly Elyse Back- 
miann, kai jis buvo vaiske 
Vokietijoje, 1946 metuose.

Bet jam nereikejo parduo
ti savo akies, nes laikraszti- 
ninkai tuojaus pradėjo vaju 
varyti ir surinko gana pini
gu ne tik del jos parvežimo 
in Amerika, bet ir del gyve
nimo pradėjimo.

malioriui teisybe. Užtaigi ta
sai, paragintas, pradėjo kalbė
ti kaip auksaJiurnis pamoks
lininkas.

— Prisiekiu ponui, kad jai 
ponas sziandien sau pakauszi 
perskriostum, tai ponui nieka
dos rankos nepaduoeziau. (Va
balas pTasiszoko). Nes man tas 
labai pasibiauretina, jai kas 
del tokio menko claigto, kaip 
moterystėje prasiradimas, ima 
ir nusiszauna. Ka ponas misti
ni, kad pono pati, jai poną pa
niekino, to atsitikimo gailėsis? 
Jai ponas taip mistini tai gal 
turi proto netvarka. Ji pasitai
sys sau juodus rukus ir malia
vos veidus idant 'būti iszbalusi. 
Duodu ponui savo pagarbos 
žodi. O! Pone, jau kas, kas 
bet asz žinau moteris. Nubalęs 
veidas nematomai nusiszypso
jo po tam abejojaneziai sako:

— Taip, ponas Vabale, gal 
ponas ir turi teisybe, bet matai 
ponas kad pas mane viskas ga
li but tvarkoje, bet jai neiszei- 
siu isz szio svieto.

— Kuri kad velniai pa
griebtu !

— Gerai tegul ji pagriebs; 
taigi jai asz isz jo ne prasisza- 
linsiu tai turėsiu netvarka vie
name, savo garbeje.

Maliorius pasižiurėjo ant jo 
kaip ant beproezio.

— Kame, kame turėsi ne
tvarka? ,

— Garbeje! « *
Vabalas prisislinko da ar

eziau ir pradėjo aiszkinti sav 
žudžipi kaip yra nekantrus 
mokytojas bukam vaikezui. 
Mosavo priek tam rankom 
kaip beprotis malūnas, spar
nai, szauke kaip kokis partijos 
susirinkime ir dūsavo kaip

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Kraštus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20< 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, P«

man 
ponas to neprimena, nes mane 
kraujas užlies, juk mano dede 
viską ant balžnyczios užrasze!

— O skandalas?
— Skandalas nieko nereisz-

kia. Didesnis bus skandalas! koksai trakinys.
kada poną czia rytoj koksai! _ Ponas esi kvailas, Te_ 
szuo užuos. I agalios, koks t^ijgUĮ p0Uas man nepertraukia, 
skandalas? Ai ponas esi kimi-, j.)a pOiras esį kvailas. Ponas 
gaiksztis, ar kas kad ponui Į 
skandalas rupetu! Imk velniai 
skandalai Mane pone, karta 
ant didžiosios ulyczios areszta- 
vos policijantas nes mane klai-

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon-
dingai palaike uz ples^ika ii verįoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor- 
nieko isz t.o Sau nedariau ir ne- tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se

tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prišiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

da ra u. Visas gyvenimas, bran
gus pone, tai vienas skandalas, 
ir tai didelis skandalas!

Nubalęs ponas liūdnai link
terėjo su galva, pripažindamas

o ar ponas, ka pavogei? Ar po
nas ka užmuszei? Po szimto 
peibeliu! Ka ponas tame pra
sikaltai, kad poną pati panie
kina? Koki ponas kodeksą 
iszpažinsta? Tegul ji sau pasi
karia, ba biauriai su ponu pa
sielgė, arba tegul tasai durnius 
nusinuodins, kuris poną apvo- 
ge. Teip ponas ja myli kad po
nas jos gėdos negali iszlaikyti? 
O kad tas irnetiesa, ba jei po
nas ja taip mylėtum, tai pir
miausiai ja užmusztum, o po 
tam save. Ne buk ponas tokia
me atsitikime tiek daug labda
ringas ir su gera szirdžia, nes 
visko niekas nesupras. O, ir 
yra mielavinkas, atsirado be 
protis! J

— Bet ponzas Vabalas!'
— Praszau pono, reke Va

balas, dogui ponas man neper
traukia, ha ponui tokiu nieku 
pripasakosiu, kokiu ponas da 
savo gyvenime negirdėjo!

Nubalęs ponas susitraukė po 
tu iszmislijimu sunkenybe ir 
žiurėjo su baime ant baisaus 
malioro; tik nedrąsiai suszva- 
pejo: • , j

— Ponas per daug užgau- 
naneziai iszsireiszki.

