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Maža Mergaite Negau
na Gana Valgyti; Už

dirba $100 Ant 
Dienos

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Devynių metu amžiaus mažyte 
gražuole, loszike Lora Lee Mi
chel pabėgo isz savo namu, už 
tai kad jai tenai neduoda gana 
valgyti. Ji, iszbegus isz savo 
namu pasiszauke “Taxi” ir 
nuvažiavo staeziai pas Kunigu- 
ži Alfred Sundstrum.

Kunigužis Sundstrum, dvie
ju vaiku tėvas ja priėmė ir pa
valgydino. Ji visa kvorta pieno 
iszgere ant sykio. Kunigužis 
su savo žmona norėjo ja pas sa
ve laikyti, bet žinojo kad jiedu 
turi policijai praneszti.

Policijantai ja nusivežė in 
savo ofisus, kur ji vėl prasze 
valgyti. Ji sako kad ji myli bū
ti su policij antais ir visai neno
ri gryszti namo.

Ja augina Ponia Loraine Mi
chel, kuri jau kelis sykius buvo 
patraukta in teismą už tai kad i 
ji neduoda gana maisto tai jos 
augintinei. Mergaituke sako 
kad jai nenori duoti gana val
gyti, kad ji vis butu maža, plo
na ir galėtu loszti Muving Pik- 
czieriuose, kur ji uždirba szim- 
ta doleriu ant dienos.

Jos tikra motina, Ponia Le
na Brunson, isz Nederland, Te
xas, jau kelis sykius per teismą 
yra pareikalavus kad jos duk
rele butu jai sugražinta.

Mažyte loszike Lora Lee Mi
chel policijantams ir teisėjui 
sako kad ji visai nenori loszti, 
bet nori kaip kiti vaikai ir mer
gaites bovintis, o ypatingai ji 
nori daug valgyti ir dar dau-! 
giau pieno gerti.

VALDININKAI 
INTARTI

Komunistai Augsztose
Vietose Amerikos
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Pagerbia Generolą Marshall

■

MIRTIES BAUSME
ED. L. GIBBSUI

Nužudė Mergina;
Prisipažino

Dū KART SANVAITINIS LAFKRASZTIS “SAULE’1 
ISZEINA KAS JJTARNINKA IB PETNYCZ1A

merilc^ Sitmczia
Eroplanus

Franklin mokslo instaiga 
iszkilmingai pagerbė Gene
rolą George C, Marshall. Jis 
ežia stovi prie Benjamin 
Franklino paminklo Phila- 
delphijoje.

Jam buvo suteikta Frank
lin garbes medalis už atsižy-

mejima kaipo kariszkas va
das ir dipliomatas. Szitokia 
garbe retai yra suteikiama 
tiems kurie nėra atsižymeje 
kaipo tarptautiniai mokslin
es iai, kurie yra ilgai tarnavę 
savo krasztui ir visai žmoni
jai.

LANCASTER, PA. — Ed
ward L. Gibbs, -Franklin Mar
shall Kolegijos studentas gavo 
mirties bausme už nužudinima 
Marian Louise Baker.

Kai jo tėvas teismo korto 
iszgirdo savo sunaus pasmer
kimo, jis sukniubo ir apalpo.

Teismas nusprendė, kad jis 
kaltas ir pareikalavo pilna 
bausme; mirti.

.X.™“ ■“ Jenfas Gavo Mirties Bausme, Už 
piasi in augsztesni teismą. Jam 
valia tas daryti, ir tokiu budu 
teisėjas turi palaukti kol aug- 
sztesnis teismas atsakys, pirm 
negu jis gali ta Gibbs pasmerk
ti.

Mums iszrodo, kad teismas 
gerai padare, kai pareikalavo 
pilna bausme. Tai jaunas stu
dentas pats prisipažino, kad jis 
be jokios priežasties ta jauna 
mergina nužudė, jiedu nebuvo- 
nei nesusidraugave. Jis teisi
nasi kad jis isz proto iszejes 
del tu keliu minueziu kai jis ja 
nužudė ir už tai nekaltas. Mes 
pripažinstame kad jis durnai 
padare, bet mums iszrodo kad 
kiekvienas žmogžudis durnai 
daro. Bet ar tai mes visiems 
jiems dovanosime?!

Jau per daug tokiu pastarai
siais laikais iszsiteisino su to
kiais pasiaiszkinimais.

Sekre. D. Acheson Sako Rusija 
Turi Liautis Savo Propaganda 
Apie Amerika; Ed. Gibbs Stu-

Nužudinima Ja ana Mergina; 
Belgijos Taryba Pasitraukia

AMERIKOS PEARL HARBOR. — Laivyno karisz-
REIKALAVIMAI kas laivas priplaukė prie apdegusio ir ap

lūžusio prekybinio “U. S. S. Elder” laivo ir 
iszgelbejo kotaies deszimts jurininku ir 
karininku.

Jie sako, kad Amerikos kitas kariszkas 
laivas “Brewster” praplaukė ir nesustojo, 
nors jie in ji szaukiesi pageibos.

Apdegusio “Elder” laivo vairininkas, 
Lietenantas William F. Adams sako kad 
jis su savo jurininkais visomis galiomis 
szaukiesi in ta praplaukianti “Brewster” 
laiva pageibos, bet jis nei nesustojo. Jis 

PRANCŪZAMS vo armijas isz Vokietijos, Len- sako, kad jie norėjo net kelias anuotas 
kijos czekosiavakijos, Vengri- jszszautj |>ef neturėjo sziuvu, nes visas bu- 
jos, Rumunijos, Bulgarijos ir ‘^«*^***** i 7
Albanijos. Vo iszmete, kad palengvinus deganti ir

Rusija turi liautis kliudžius Qi * f„nf:
Tautu Sanjungos darbams, tu- SkCStdllU 131Vd. 
ri pripažinti Tautu Sanjunga 
ir laikytis tos sanjungos nusta
tymais.

Rusija turi prisidėti prie su
tvarkymo ir suvaldymo tos 
atomines bombos gaminimo. 
Ji turi insileisti* kitu krasztu Pasilikusieji Vyrai 
žmones kad visi žinotu ka Ru- , ,
sija daro. Mes taip pat tada dirbo ir prakaitavo kol 
sutiksime daryti. y— |)ĮJV0 įSZgreJįetį

Rusija turi nustoti buntavo- t 
jus kitu krasztu darbininkus, Laivyno laivas pribuvo 
ir turi liautis savo Komunis- cj.. tar(jymaj
tiszku darbu kituose krasztuo- J 1
se, kaip tai Prancūzijoje, itaii- ms “Brewster” laivas nesustojo ir nepagel- 
joje ir Indo-Kimjoje. ĮajVĮIį Į<urj() vvraj SZaHj<Įesj pagelbOS.

Rusija turi prnpazinti ir •’ ”

, Sekretorius Nustato
Pareikalavimus Rusijai

Tp YQ NU7UOVTT i panaikino visa taryba, kai ne- 1M A lULLUI 11 buvo g,alima prieiti prie j0ki0S 
iszvados ant to klausimo. Jis 
dabar yra praszomas kita ta-

Pasigėrės Darbininkas ryba sutverti ir ta klausima vėl |
isz naujo nagrinėti.

Asztuoni tos tarybos nariai 
nesutiko remti Karaliaus Leo- į 
poldo Trecziojo sugryžima. 
Taryba sudaro isz viso septy
niolika nariu.

Kataliku Partija ir devyni 
Katalikai ministerial nori kad 
Karalius sugrysztu. O kairieji 
nenori karaliaus ir reikalauja 
kad butu iszrinkta demokra- 
tiszka valdžia, nes jie nujau- 
czia kad butu daug lengviau
Komunizmą investi per demo- kus eroplanus Prancūzams. Vi- 
kratiszka valdžia negu per ka- 
raliszka tvarka.

Komunistai ragina 
darbininkus straikuoti, 
parodžius savo nepasitenkini-< 
ma su Karaliaus pargryžimu.

ANT UKES

Intartas
GARY, IND. — Trys vyrai 

buvo nuszauti ant ukes, netoli 
nuo East Gary, ir vienas dar
bininkas buvo intartas. Jis taip j 
buvo pasigėrės kad policij an
tai negalėjo jo nei klausinėti.

Nužudyti buvo Paul Shuman 
penkios deszimts penkių metu 
amžiaus; Ignace Gerashenek, 
apie penkios deszimts metu 
amžiaus ir kitas darbininkas, 
kurio vardo policijantai nesu
žinojo.