— Ba už tai esu maliorus, o 
jokis, tokis ka paezios bijo-

(Tasa Ant 2 puslapio)

ne

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIŪS 
Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 73 

MAHANOY CITY, PENNA.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15b ::
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa,

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. ,

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines DU KAREIVIAI
PASIMOKINO

Naujas Teisėjas LEGIJONIERIU
SEIMAS PRAĖJO

— Rudenis oras artinasi; 
pirmia diena Rudenio pripuola 
Petnyczioj, Rugsėjo (Sept.) 
23-czia diena.

— Ponia Urszule Vylonie- 
ne, sūnūs Pranas ir anūke Pet
ronėle isz Shafto, motoravo in *.miestą su reikalais ir prie tos 
progos atlankė ir “Saules” 
Redakcija, atnaujinti savo 
prenumerata už laikraszti 
“Saule.” Ponia Vyloniene sa
ko: “Mes “Saule” skaitome 
nuo daug metu ir nesurandame 
geresni laikraszti kaip “Sau
le.”

— Balsuokite už Juozą An- 
antcerayiczia, barberys, 

School Direktore.
— Seredoj pripuola Szven- 

tos Reginos. Ir ta diena 1533 
metuose gimė Anglijos Kara
liene Elizabeth Tudor, duktė 
Karaliaus Henriko asztunto. 
Ji užėmė sostą savo puse-seres 
Mares Tudor. Ji pasiuntė ga
linga laivyną priesz Ispanijos 
galinga Armada laivyną, 
jos karaliavima atsirado 
daug įgarsiu rasztoju.

— Ona Rosavicziene,

Per 
labai

nuo
601 E. Mahanoy Uly., kuri sir
go per tris sanvaites, numirė 
Seredoj treczia valanda po pie
tų. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika būdama da jauna 
mergina (po tėvais vadinosi 
Ona Vaseliute). Jos vyras Vin
cas mirė szeszi metai atgal. Pa
liko trys dukterys: J. Pasiekie- 
ne, mieste; G. Milleriene, na
mie ir F. Velockiene, Philadel
phia, ir daug anu'ku ir anūkes; 
seserį J. Dereszinskiene, mies
te; tris brolius: Vinca, Phila
delphia, Joną, Coats ville ir 
Juozą, mieste. Laidotuves in- 
vyko Panedelyje su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje devinta valanda ryte ir 
palaidota in parapijos kapines.

— Juozas Pleczkaitis (Plas- 
ky) ir szeimyna isz Red Jacket 
West Virginia, lankosi mieste 
pas savo seserį ir szvogeri Al
bin Tacielauskus, 625 W. Mar
ket Uly. Pleczkaicziai kitados 
gyveno mieste.

— Ketverge Szvencz. Pa
neles Marijos Gimimas arba 
Sziline. Ir ta diena 1841 me
tuose gimė muzikantas ir mu
zikos kompozitorius raszyto- 
jas, Anton Dvorzak. Jis labai 
gyvai atvaizdavo Amerikos 
gyvenimą, ypacz tarp musu 
Juoduku, Nigieru.

— Petnyczioj Szv. Petro 
Kiliavero. Taipgi ta diena 
1585 metuose, gimė Kardino
las Armand Jean du Plessis de 
Richelieu. Jis pakilo isz par 
prabto mažos parapijos, klebo
nėlio in valdžios augszcziausi 
valdovą. Jis buvo gudrus ir ap
sukrus. Karalius Liudvikas 
Tryliktasis paskyrė ji kaipo 
viso kraszto, viso karalystes 
Sekretoriumi. Jis už savo 
kraszto ir už savo tikėjimo bu
vo pasirengęs savo galva pa
guldyti.

NEW ORLEANS. — Du ka
reiviai priguli prie lakunu ar
mijos, norėjo savo svajones isz 
pildyti ir nors vienam karinin-į 
kui atkerszyti. Jiedu susitiko 
Generolą, ir ji užkibino. Abu 
kareiviai gavo kailius iszpilti.

Generolas, kuri jiedu iszsi- 
rinko apmuszti, buvo Brigados 
Generolas Raymond Hufft val
džios pagelbininkas generolas.

Brigados Generolas Hufft su 
savo žmona gryžo isz vaka- 
ruszku su Advokatu Hugh M. 
Wilkinson ir jo drauge.