Policijos virszininkas, Lon 
Daugherty sako kad Shumano 
žentas, Everett Fisher jam pa
pasakojo kaip tas pasigėrės 
darbininkas, bernas, Michael 
Saganovich sustabdė jo auto
mobiliu ir jam pasakė: “Visi 
namie yra nužudyti.’’ Žentas 
ji nuveže girta in policijos sto
ti. Bet jis buvo taip pasigėrės, 
kad policijantai davė jam isz- 
simiegoti, pirm negu jie ims jo 
klausinėti ir ji tardyti.

LĖKTUVAI

NORFCLK, VA. — Ameri
kos valdžia yra paskyrus ketu
rios deszimts asztuonis karisz-

visus
kad

KŪDIKIS MIRĖ

Tėvas Intartas
NEW YORK, N. Y. — 

Dvidesrimts septynių metu 
amžiaus Laivyno buvusis juri
ninkas buvo suimtas ir dabar

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Taryba pareikalavo 
kad John S. Service, Amerikos 
pasiuntinys Indijoje tuoj aus BELGIJOS TARYBA ! yra intartas už savo penkioli- 
pargrysztu namo ir pasiaisz- ■ ..................
kintu ar pasiteisintu.

Jis yra vienas isz tu kurie 
yra Senatoriaus McCarthy in-l 
tarti kaipo Komunistai ar Ko
munistams prielankus. Ameri
kos Tarybai reikėjo pirmiau! taikinti ant Karaliaus Leopol- 
szita žmogų isztirti ir dažinoti do sugryžimo klausimo. Pre- 
ar jis yra Komunistas ar ne. j mieras Gaston Eyskens, So-

Dabar daug musu valdiniu- cial-Krikszczioniu, Kataliku
Partijos vadas pasitraukė ir(Tasa Ant 4 Puslapio)

kos menesiu sūnelio mirti. Jis 
policijantams prisipažino kad 
jis savo sūneli kelis sykius mu- 

BRUSSELS, BELGIJA. — sze už tai kad jis per daug 
Belgijos valdžios taryba pasi- verkdavo. Tėvas, Alfred 
trauke, kai nebuvo galima susi-! Weeks, kuris dabar yra bedar

bis, prisipažino policijantams. 
kad jis musze savo ta sūneli per 
rankas ir kojas, kai jis nenu
stojo verkes. Jis dabar yra in
tartas už savo sūnelio mirti.

PASITRAUKIA

BERKLEY, CALIF.—Ame
rikos Sekretorius, Dean Ach- 
esenas, per savo prakalbas in 
Berkley, California, aiszkiai 
nustatė kas yra dabar reikalau
jama isz Sovietu Rusijos, pirm 
negu gali būti kokie pasitari
mai apie taika.

Rusija turi padėti suvienyti 
Vokietija, investi laisva val
džia, sudaryti taika Japonijai 
ir Austrijai.

Rusija turi parsitraukti sa-

si tie eroplanai yra sukrauti 
ant Prancūzijos kariszko laivo 
‘ ‘ Dixmude ’ ’ kuris iszplauke 
isz Norfolk uosto.

Szitas Prancūzijos kariszkas 
laivas plaukia in Bizerte, Afri
ka, isz kur tie eroplanai nu
skris in Prancūzija.

Taip daroma, kad iszvengus 
visu tu straiku prie Prancūzi
jos uostu, kur Komunistai kur
sto darbininkus nepriimti 
Amerikos kariszku ginklu.

Du dideli B-29 bomberiai 
iszskrido staeziai in Prancūzi
ja. i

Tas Prancūzijos' kariszkas 
laivas tada, tuszczias nuplauks tinkamai pagerbti musu atsto- ' 
in Toulon, Prąnciizijoje, isz 
kur jis grysz in Norfolk, Virgi- 

* ma.
Szitie kariszki' eroplanai 

Prancūzams tai yra pradžia to 
Amerikos pasižadėjimo prista
tyti kariszku ginklu ir eropla- apie Amerika ir Amerikieczius 
nu Europos krasztams už dau- ir savo žmonėms teisybe sakyti 
giau kaip bilijoną doleriu. , ir raszyti apie musu kraszta.

laivas užsidegė nuo inžinu. Dvide- 
“ szimts szeszi jurininkai ir karininkai aplei

do (aiva ir pasileido ant Pacifiko mariu 
mažuose laiveliuose, kad palengvinus, ta lai- 

per kelias dienas 
užgesino ta gaisra, 
kai kitas Kariszkas 

in pagelba.
kode! tas pirmuti-

vus ir diplicmatus, ir juos ne- 
intarineti ar in kalėjimus ne
mesti, kaip atsitiko neseniai 
Vengrijoje ir Bulgarioje.

Maskva turi liautis savo pro
pagandos; turi nustoti melavus

MAINIERYS PRAVARYTAS

Dryso Lewisui Pasiprieszinti A

CHICAGO, ILL. — Keturios deszimts 
keturių metu amžiaus mainierys, Lloyd H.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

as Girdėt
kad atstovas Vatikane yra rei
kalingas. SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAZNYCZIA

Dallas, Texas mieste, F. G. 
Maloney pasiskundė policijan- 
tanis kad vagiai ji ir jo žmona 
apvogė ant keliu tukstancziu 
doleriu. Policijantai, bejiesz- 
kodami tu vagiu dažinojo kad 
tas pats F. G. Maloney buvo 
tuos pinigus pasivogęs isz New 
Orleans bankos.

Laime gyvenime yra žinoji
mas kad kas nors mus myli.

Dabar galima pasirinkti 
naujas automobilius, ir galima 
dar ir pasiderėti su pardavė
jais. Biznis vis geras ir žmones, 
dar vis perka naujus automobi
lius, bet ne taip kaip pernai. 
Dabar jau pirkėjas yra bosas, 
ne pardavėjas.

Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd., LL. D.

Iszverte Petras Aiksznoras - Kun. J. A. K., Premijuotas Vertimas

(Tasa)

Beveik visi laikrasztininkai 
Vaszingtone sako kad jeigu 
dabar reiketu isz naujo paskir
ti ar jo paskyrima patvirtinti, 
tai Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson butu savo partijos 
iszmestas. Jis baisiai apsiszau- 
ke kai jis vieszai pareiszke kad 
jis dar vis isztikimas Komu
nistui Alger Hiss ir kad jis ne
paiso kaip teismas ta Komunis
tą pasmerkė.

Dabar daug žmonių meta sa
vo darbus kai susilaukia sze- 
szios deszimts metu ir gyvena 
isz pensijų.

Per mažai ar per daug, viską 
sugadina.

Amerikos Laivyno Sekreto
rius Matthews jau dabar nori 
pasitraukti, bet nedrysta, nes 
jis taip prisipažintu kad jis su
klydo ir kad jis kaltas. Jis pa
lauks kelis menesius, tada pa
sitrauks ir gaus Ambasado
riaus vieta.

Sekretorius Acheson dabar 
rengiasi pasakyti kelias pra
kalbas ir stengsis pasiaiszkinti 
ir užsiginti kad jis yra Komu- 
nis.u draugas. Vargiai jam pa
siseks, nes jo darbai garsiau 
kalba negu jo prakalbos.

Nutylėjimas reiszkia prisi
pažinimą.

Kai tas Amerikos ir Angli
jos kraszto iszdavikas Fuchs 
buvo suimtas ir suaresztuotas 
Anglijoje, tai buvo tik pradžia. 
Isz to suaresztavimo gali dar 
daug kas būti, gali dar ir daug 
kitu mokslipcziu ir valdžios 
žmonių būti susekti ir intarti 
tokiu paežiu iszdavimu.

Marijonu leidžiamas Anglu 
kalba žurnalas “Marian” labai 
gražiai savo darba varo pir
myn. Kazimierietes ketino toki 
žurnalą Anglu kalba iszleisti. 
Jos buvo nuėjusios pas Marijo
nus pasitarti. Marijonai davė 
gerus patarimus, bet paskui 
pasiskubino ir savo žurnalą 
iszleido. Ju darbas tame žurna
le yra. gerasi ir pagirtinas. Da
bar butu gerai susilaukti ko 
panaszaus ir isz Seselių Kazi- 
mieriecziu. Ju “Aidai” yra la
bai gražus ir kai kuriems indo- 
mus žurnalas, bet jis butu daug 
daugiau jaunųjų skaitomas jei
gu jis butu, kaip ir Marijonu 
11 Mari an ’ ’ leidžiamas Angį u 
kalba.

na, prasideda su žmogaus dva
sine prigimtimi, ne su stoka 
prievartos ar su nusilenkimu 
kokiam diktatoriui.

Kad laisve yra pastatyta ant 
tikrenybes, jog žmogus turi sie
la duszia, sziandien yra pa
mirszta ir apleista szventove. 
Bet Bažnyczia skclba kad poli
tine ir ekonomine taika tik ta
da sugryšz, kada žmones su- 

! grysz prie jos invertinimo ir 
į pa garbes.

Bažnyczia visiszkai atsisako 
ginti kuria nors bendra tvarka, 
kuriai laisve reiszkia teise da
ryti, protauti, ar sakyti ka kas 
nori, be jokio atžvilgio bendrai 
gerovei. Kaip akis nėra laisva 

n • ■ veikti, žiūrėti ar nežiūrėti kaiCzia iszrodo ma- ’
ji yra atmerkta, kpip koja nėra 
laisva eiti jeigu ji nepripažinsr- 

• Tu gali turėtu ta savo atsakomybe ir priklau-

ža saujale turtingųjų, o visa 
gauja biednuju. Karaliszkos 
ir bajoriszkos nelygybes dingo, 
bet jo vieton atsirado dolerio, 
turto nelygybes. Turto nelygy
be pagimdė Kapitalizmu.

Komunizmas dabar nori szi- 
tas Kapitalizmo ar turto nely
gybes paszalinti. Bet pirm ne
gu mes pasmerksime Komuniz
mu. kaipo, žeme, bloga ir nuo
dėminga, pažiūrėkime ka Baž
nyczia mokina apie Kapitaliz
mu ir kaip ji Kapitalizmo klau
sima nori įszriszti. Komuniz
mas nori Kapitalizmu panai
kinti; Bažnyczia nori Kaj^ta- 
lizma pataisyti.

—BUS DAUGIAU—

Pabucziuoja Nauja 
Kontrakto

Skaityk, patemyk, pasimo
kyk ir paskui viską sau su- 
virszkink.

Marijonu P Mariau” turi 
bai gera ir gabumu pilna 
daktoriu, Kunigą Czinika.

ta
rė
jo

dvasia ir jo upas veda, visa to 
žurnalo dvasia.

f — Tavo paezia?!
— Mano paezia! O tu kur 

padėjai savo? Paklausė, jiesz-1 
kodamas akimis senos mote- 
riszkes, kuri pasveikinta juo-' 
kais, sugryžo atgal in kambarį.

— Ka-a-a? Suszuko ponas i įuvos

No. 166 Trys istorijos apie 
Simus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No.
Duktė

Rusija dabar pakele savo 
rublio verte iki dvideszinfts 
penkių centu. Ir jie dabar la
bai didžiuojasi, sakydami kad 
nei Amerikos doleris tam rub
liui neprisilygins. Bet musu 
bankieriai iszrokavo kad tas 
rublis sziandien isz tikrųjų yra 
tik pustreczio cento vertas, pri
lyginus prie musu dolerio.

Neinvykdinta viltis slogina 
Bzirdi.

Sovietu Ambasadorius Pan
yushkinas iszkele labai iszkil- 
minga ir puosznu bankieta, už- 
sikviete daugiau negu szimta 
valdininku ir valdžios žmonių. 
Jis net ir Amerikos laikraszti- 
ninkus maloniai pavaiszino su 
vodka, visiems pasiaiszkinda- 
mas kad Rusija nori draugisz- 
kai sugyventi su Amerika ir 
kad visi mes esame draugai. 
Laikrasztininkai valgė, gere ir 
baliavuojo, bet sugryže in savo 
redakcijas parasze kad visos 
tos vakaruszkos buvo tik mo
liai ir veidmainyste. Matyti; 
Sovietai gali musu valdininkus 
suvedžioti, bet ne musu laik- 
rasztininkus!

Tyla yra draugas, kuris ta
vęs niekados neiszduoda.

Kai Myron Taylor pasitrau
kė isz Vatikano kaipo Ameri
kos atstovas ir Ambasadorius, 
ir kai niekas nebuvo in jo vieta 
paskirtas, Amerikos didžiūnai 
ir atstovai negali prieiti prie 
Szv. Tėvo, 
parodžius

Taip daroma, kad 
Amerikos valdžiai

Pypkes Durnai
Asz Cziedinu Laiszkus

Kai asz atsakau in laiszkus, 
asz juos sudraskau ar sudeginu 
viena po kito.

Už tai kad kai asz atsakau in 
laiszka, man tas laiszkas ne
reikalingas.

Ir tie nereikalingi laiszkai 
tik užkrauna mano stala, ant 
kurio jau ir taip tiek mažai 
vietos lieka.

Laiszkai man mažai reisz
kia: jie pasako kad draugai 
sveiki, gyvi, gerai gyvuoja, ir 
kad vejai visa gera nesza jiems.

Bet karta nuo karto gauna 
laiszka, pilna meiliu žodžiu dar 
meilesniu prižadėjimu.

Kurie man daugiau reiszkia 
negu žodžio prižadai. ■

Tas laiszkas pilnas meiles, 
szilumos ir amžinos aukos.

Žmogus Nėra Visuotinis 
Vieszpats Ant Savo

Nuosavybes

Liberalizmas sako: “Asz ga
liu užsidirbti kiek tik noriu ar 
iszgaliu ir su savo turteliu asz 
galiu daryti ka tik asz noriu.”

Bažnyczia atsako: “Tu gali 
krautis ar tai pinigus, ar nuo
savybes, ar kapitala ar turteli, 
bet tu negali su juo daryti ka tu 
nori.” Liberalizmo apaszita- 
las, iszvertes akis paklausia, 
‘ ‘ O kodėl ne ? Ar tai ne mano ? ’ ’

Popiežiaus žodžiais Bažny
czia atsako: “Nuosavybes tei
se turi buti atskirta nuo jos su
naudojimo,
žas skirtumas, tarp turėjimą ii 
naudojima nuosavybes. Bet 
sztai pavyzdys 
kiek tu nori vyno, bet nors tu 
savo pinigais ta vyną nusipir- ■ 
kai, tau nevalia pasigerti, nes 11 

• • • fežia jau kitais klausimas ir ki
tas instatymas ilszkyla. Popie-' -_ 
žius sako: “Yra tusezia ir vel
tu ginezytis, kad 'nuosavybes ) 
teise ir jos naudojimas yra ly
gios.”

Isz to seka, kad turtingieji 
negali naudoti savo turtą pa
gal savo norus ar užgaidas. 
“Nei vienam neinsakyta isz- 
dalinti kitiems kas reikalinga 
savo paties ir szeiniynos reika
lams, nei atiduoti kas teisingai 
reikalingas tinkamam palaiky
mui savo gyvenimo stovies, 

! nes nei vienas neprivalo netin- 
i karnai gyventi. Bet kada visi 
reikalingumai yra aprūpinti ir 
asmeniszka stovis teisingai 
prižiūrėta, yra tikra pareiga 
duoti beturcziamls isz to kas 
lieka. Tas; kas lieka, duokite 
iszmaldoms. ” ( aplinkrasztis
1 ‘ Re r um N o var um ”).

Nuosavybe, už; tai, nėra vis- j kurie sako kad laisve padaro 
iszkai valdoma, kaip Liberaliz- visus lygius kad duobkasis gali 
mas mokina. Ir ji negali buti' bankos savininku, kad 
darbininko, proletaro pasisa- alaiirininkas gali tapti 

kaip Komunizmas moki- kompanijos Pirmininku.
Tarpu Liberalizmo ir Ko- į tiesa, bet vienas kitas to-

: kils retas atsitikimas neiszaisz- 
kina ir lieatmoka kitiems mili-; 
jonams, kurie tokiu vietų nie
kados nepasiekia ir nepasieks.

somybei visam kunui, lygiai ir 
žmogus nėra laisvas daryti ka 
tik jis nori su savo bizniu ar 
turtu. Jis turi pripažinti savo 
priklausomybe ir pareiga 
draugijai ir žmonijai.