Kai visi keturi priėjo ta dali 
miesto kuris yra vadinamas 
Francuzu vieta, du vyrai apsi
rengė svietiszkiais drabužiais 
nesakyti ir praeiti. ‘“Bet,” jis 
sako, “kai didesnis isz jųdvie
jų priėjo prie manes su kumsz- 
timis, asz nieko negalėjau da
ryti kaip tik gintis.”

Generolas Hufft su Advoka
tu Wilkinson pradėjo gintis ir 
musztis su tai s dvejais karei
viais. Jiedu taip sumusze tuo
du kareivėliu, drąsuoliu, kad 
paliko ant ulyczios be sanmo- 
nes.

Kai Generolas su savo žmona 
ir draugais inlipo in automobi
liu ir sau nuvažiavo, policijos 
automobilius privažiavo ir pa
ėmė tuodu didvyriu kareiviu.

Kai tik tiedu kareiviai atsi
peikėjo ir dažinojo su kokiu 
Generolu jiedu buvo susipesze, 
jiedu vienu balsu paklausė: 
“Kaip galima greieziausia isz 
szito miesto iszdumti?”

Policijantai sako, kad tie ka
reiviai buvo isz Kessler Field, 
Mississippi. Amerikos pagel- 
binikas Generolas Hufft, sa
ko kad jis jiemdviem dovanoja 
ir kad jis nepareikalaus kad 
jie butu nubausti, nes jie jau ir 
taip gana nukentejo.

KATALOGAS
KNYGŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

GAISRAS
VIESZBUTYJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tumu uždege, kai jis nerado 
pinigu.

Policij antai ir apdraudos a- 
gentai gerai apiurejo ir rado 
daug gazolino buvo papilta ant 
keliu to vieszbuczio augsztu ir 
už tai tas gaisras taip greitai 
nuo treczios augszto prasimu- 
sze net iki vienuoliko augszto. 
Gaisras prasidėjo apie puse po 
trijų isz ryto, kai visi buvo 
mige.

Washington, D. C. — Sziais 
metais per “Labor Day—Dar
bo Diena” apie 300 žmones žu
vo ir 240 kitokiose nelaimes 
pražuvo.

teisėjas augszcziau- 
Amerikos valdžios 
Jis isz pradžios ne- 
tos garbes

vo toje parodoje buvo isz arti 
ir toli, isz Philippines Salų, 
Italijos, isz tolimus sziaures, 

i isz Panama ir isz Caribbean 
juru. Tai buvo vyrai kurie ant 
karo lauko buvo, laimėjo ir su- 
gryžo isz Marne, isz Matani- 
kiau, isz St. Mihiel, isz St. Lo, 
isz Cantigny ir Cape Glouces
ter, isz Thiacourt ir Tassafa- 
ronga. Tie vardai mums sziian- 
dien jau kažkaip keistai skam- 

! ba, bet ten Amerikiecziai ka
riavo, krito ir laimėjo.

Szito j e parodoje marszavo 
galingiausios ir priesza gaz- 

j dinanezios Amerikos 
i kareiviai, jurininkai, 
: ir maripai.

Virsz miesto, virsz
staugė kariszki eroplanai.

Legijonieriu vyriausias Ko- 
mandorius E. Perry Brown, 

’ isz Beaumont, Texas, pasakė: 
“Amerikos Legijonieriai davė 

I Philadelphijos miestui gra- 
! žiausia ir didžiausia paroda, 
i Oras buvo kuopuikiausias, 
Į žmonių kuodaugiausia ir tvar
ka buvo kuogeriausia.”

Buvo daug augsztu karinin
ku ir Amerikos valdininku.

Buvo kariszkos maszinos, 
Į tankos, kanuoles, armotos ir

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

szito Katalogo.

'    ...........................— MIMU—

Duktė Mariu, Sruolis ižz Ėie< 
tuvos. 68 puslapiu. 15c. J v

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50. : '

No. 194 Trumpas Katekiz-^

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

priimti, 
kai jo 

kad jis 
padaryti

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie; 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo isziins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 

! dideli karabinai. Kad Stalinas ganiszka lazdele, Boba kaip ii 
' butu galejes szita paroda pa-

Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.
No. 142 Trys istorijos apie 

Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa j 
szaukt tęva zokoninka Berną į paga| ;sžguldima 
dina. 61 puslapiu, lae. : j! liauskio; su nekurais jaudins-

No. 145 Trys istorijos apie gaĮg pa(jejįmais. 25c. ' i b ■
No. 195 Maldele Arcibrost— 

vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25 c,.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki-; 
niu, Kam iszdavineti pinigus.

jiegos;
lakūnai

parodos

Teisejas, Bendras Teisėjo 
Sztabo virszininkas Tom 
Clark per telefoną pasiszau- 
ke savę draugus ir jiems 
pranesza kad jis buvo Prezi
dento Trumano paskirtas 
kaipo Teismo Sztabo virszi
ninkas. Jis buvo paskirtas 
kaipo 
šiame 
teisme, 
norėjo
bet paskui sutiko, 
žmona ji intikino, 
daug gero gales 
kaipo visos Amerikos augsz- 
cziausio teismo teisėjas.

Visi tikėjosi kad Prezi
dentas Trumanas in szita 
garbes vieta paskirs Katali
ką, nes iki sziol Katalikai 
vis turėjo savo atstovą ant 
szito teismo, kur visu kitu 
tikybų atstovai yra atsto
vaujami. Bet Trumanas ta 
senoviszka paprotį paneigė, 
kai jis paskyrė Tom Clark ■ matyti, jis kelias naktis nebū

tu galejes užmigti, isz rupes- 
czio. Kiekviena Amerikos val
stija turėjo savo marszuotojus, 
savo armijas ir savo benus, ka
peli j as ir savo vieliavas.

Buvo ir merginu ir mergai- 
cziu, kurios sztarkiai marszavo 
ir benus, kapeli j as vede ir gar
bes vieliavas nesze. Buvo ir 
gražuoliu isz beveik kiekvie
nos valstijos.

valdžios gaus daugiau negu! P° paroda, kai paskutinis 
$2 800 000 000 ’ benas nutilo ir kai paskutinis

Kai kareiviams užsibaigė marszuotojas praėjo, 

tos dvideszimtines kurias jie 
gavo per penkios deszimts dvi ulyeziu szlavikai, kuriuos re- 
sanvaites, tai jie labai greitai ^as kuris atsimena ir niekas 
iszrokavo kaip jie gali dar dau- i nepagerbia, pradėjo savo dar
giau gauti isz valdžios ir visi ka- ® ^e> kurie toje paro-
stojo in mokslą, dauguma isz doje buvo dalyvavę, pavargę 
ju nepaisindami kokis tas nuslinko in savo kambarius,

in ta vieta, kuria apleido 
Katalikas Teisėjas, kai jis 
pasimirė. Dabar Katalikai 
neturi savo atstovo tame 
augszcziausiame teisme.

KAREIVIAI
IN MOKSLĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

, miestas

nurimo ir miesto darbininkai,

Velniszkas malūnas, Kaip stu-! 
dentas lojo o maluninkas pabe- į 
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku-, 
ežios nakti. 61 puslapiu. 15c.; 45 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie
Joną ir Alena, Pavojinga klai- gele, Kuczios Žemaites vaizdė- 
da. 45 puslapiu. 15c. Jis, Gudras Piemenlis, Isz ko

No. 150 Keturios istorijos! susidarė Anglis (su paveik-s- 
apie Duktė akmenoriaus, Kla- l lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už-1 uiai, Eiles, Kokais budais^ ap- 
laiko moteres paslaptį. 61 pus. Į 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tanias, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c,

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c. ■ :

No. 
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 1 
15c. J

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Granas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c. ;

No. 161 -Keturios istorijos 
apie Ant Prapulties Kranto,

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No.
Sūnūs 
malda 
15c 
.. No. 
jos apie Barbele, Mokytoja, į 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa,. Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 172 Dvi istorijos apie

No. 175 Pasiskaitymo kny-

gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c. ; t

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku’vaiku. 25c. " s

No. 176XA Trys Istorijos 
apie apie Irlanda, Robertas Velnias 

Nuo- ir Medėjus. 78 pus. 20c.
No. 196 Stacijos arba Kal

varija Viesz. Jezuso Kristuso 
!0c. . . . b7

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygutė 
reikalinga ant Gavėnios. I’agal 
senoviszka būda 10c.; pagal 
nauja būda 25c. f j.' b

tNo. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jeztfso 
Kristuso, peraszyta isz >gro- 
matos rastos grabe musii iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c. ■ J 7-

No. 200 Eustakijuszas. Isto
ri ja isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu, 35c.

No. 201 Istorija apie Amži- 
na Zyda. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristui 
20c. ; .