Isz tikrųjų, pasaulis yra taip 
i inprates žiūrėti in laisve kaipo 
asmeniszka ir nevaržoma daly
ku, kad nors kokia pareiga, 
žmonijos gerovei yra laikoma 
kaipo suvaržpnas tos laisves ir i 
sulaužymas konstitucijos. Jis j 
pamirszta kad visos politiszkos ; 
laisves yra žmonijos nustaty-: 
mas nes žmogus yra daugiau' 
negu atskiras asmuo, bet taip I 
pat priklauso prie draugijos.I 
Panasziai, nei kapitalistas ne-1 
gali reikalauti visa pelną, ne ■ 
darbininkas negali reikalauti : 
visas teisos organizuotis. Jie į 
turi atsiminti bendra gerove.I

: žmogus yru laisvas bet ta jo y j y Amerik<Mliszkai 
laisve baigiasi, kur kito laisve 
ar nuosavybe prasideda.

Bažnyczia. nesutinka su tai

Ralph Kiner, garsus beis- 
bolininkas gavo nauja kon
traktą isz Pittsburgh Pi
rates beisbolininku ratelio. 
Jis taip džiaugiasi kad jis ta 
kontrakta net ir bucziuoja. 
Sziais metais jis gaus sze- 
szios deszimts penkis tuks- 
tanczius doleriu. Tai trisde- 
szimts tukstancziu daugiau 
negu jis pernai gavo. Jis yra 
tik dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus.

savo
Tai

Ignas kuris tik dabar suprato j 
kaip ežia viskas veikiama. Tu? 
Tai negalimas daiktas! Tai vi
sai prastas juokas! Tai yra ma- ■ 
no pati! Prabilo beveik be dva
sios ir nutvėrė jauna nioterisz- 
ke už rankos.

—■ Apsirikai mano priete- 
liau norėjai ta gauti su bals
vais plaukais, biedna, gyve- 
nanezia isz malones pas teta, ir 
asz tau ja rodijau. Tu man siu- 
lijai ta antra, turtinga, o asz 
velijau kitaip pasielgti.

— Pasielgei
Tai yra,...

— Amerikoniszkai! Perkir
to jam Robert John, mokantis 

į Lietuviszkai susikalbėti ir pas- 
i kui nuėjo sau su savo jauna, 
■ patogia paezia, pasakydamas 
savo likusiam prieteliui Ignui!

i Gud-bai!

172 Dvi istorijos 
Mariu, Sruolis isz 
G8 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos

apie
Lie

apieNo.
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 

. I mai, Eiles, Kokais budais ap-

nieksziszkai

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

7 7

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

No. 176 A-Be-Cela arba pra- 
l džia skaitymo ir raszymo, del 
i 

Lietuviszku vaiku. 25c.
No. 176M> Trys Istorijos 

apie Irlanda, Robertas V elnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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
mas pagal iszguldima Kun. Pi
liau skio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu-

Kristus©

Verksmai 
prie Ap-

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas :
senam dvare, Geležinis vyras, ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. Kristuso, peraszyta isz gro-

No. 142 Trys istorijos apie matos rastos grabe musu iszga-
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- nytojaus Jeruzolime. 10c.
lei Mateuszo Jerubausko, Osie-1 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios
apie Ranka apveizdos, Nedae- į 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berną-’ 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
ak, dabar asz žinau ka tu mis- Velniszkas malūnas, Kaip siu

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

kabino ji su ranka, smarkiai ir 
suszuko:

— Tai tokiam gyvenimui 
tu liepei mane ezionai at vilkt,

tinai! O! Asz biedna apgauta 
moteriszke! Kur tie tavo turtai 
kokius man žadėjai sudėti prie 
mano kojų, kur ta meile kokia 
man per ilgus metus siūlyda
vai, tasai manes iszsiilgimas I 
kur tas viskas, kur?!

Ponas Ignas stovėjo kaip žo- ;- 
: men inkastas szulas, o po tam

vintą, 
na.
munizmo randaJsii teisinga lyg
svara, aukso takas, kuriame, 
isz vienos puses “nuosavybes 
teise pasilieka nepaliesta, “ ir ”
valstybe neturi jokios teises jai P adaryti isz vergo poną tai ne
panaikinti;” o isz kitos puses,: ieLSZkia visa ta klausima isz- 
valstybe gali “nustatyti tos aiszkmti. Maža mums pagoda 
nuosavybes sunaudojimą i,-;žinoti kad isz szimto žuvaueziu 
priversti kad ta nuosavybe bu- \e^u’ Ą ^ena y“!11® žaliose 
tu vartuojama bendrai visu piwose. lokiu laisve mumsiSU ran^Oin susidavė sau in kak- 
žmoniu gerovei. ’ ’ dnoda teise buti 1»- ta:

Bet mes turime visados alsi-: di""'■ l’atyrnmus parodo, kad 
minti kad kokia permaina nuo įlatal mažas ^možius buozgal-1 sau ; _
dabartines tvarkos būtinai ne-' vui kada nors PallK>ta sav0 P1’0’ ■ bėgti laukan, moteriszke pas-; 15c 
reiszkia laisves sunaikinimu. Iletariszkas uodegas, kad gale-, 
Labai tankiai, tai laisve, kuria jta straksėti ir kvarksėta preky- _ _ _
žmogus norėtu apsaugoti, yra ' bnllame tllrto falP° ^al«taliss kienla> kul. juos sntiko tuo tar- 
atskiro žmogaus ar Liberaliz-■ 
mo laisve, kuri yra neteisinga. 
Taipgi ir su Komunizmu; at
mesdami Komunizmą mes turi
me vengti klaidos inpulti in

J tiszkos varles.

No. 200 Eustakijuszas. Isto-
* rija isz pirmutiniu amžių krik- 

istori jos i szczionybes. 128 puslapiu. 35c*.
No. 201 Istorija apie Amži

na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi

15c.
istorijos apie
Stebuklas ku-

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
tdites su pagelbą kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del

ku y g u t e 
iszmokejimo

knygute 
del kasieriaus 

nuo sudėtu pinigu ant susirin-

puslapiu. 15c.! pinigu ligoniams. 25c. 
istorijos apie) No. 181 Kvitu 

Joną ir Alena, Pavojinga klai- draugystėms, 
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos kimu. 25c.
apie Duktė akmenoriaus, Kla. i No. 202 Novena, Stebuklin- 

Lz proto iszejo! Tarė ■ ra> Nuspręstasis, Ant kiek už- i go Medaliko Dievo Motinos 
kogreieziausiai leidosi laiko moteres paslaptį. 61 pus. i Garbei, 10c.

j kui ji o paskui ana szuniukas.
Taip perbėgo beveik isztisa

pu John ir Kazimiera su juo- 
Jau 1891 metais Bažnyczia ku.

' buvo pasakius, kad klaidinga Į
ta laisve, kuri leidžia liekvie-! Kazimiera! Atsiliepė ponas Ig
nam žmogui elgtis kaipo atski-Įnas, bėgdamas prie jaunos ant 

Jis daug daugiau man reisz- klaida, beteisindami dabartine' rain asmeniui, be jokio afžyil- John’o peties, pasiremusios mo-; 
kia, negu visi saldžiausi meiles tvarka. Jeiau Komunizmas j bendrai gerovei. Ji pagini- teriszkes, kuri tarytum, 
žodžiai, iszreikszti pasibuezia- 
vime.

— Kazimiera, mano brangi

, gio bendrai gerovei.
vra | d° baisias nelygybes: Turto su

kuri krovimą keliij rankose, ir kapi-
Nes jis daug daugiau man paisinerikia sziu dienu Komu- ■ talo pasisavinima. Tokia t va r-; John’o.

ka paskiria darbininkui ma- — Dovanok, tarė 
pastūmėdamas neman

dagiai szalin atbėgusi Igną, da
bartinis tavo susigiminiavimas 

insigalejo turtuose, o visi kiti su mano paezia panasziai tau 
skira žmogų nuo bendru pa re i-, vargo skurde.

Komuniz-1 ras dalykas is.

Jeigu Komunizmas j 
p r ieszinalsi L i beralizmas 
kla id i ngas. B ažny ežia,

persi- 
gasdus jo tokio smarkumo, 
prisiglaudė da labiau prie

paskiria darbininkui ma- — 
žiausia dali savą jiegu atgaivi- John, 
niniui.

Tai)) tikrai ir atsitiko. Keli

prižada. j uizma, taip pat pasmerkia ir a-
Tu patari man apsirūpinti ir nn dienu Liberalizmu. Jie nai- 

szalczio, vėjo, lietaus vengti,! kiną žmogaus laisve, nors kito- 
kad nepagaueziau szalczio. kiais 'budais. Liberalizmas nai-

Kas tau rupi kas su manim kiną laisve beat^tatydamas at
bus, jeigu tu manes nemyli?