No. 205 Sieniniai Kalendo- r 
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

apie

visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan 
ežius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie G aržia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132. Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

Kitokios Knygos

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c. - .Ą-

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10o

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su«pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c. "

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmbkejimo 
pinigu ligoniams. 25c. -'U

No. 181 Kvitu . knygūrte 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant Busifin- 
kimu. 25c. »' >. • ?

mokslas, bile tik juos valdžia Pasilsėti, kojų padus atauszin-. 
užiaiko ' tį> czeverykus persimainyti,

Valdžios atstovai sako, kad iszsi^erti del stiprumo ir pas- 
jeigu visos tos mokyklos butu kui vel.iszejo mitinguoti ir ba- 
gerai prižiūrimos ir valdomos iiavuotL 
tai valdžia galėtu sau susitau- 
pinti apie $132,750,000.

Kad szitos visos mokyklos 
butu geros, kad visi szitie bu
vusieji kareiviai tikra rupin-| 
tusi mokslu ir mokintųsi, visgi! 
iszkils baisiai svarbus klausi- 
juos sustabdė ir Generolą užki
bino. Vienas isz jųdviejų, pa
matęs Generolo kariszkus dra- mui, tai valdžia laikys tokius 
bužius ir straipsnius, su pa- žmones kraszto prieszais.
sziepa pastebėjo: “Asz visados Valdžia pranesza kad jau 
svajojau ir norėjau tikra Ge-' apie du szimtai Kataliku Ku- 
nerola pamokinti ir gerai ap- nigu stojo in nauja “Kataliku 
daužyti.” Veikimo” Partija, ir kad dar

Tiedu kareivėliai, durneliai daug daugiau stoja ir s 
nesiliove, bet vis labiau ir la- Szitie Kunigai prisiekia iszti-. 
biau eme Generolą inžeisti. kimybe Komunistiszkai val-

Generolas Hufft sako, kad džiai ir ragina savo virszinin- 
jis stengiesi pasitraukti, nieko kus greitai susitaikinti su vai-. 

; mias: Ka mes su tiek mokintu džia. 
žmonių darysime? Ar reikes J

I turėti Universiteto 
grindas mazgoti ar urvus, di- 
czes kasti?

Bet tie musu buvusieji ka
reiviai nesirūpina mokslu, 
dangum ju eina in mokyklas, 

i kolegijas ir universitetus vien 
i tik už tai, kad jie niekur nega- 

Pirkie U. S. Bonus ! Ii rasti sau darbo!

su- POLITIKIERIAI
MOKINS KUNIGUS

166 Trys istorijos apie 
Malkiaus* Iszklausyta : 

vargszo, Geras Medėjus.

170 Asztuonios istori-

TRUMAN NEPRA
VARO VAUGHAN

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— Kuom motere senesne 
tuom savo vyra labiaus nužiu- 
rineja.

* Apie save mažai kalbėk, 
nesigirk ir veluk nutylėk.

* Isz geležies aukso nepa
darysi, isz tamsumos naudos 
neturėsi,

WASHINGTON, D. C. — 
Generolas Vaughan, kuris bu
vo intartas ant tiek daug da
lyku, kad jis eme kyszius, kad 
ji papirko biznieriai ir fabri
kantai, kad jis pardavė val
džios kontrauktus, dabar iszsi- 
teisinO, nors mažai kas tiki in 
tuos jo pasiaiszkinimus.

Kai Trumanas buvo užklaus 
tas: Ar jis dabar pravarys Ge
nerolą Vanghan? Jis nusijuok
damas atsake, kad jo drau-’ 
gas Generolas Vaughan labai 
gražiai pasiteisino ir gerai pa- 
siaiszkino ir kad jis nekaltas, 
ir už tai Trumanas nemato jo
kio reikalo ar priežasties savo 
ta drauga nubauti ar paszalin- 
ti.

ežios virszininkai iszdrystu 
pasiprieszinti szitam instaty-

Pirkie U. S. Bonus
apie 
apie

stos 'i Druta Alsui. 62 puslapiu. 15c 
'[ No. 134 Dvi istorijos apie 

i Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokėjimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji-

apie

Arkivyskupas Josef Beran 
laipsni yra iszleides visiems savo Ku

nigams perspejima kad tie Ku
nigai kurie stos in ta taip va
dinama “ Katalikiszka Veiki- ...
ma” ar Partija bus nubausti! mb Eiles, Vargdienis, Pirmuti- 
Arkivyskupas sako, kad tokia ne szabia. 64 pus. 20c. 
“Katalikiszko Veikimo” Par- No. 141 Keturios 
tija nieko bendra neturi su Ka- apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 

! taliku Bažnyczia. ’

’ No. 141 Keturios istorijos

senam dvare. Geležinis vyras, Pirkie U. S. Bonus Sziaudien!

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

==■■■ Į------ A -------------------
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Ask where you WORK
Ask where you BANK

Kaip Užsisakyti Kpygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postai Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso: -
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa., ' - Ų.