Visus tuos patarimus ir per-'gU įr atsakomybių. ______ t
sergėjimus asz vertinu, nes ži-imas ir Faszizmas naikina lais-itc; visi žmonos tapo lygus in- 

___ x„ pa.vergda.mas žmogų vieno i statymu akivaizdoje. Bet su
valdytojo valiai. įdare baisias ekonomiszkas,

į Laisve, kuria Bažnyczia gi-i pramoniszkas nelygybes: ma-

nau kad asz tau rupiu, kad tu 
mane myli.

elgties visiszkai neleidžia!
-— Ar tu proto netekai’?!
— Saugok Dieve; noriu tik

' '"Ai

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

No. 152 Trys istorijos apie’ 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- : 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė.

No. 
ponas į ^ydas 

lapių
No.

apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 162 Trys istorijos apie

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

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

Du broliai,
62 puslapiu. 15c.

155 Szakinis . Nedoras
ir Du Draugai. 136 pus- 
25c.
158 Keturios istorijos ® 
Kapitonas

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

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

Stormfield Nepamirszkite dadeti 10^

tai savo paezia nuo tavo tokio Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
nemandagaus apsiejimo apsau
goti.

Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

ekstra del prisiuntimo kasztu.
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., - U. S. A.
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f ai Yra Amerikonisžkaj

TJOREJAI su manim pasikal
bėti, taigi mane turi!

Su tais 
žodžiais 
Robertas 
prieteliu
liūdni likimo

— Taip ir kaipo . mano 
pirszlys kaip tau pirmiau sa
kiau.

— Kodel-gi pats nekeliau-
garsiai pasakytais 

atsistojo ūkininkas 
John priesz savo 
Igną Kurmi, kuri 

laikai privertė
apleisti savo gimtini kraszta; 
nukeliavo iii užmari ir be per- 
stojimo per kelis metus dir-b- 
c.amas sunkius darbus ir czedy- 
damas centelius susirinko ma
ža sau kapitaliuka, o sziuo lai
ku, kada jis persistato musu 
skaitytojams, buvo jau ukios, 
farmos savininku ii' Roberto 
John’o kaimynu. • k

— Džiaugiuosi kad iszklau- 
sei mano praszymo ir tuojaus 
alėjai ant mano pakvietimo. 
Turiu tau ka nors pasakyti, 
arba, tikriau pasakius, turiu 
pas tave praszyma.

— Žinai jog visados galiu 
tau patarnauti, bet jai kartais 
reikalautum pinigu, prisipa
žinsiu tau, kad ir man pinigu 
sziandien reikalinga!

— Nusiramink, tuo tarpu 
turiu kitokia rūpesti ir tu ma
ne isz to gali iszgelbeti!

— Man tas labai žingeidi!.
— To patarnavimo nei nuo 

vieno nenorecziau reikalauti ir 
norėti, apart tavos, tas yra 
įeikszme ir darodymas jog tau 
labai daug užsitikiu.

— Tas mane iszaugsztina.
— Teisybe, kadangi tas ta

ve gali iszaugsztinti!
— Bet apie ka tikrai apei

na ? Kam tavo ta prakalba ?
— Na, ba matai, susipa- 

žiiistaine mudu da tik nuo tri
jų metu, o prisitarnavimas, 
kaslink kurio turiu tavęs pra- 
szyti, yra to skyriaus, kad kaip 
tik pas broli, o jau aukszcziau- 
siai pas jaunu metu prieteliu 
f.szpultu pareikalauti.

— Alau neramu darosi, juk 
nuo manės nereikalausi idant 
’bau Abisinijos karaliene pa- 
vogeziau ir tau.ezionai prista- 
tycziau?

— Beveik taip ir yra!
— Ir mane iszrinkai 

taip augszto ir garbingo 
bo ?

— Negaliu. Turėjau ne
smagu atsitikima, kas isz tenai 
ir mano iszvažiavima paskubi
no.

— Niekados nieko apie tai 
neprimindavai ?

— Nesmagus del manes at
siminimas. Taigi neprotinga 
la'bai butu nuolatos sau atmin
ti ta žmogiszka neteisingumą, 
kas man gyvenimą užnuodijo. 
Tau teisybe, galėjau viską ap-

— Gali taigi ir dabar tai 
padaryti.

— Su didžiausiu noru, bile 
tik tau nepritruktu kantrybes: 
esiu persitikrinęs, kad jeigu 
tau pasakycziau, tuokart tasai 
mano praszymas tau iszrody- 
tu mažiau stebėtinu.

— Gal Imt, taigi pasakyk, 
nemeluok nieko ir nesibijok, 
tik meldžiamasis, sakyk gryna

— Teisybe? Žmoneli, ko 
nori teisvbes ? Ar nežinai kad

ja pamato, tuojaus negy 
krinta?

— Asz taipgi nenoriu 
matyti tiktai girdėti ir tai 
tavo lupu!

— Isz manes iszgirsti
gali, 'liet pagalios mano priete- 
liau, jieszkok teisybes ant svie
to!

ISZ

prie
dar-

—■ Taip, tave iszrinkau sa
vo pirszliu!

— Tu mane, savo pirszliu?
John prasijuokė linksmai.

Taigi del manes atsakanti ro
le! Pasakyk žmogau, kur tu 
emei tokia beprotiszka misti ?

—■ Prieszingai, toji mislis 
visai gera. Tu su savo tikrumu 
ir gera szirdžia lengviau priei
si, nei asz, prie tikslo, tu turi 
visur užsitikejima.

— Dėkingas tau esiu 
taip nuolankia man kalba.

— Žinai, kad asz esiu visa
dos tikras.

— Kaiį) asz! Visiszkai taip 
kaip asz!

— Taigi prie reikalo pasa
kysiu tau apie ka einasi.

— Klausau tavęs su atyda!
— Praszau taigi tavęs 

idant tu nekeliautum su mano 
reikalu in Kauna, Europoj.

— Asz turiu keliauti in 
Europą, in Kauna?

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Trišaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15£ ::

Saule Publishing Co 
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— Ne, dekavoju, atsake 
I John ir iszsitaise sau ant suo
lelio. Pasakok nes mažai turiu 
laiko.

— Kad esiu ginies Kaune, 
tai jau ne syki tau pasakoda
vau ir gal da atsimeni kaip asz 
tenai turėjau viena prekyba 
kuri man prastai klojosi. 'Tuo
kart gyvenau mažame mieste
lyj szale Kauno ir tankiai in 
ana su reikalais važinėjau. Tas 
ne karta man atsitikdavo. Prie 
tos progos viena diena ar tai 
dvi Kaune praleisdavau. Viena 
karta, iszgelbejau-isz didelio 
pavojaus maža szuniuka, kuri

ja

— Yra juk Lotyniszkas 
priežodis kinis užtikrina: kad 
teisybe randasi vyne!

— Hm! Taip, bet pas ma
ne jos vyne nerasi nes asz..

— Žinau, žinau, tu negali 
vartoti vyno, vynas yra bran
gus, gaila del sveczin!

— Asz jo taippat negeriu, 
bet gal tau galiu patarnauti su 
stikleliu sznapso.

— Duok man ramybe, juk 
žinau apie tai, kad raktelio nuo 
szeputes nerasi!

— Jai jau nenori?

Kam jus moterėles apkalbate 
vaikina,

Jeigu katras pamyli mergele 
Ar žinote kad tai negražu 

teip daryti, 
Turite būtinai pasitaisyti.

Vienam Pennsylvanijoj 
miestelyje,

Moterėlės-taip daro, • 
Toki liežuviu bizni varo, 
O gal jus rūteles norėtu 

mylėti, 
Kaip sakant antru kartu 

iszteketi ?' 
Vietoje in pora suvesti, 
Tai liežuvius naudoje, 
Idant porele perskirti.* * *

Dievuli mano, 
Asz mislinau, kad tik asz

keno tai didelis kudlius tampė I 
už ausu. To szuniuko savininke 
nekokia ponia Dorskiene, de-, 
kavoje man už tai su aszaromis. 
o pradėjus su manim kalba, už
baigė tuo, kad mane užprasze 
pas save. Nemislinau ilgai, bet 
ant rytojaus ja aplankiau. Bu
vau labai meiliai priimtas ne 
tiktai nuo tos mano pažinsta- 
mos, bet ir jos giminaites kuri 
drauge gyveno. Nuo pirmojo 
pasimatymo insimylejau in ta 
giminaite ir jau tiktai apie tai 
svajojau kokiu budu ežia ga
vus jos ranka. Nuo tos dienos 
Kaune iszbudavau,.nei, namuo
se, gali sau lengvai suprasti, 
kad mano visi reikalai, man 
taip apsileidzius ne kiek nesi- 
gerino, bet nuolatos didinosi 
iszleidimai, ir mano padėjimas 
ėjo vis arszyn. Taigi, kada pra
dėjau mislyti apie apsivedima, 
jaueziau kad žeme griūva po 
mano kojom. Tuo laiku kentė
jau labai daug: kokia tai pikta i 
dvasia eme mane gundyti atsi- 
spirdavau: ar turėjau suterszti 
savo lig sziol nieku nesutepta j 
pavarde turecziau save ant i 
juoko iszstatyti del moterisz-1 
kės?! Ilgai kariavau su savimi 
kovojau ir pagalios pasidaviau 
tai yra sufalszavojau vekseli1 
ant 10,000 rubliu. Matomai ne- I 
laimes pradėjo mane persekio-! 
t i, nes kaip tik tasai vekselis ; 
atsirado antrose rankose, vis-1 
kas iszejo aikszten! Supranti J 
dabar, kodėl gimtini kraszta i 
turėjau apleisti?

— O ka ant to tavo myli
ma ?

— Esiu tikras, kad apie tai 
nedasižinojo nes ji, apart Len- 
kiszku romansu, nieko daugiau 
neskaitydavo. Jokiu laikrasz- 
cziu tuose visuose namuose ne
surastum nei del vaistu.

— Po kokia priedanga per- 
siskyrei su ja?

— Pasakiau jai kad noriu
sau kitur laimes pasijieszkoti.

ji la'bai leng-

Važiuoja Atostogų

Ponia Billy Rose (po de- 
szinei), kuri buvo apvogta 
ant keliu tukstaneziu dole
riu vertes žemeziugu, laukia 
eroplano su Ponia Niek 
Blair, isz Philadelphijos. 
Jodvi važiuoja su Pan-Ame
rican Clipper, eroplanu ant 
atostogų, vakaciju in Nas
sau.

Ponia Rose yra žmona ba- 
goeziaus kliubu ir teatru 
savininko ir raszytojo, Billy 
Rose, kuris pasirenka gra
žiausias merginas del savo 
teatru, kurie yra po visa 
svietą pagarsėję. Ji buvo 
Eleanor Holm, cziampijone 
plaukike kuri laimėjo kelias 
tarptautines lenktynes savo 
plaukimu.

Policij antai dar dabar 
jieszko jos tu žemeziugu, ku
rie buvo pavogti. Policija 
dažinojo nuo kitu vagiu ir 
razbaininku kad vagiai ta 
baksa ar dėžutė, kurioje bu
vo tie jos žemeziugai, inmete 
in East upe. Du intarti už ta 
vagyste vyrukai yra polici
jos dar laikomi, nors jie gi
nasi kad jie visai nebuvo ta
me mieste kai ta vagyste bu
vo papildyta.

Jos vyras, Billy Rose sako 
kad jis ant tiek dėkingas, 
kad jo žmona ta vakara 
brangiausius savo žemeziu- 
gus nesziojo kai jiedu iszejo 
in sveczius ir kai j u namai 
buvo apvogti.

Perraszo Szventa
Raszta

* 
ienam

O

— Matomai, 
vatikc.

— Ji mo t e r i s z k a s ?
— Na ir kas toliau?
— Kas toliau juk žinai.. 

Pribuvau in ezionai, darbavau
si, nusipirkau ta žeme ir,...

— Ir ka?
— Ir mistinu tiktai apie 

tai, kad kaip greieziausia ma
no brangia Kazimiera 
prie saves; suprantama 
savo paezia.

— Ar tai jau su ja

tureti 
kaipo

suside
rėjai iszkeliaudamas isz Kau
no ?

— Hm, turi turėti juk ko
kia tam priežastį!

— Kam?
—. Gyventi užrubežyj.
— Na, visaip ten žmones 

kalba, vienok asz tam netikiu, 
ant sauleso pagalios juk 

randasi szlakai.
— Kaip-gi iszrodo ta tavo 

Kazimiera?
— Aukszta, laiba, mėlynos 

akys, balsgani plaukai.
— Tokia sena '?!
— Bet tokia plauku spalva 

kuri labai graži ir visais myli
ma.

Kasi ink keliones kasztu.
— Laikas eiti namo, per

trauke kalba John, nusiszypso- 
danias. Tavęs rytoj lauksiu ant 
arbatos, tuokart galėsime vis
ką prigulineziai apkalbėti.

— Regis ateisiu, atkirto 
ponas Ignas su paraudusiu vei
du ir kada paskui John’a du
rys užsidarė, jis isz džiaugsmo 
lauže sau rankas.

— Tiktai jam panaszu pa
liepimą galėjau suteikti , tarė 
greitai, vaikszcziodamas sau 
po kambarį. Kaip tik Kazimie- 

’ ra bus mano pati,, jos turtai
Stebėtinas jmną pasida-' mano rankose, kiloki gyveni- 

' ma tuokart pradėsiu. Gerai pa- 
į dariau kad jam santikius prio- 

szingai apsakiau, mano Kazi
miera pavadinau biedna, o te
ta, turinezia turtus. Gal John 
sudurnavos ir apsives su tuja 

i baidykle! Del manes tas butu 
mas, veluk imeziau jos ta ghnk “es kas «ali žiaot
ne, gangreit ji yra da liuosa.

Daktaras Luther Weigle, 
Yale Universiteto Virszinin- 
kas, kuris dabar jau yra pa
sitraukęs isz savo darbo ir 
vietos, perrasze Szvento 
Raszto Naujaji Testamenta. 
Jis ežia savo nauja Szventa 
Raszta laiko rankose. Jis sa
ko kad jau reikėjo Szventas 
Rasztas perraszyti, nes seno- 
viszka kalba ir senaviszki 
iszsireiszkimai yra sunku 
sziandien suprasti. Jis sako 
kad jo perraszyta Szventaji 
Raszta bus galima daug 
lengviau skaityti ir aiszkiau 
suprasti.

Bet Vilkesberyje viena yra. 
Asz tikai moterėlėms duodu 

pipiru, 
O mažai kiszuosiu prie vyru, 
Su koezelu szonus kaip kada 

koezioju, 
Bet asz kuna nelamotoju, 

Szitoji moterėlė net su pokeriu 
užklupineja, 

Jeigu kate skolingas o 
neatIda vine ja.

Tai kaip ta moterele pas 
ta sportuka nuėjo, 

Su pokeriu lupt pradėjo, 
Tas vyrelis tuo atidavė skola.

# * 
dideliam, mieste,

Randasi keliolika bobelių, 
Nekurtos nepaiso ant savo 

vyreliu, 
Mat, naktimi autobiliauja, 

Del saves laimes 
jieszkosi! 

vargingi vyreliai eina 
jieszkot per namus,

Gal kur suvirtusios suras, 
(.) kaip suranda,

Tai namo varosi, 
Bet eidami barasi, 
O paveja mhszasi, 

Ir ko tos rūteles Valkiojosi? 
Nu-gi sau naktigonyku 

jieszkoisi, 
Ir badai suranda ka nori, 

Na ir gerus laikus turi. 
Ir pareina priesz diena 

susivelusios, 
Sutąsytos - ir susnudusios, 

O, jus tamsunes, 
AI o t oreles ir mergszes,

Ant visko t iki a./ 
Norints nuo kitu atlikta. 
Bet kada turėsiu laiko, 

Tai vėl padainuosiu, 
Tuom syk gudbai.

— Visai ne!
— Nesuprantu kaip tai ga

li mislyti apie szliuba, gan
greit nežinai ar ji sutinka su 
tavo meile?

— Mano Kazimiera yra pro- 
I tinga moteriszke ir mano, kad 
j iszeinant už vyro neprivalo 
į klausyti szirdies, bet galvos, 
i nereikalauti pas vyra kokiu tai 
jautrumas, bet gero užtaikymo 
ir sviete padėjimo. O visu-pir- 
ma ji trbkszta gyventi sveti- 

i maine kraszte.

Istorija apie “AMŽINA ŽY- 
' DA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
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bojimas, o ar turtinga?
— Alano Kazimiera neturi 

nieko, bet turtinga jos giminai
te; prie kurios gyvena 
mai jai viską apraszys

mato- 
ir pa-

•būda

minėjimo!
Da buvo užimtas tomis mis- 

limis kad staiga durys atsida
rė ir ant slenksczio pasirodė 
augszta, laiba moteriszke. su 
pergamiue veido spalva ir ka- 
baneziais žilais plaukais, su 
mažomis szviesiai-žydrainemis 
akimis, laikydama. ant ranku 
maža, nepaprastai riebu szu
niuka, su kuriuo reikėjo daug 
baiminties, idant kartais neuž
dus! u savo riebumu.

— O tai netikėtai! Suszuko 
ponas Ignas isz baimes pasi
traukdamas atgal ir podraug 
parodydamas kad isz to apsi- 
reiszkimo džiaugiasi.

— Džiaugiausi jaja kaip 
kūdikis! Atsake moteriszke so- 
dydama savo szuniuka ant kie
tos kreses ir prisiartino prie 
pono Igno su mieriu jo apsika
binimo. Toksai pasisveikinimo' 
būdas jam pasirodė nemanda
gus, vienok nesijudino isz vie
tos.

— Sveikinu, sveikinu! An
trino ji besiszypsodama,. o kur 
Kazimiera?

— Pareis pesezia su John’u 
kadangi vežimo ratas truko, o 

! asz pati, kaipo labai iszsiilgus, 
sėdau ant arklio ir greieziau in 
ezionai pribuvau. Žiūrėk, koki 

: mano parėdai, turbūt labai juo- 
j kingai asz iszrodžiau, kadangi 
i visi žmones pakeliui in mane 
Į iszsižioja žiūrėjosi. John’o ve
žėjas, kuris paskui mane ant 

j kito arklio jojo, ramino mane 
j tuo, kad tas viskas iszeina 
j Amerikoniszkai!

Ponas Ignas su susijudinimu 
klausėsi to pasakojimo, jam. 

į tas labai nepatiko, kad jo Ka- . 
! zimiera neparodė tokio paties 
prie jo iszsiilgimo ir velijo su 
ponu John eiti pesezia.

— Tuojaus jiems nusiusiu 
l vežimą arba vereziau pats va-. 
: žinosiu!

Moteriszke pasižiurėjo in ji 
su didele nuosteba ir asztriai 
paklausė: .

— Kaip tai ?
— Sakau kad važiuosiu su

tikti Kazimieros ir John’o.
— O tai mielas man priėm

imas, vos tik pribuvau.
— Asz noriu važiuoti, bet 

juk mano prideryste yra,...
— Nuo pinuos valandos 

apleisti savo paezia del kitos 
kokios moteriszkes! Suszuko 
įnirtus. • "

— Man linksma, kad ponia 
tai pripažinsta!

To jau jai buvo per daug, 
kaip levas puolėsi ant jo, ap-

(Tasa Ant 2 puslapio)

: tikra laime, nes kas
I ar Kazimiera, nepaisant savo 
. proto ir pasibjaurėjimo norėtu 
ja pasiimti su savim. O juk ne-j 
paisant, kad dabar ja del man- ■ 
dagumo turi pas save laikyti,; 
kaipo moteriszke Jie jos apsiei- i

"DIP-LESS”
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by

tiktai uores eiti už tavęs, 
tu cziohai nieko tokio didelio' 
i'r svarbaus neturi ir ne esi gar
sus?!

— Garsumo neturiu, tas Į 
tiesa, bet tu galėsi ravo lupo-j 
mis apie mano garsumą jai pa- • 
pasakoti, supranti ?

r— Tai-gi turiu meluoti, isz 
tikro nežinau! ,

■; ■ b -
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iszlosziau daug' pinigu.
— Ant tavo atsakymo!

kad

Bet-
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ženijuos su Kazimiera isz mei
les.

— Taip seniai jos nematei 
o da jos nepamirszai. Bet ar ji \

1 ti negali.
Neapsakomai ji linksmino j 

toji mislis, kad gal gera szposa ! 
iszkirs savo prieteliui.

John taipgi su geru linksmu- j 
mu sugryžo namo ir szypsoda- 
masis dairosi po savo namus.

—- Neužilgo kitaip ežia vis
kas iszrodys, tegul tik prasj-

i dės moteriszkes valdžia, ypacz- 
gi jai toji moteriszke ezionai 
papuls ne su tuszeziom rankom.* * *

Smagiai bėginėjo ir triusesi 
ponas Ignas, .valydamas ir

Tai yra Amerikonisz-; pU0:įZcĮ;Ulias savo namus.
kai! Pabaigė ponas Ignas. I _ Kodėl John nepaskyrė

— Sutinku, važiuosiu. 'dienos ir valandos savo pribu-
— Esi pavyzdingas priete-1 vimo ? Buėziau juos susitikęs^ 

lis! Tarė ponas Kurmis, spaus-! Ka Kazimiera, apie mano pa- 
damas ranka Robertui John. Į mislys! O apie ta sena nei pa-į
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" B A U L E ” MAHANOY CITY, PA:

Žinios Vietines Nepigus Kąsnis

— Pavasaris prasideda Pa-
nedelyje, 11:36 valanda nakty
je.

•— Basketball rungtynes 
kur invyko Subatos vakara 
Penn Palestra svetainėje Plii- 
ladelphijoje tarpe Mahanoy 
City ir Allentown Publikiniu 
High School tymu, \ Allentown 
laimėjo: 64-40.

— Seredoj pripuola Szv. 
Katarinos isz Szvėdi jos. Taip
gi pasninkas. Ir ta diena: 1565 
metuose Lietuviai atėmė isz 
Rusu pili Krasnaja. 1939 m., 
Vokiecziai užima Klaipeda, o 
Lietuviai pasitraukia. 1920 m., 
Pripažinta moterims Ameriko
je lygios teises su vyrais. 1868 
m., gimė žymus Lietuviu raižy
tojas Vydūnas.

— Ketverge Szv. Viktori- 
n ,s. Ir per ta diena: 1901 me
ti tose Filipinų sukilimo vadas 
I milio Aguinaldo buvo įsuim- 
i.A, ir Filipiniecziai sukilimas 
iiu.malszintas, o buvo gimęs 
1872 m.

— Petnyczioj Szv. Gabrie- 
1 . us. Ir ta diena 1882 m., Ra
ižytojas, poetas ir dainius 
Longfellow pasimirė. Jis daug 
buvo paraszes apie Amerikos 
pradžia ir pirmųjų Amerikie- 
cziu vargus svetimoje žemeje, 
Amerikoje.

— Ponia Marijona Zubay'i- 
cziene isz Minersvilles, ir jo
sios anūke ir anūkas ponstva 
Vincai Snapnagiai ir dukrele 
Adeliuke isz Chester, Pa., lan
kėsi “Saules” redakcija atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
rašzti “Saule.” Acziu visiems 
už atsilankyma.

— Szvento Juozapo Para
pijos Klebonas Kunigas Pijus 
Czesna užsikviete labai daug 
kunigu in Savo parapijos At
laidus. Miszparus atlaike Ku
nigas Stasys Norbutas isz 
FrackvillOs, jam asistavo Ku
nigas Juozas Gaudinskas isz 
New Philadelphijos ir Bernar
das Szimkus, vietinis kunigėlis 

* kuris* dabar darbuojasi Phila- 
delphijoje. Pamoksta pasakė 
Kun. Jonas Buikas, dypukais1, 
kuris dabar randasi Girardvil
le je. Szvento Juozapo parapi
jos jaunas choras laibai gražiai 
ir tikrai Lietuviszkai giedojo 

r Miszparus. Svecziu Kunigu 
tarpe buvo matyti Kunigai Dr. 
Vitas Martuseviczius, Phila
delphia; Pranas Mockus, Coal
dale; Stasys Norbutas, Fr ack- 
Ville; Mykolas Daumantas, Gi
rardville; Petras Laumakis, St. 
Clair; Dr. Klemencas Batutis, 
Tamaqua; Al. Alauskas, Read
ing; Andrius Degutis, Maizc- 
ville; Jonas Kimias, Shamo
kin; Juozas Gaudinskas, New 
Philadelphia; Al. Neverauskas, 
Minersville; Leonas Pecziuke- 
viczius, Philadelphia; Bernar
das , Szimkus, Philadelphia; 
Stasys Vasiukeviczius, Frack- 
vįlle; Jonas Buikas ir J. J. 
Bagdonas isz Girardville.

William Boyle, Demokra
tu Partijos Komiteto pirmi
ninkas paragauja “steika,” 
kuris buvo pagamintas vi
siems tiems kurie susirinko 
ant to bankieto. Visiems szi- 
ta vakariene kasztavo po 
szimtine. Tai isz tikro jau 
buvo nepigus užkandis. De
mokratu Partijos szulai su
rengė ta bankieta per Jeffer
son-Jackson diena Vaszing- 
tone. Pelnas nuo tokios va
karienes eina padengti par^ 
tijos iszlaidas per rinkimus.

nyczia savo namuose, 2:32 va
landa ryte. Jis turėjo 84 metu 
amžiaus. Likos palaidotas Nc- 
delioj. Ellis Gimlbel buvo žino
mas kaipo mielaszirdingas, 
labdariugas žmogus.

Frackville, Pa. — Juozas 
Disvalis, 55 metu amžiaus nuo 
52 N. Lehigh Uly., likos skau
džiai sužeistas pareita Pel ny
czia kai jo trekas apsivertė ant 
vieszkelio tarpe Maizevilles ir 
Frackville. Disyalis randasi 
Ashland ligonbute.

Shenandoah, Pa. — Nedėlio
ję, Szv. Jurgio bažnyežioje at- 
fsibuvo Keturios Deszimts Va
landų Atlaidai. Pamokslus pa
rake Kunigas Pranas Aukszta- 
kalniš, S. J., isz Pomfret, 
Conn., taipgi daug kunigu da
lyvavo atlaiduose.

— Gerai žinoma gydytoja 
Daktarka Marijona M. Domei
ka, nuo 14 N. Jardin uly., kuri 
gydėsi Jefferson ligonbute, 
Philadelphia, ana diena sugry- 
žo namo, jausdama daug svei
kesne.

Coaldale, Pa. —Sena, gyven
toja Mare Bugeravicziene, nu
mirė Petnyczios diena, pas sa
vo duktere M. Crevalkiene. Ve
lione kitados gyveno Mahanoy 
Plamg Paliko szeszis vaikus, 
daug antikų ir anūkes taipgi 
du brolius ir seseri. Prigulėjo 
prie Szv. Jono parapijos Coal
dale.

VYRAS ŽUVO

Daktarai Nepasako
Žmonai

i, Philadelphia, Pa. — Žymus 
filantropas, žtaroigmylystes, El
lis Girnbel, Žydas, kur jis buvo 
prezidentas Gimbel Bros., Ine., 
krautuvių, sirgdamas tik trum
pa laika, pasimirė pareita Pet-

’ i " y.
i’ukl . • s

LOS ANGELES, CALIF. — 
Jauna motina su savo maža 
dukrele guli ligoninėje. Jom 
dviem Daktarai nepasako kad 
motinos vyras ir dukreles tė
vas žuvo toje eroplano nelai
mėje. Daktarai sako kad abi 
per silpnos ir per pavojingai 
sužeistos, kad jams butu gali
ma praneszti apie D. R. Roark, 
dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus vyra ir tęva, kuris žu
vo toje nelaimėje. D. R. Roark, 
buvęs per kara lakūnas skrido 
su savo szeimynele kai ta ne
laime atsitiko ir eropllanas nu
krito.

AUTOMOBILIUS 3 DAKTARAS
SYKIUS APSIVERTĖ PASITRAUKIA

Keturi Vaikai Suimti Buvo Iszbastas Del
Už Vagyste Kalinio Mirties

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai vijosi pavogta au
tomobiliu, kuris atsimusze in 
stulpą, tris sykius apsivertė ir 
sustojo priesz vieno namo. Ke
turi jauni vyrukai iszlipo ar 
iszsirito isz to automobiliaus 
visai nesužeisti.

Pclicijantai pradėjo ta auto
mobiliu vytis apie treczia va
landa isz ryto, kai jie pamate 
ji pravažiuojant raudona 
szviesa prie Asztuntos ir Mas
ter ulyežiu. Policij antai Wm. 
de Witt ir John Kolodziejski 
buvo prie to kampo kai tas au
tomobilius praszvilpe.

Tu jaunu vyruku pasivogtas 
automobilius ir policij antu au
tomobilius važiavo apie sze- 
szios deszimts myliu in valan
da mieste. Policij antai paleido 
kelis szuviu in ta automobiliu. 
Policijantai pasivijo tuos vyru
kus, bet jie taip pasuko savo 
automobiliu kad policijantai 
turėjo užvažiuoti ant “pave- 
mento,” ant Poplar ulyežios.

Paskui vaikas, kuris draivi- 
no ta pavogta automobiliu at
simusze in stulpą, paskui apsi
vertė tris sykius ir sustojo prie 
namu. Visi vaikai iszsirito isz 
to apvirtusio automobiliaus vi
sai nesužeisti.

Visi vaikai buvo suimti ir 
suaresztuoti. Policijantai daži- 
nojo kad tas automobilius buvo 
pavogtas nuo Samuel Newfield 
apie antra valanda isz ryto.

t Suimti vaikai padavė savo 
vardus ir pavardes kaipo: Wm. 
Drummond, septyniolikos me
tu .amžiaus, George Foulds, 
dvideszimts metu amžiaus, 
John Cadwallader, devynioli
kos metu amžiaus, ir Edward 
Kaminski, septyniolikos metu 
amžiaus. Drummond ir Kamin
ski buvo nuveszti in Pataisų 
Namus, kiti du buvo policijos 
sulaikyti ir bus in teismą pa
traukti. Cadwallader jau kelis 
sykius buvo prasikaltęs už va
gystes.

MAŽAS EROPLANAS 
J SUDUŽO 

_____

Vaikas Ir Trys 
Žuvo

MARION, S. C. — Mažas 
eroplanas, kuris yra vadina
mas Bellanca, nukrito isz pa
dangių ant ūkininko lauko. 
Trys vyrai ir vienas vaikas žu- į 
vo toje nelaimėje. Visi žuvu
sieji buvo isz Waterbury, 
Conn. Žuvusieji buvo: James 
Patrick Sullivan, keturios de
szimts penkių metu amžiaus, 
jo sūnūs James dvylikos metu 
amžiaus, isz Middlebury, Conn, 
netoli nuo Waterbury; Merril 
E. Fortin, keturios deszimts 
szesziu metu amžiaus ir Wal
lace Stovkin, dvideszimts sze
sziu metu amžiaus. Jie buvo 

f I
isz Waterbury, Conn.

Policijantai rado tame sudu- 
žusiame eroplane maža ir 
trumpa raszta, to vaiko para- 
szyta. Jis ketino apraszyti savo 
kelione in Florida.

PHILADELPHIA, PA. — 
Daktaras LaBarre Leamy pa
sitraukė isz savo vietos kaipo, 
Vyriausias Daktaras Labdary
bės ir Pataisos namu. Jis nepa- 
siaiszkino kodėl jis pasitrau
kia.

Szitas septynios deszimts 
dvieju metu amžiaus Daktaras 
ta vieta laike per asztuonis me
tus.

Kai kalinys Irving Miller 
pasimirė kalėjime, Daktaras 
LaBarre Leamy buvo intartas 
kad jis neparupino tinkamu 
priemonių tam kaliniui kai jis 
buvo atvesztas in ligonine, 
Gruodžio dvideszimts asztunta 
diena. Teismas pareiszke kad 
Daktaras negerai dare insaky- 
damas kad ligonis butu nuvesz- 
tas in General ligonine isz Hol- 
mesburg, kai buvo kitu ligoni
niu daug areziau. Ta kelione 
prisidėjo prie to kalinio mir
ties.

Tas kalinys Irving Miller 
buvo del bausmes užrakintas in 
maža kambarį in kuri sargai 
inleido karsztu garu, nuo kuriu 
jis ir pasimirė.

VALDININKAI 
INTARTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ku ir atstovu yra intarti del 
Komunizmo. Beveik visi atža
gariai užsigina, bet mums ro
dos, kad szitie intarinejimai 
nėra jau tokie tuszti.

Senatorius McCarthy sako 
kad jis dar daugiau tokiu var
du paskelbs ir pasakys kur ir 
kada jie su Komunistais ar 
draugavo ar užsidėjo.

Jau dabar jis yra Tarybai in- 
teikes net dvideszimts penkis 
vardus tokiu valdininku, atsto
vu ir valdžios darbininku, ku
rie yra szitam krasztui pavo
jingi, nes jie yra ar buvo Ko
munistai ar su Komunistais 
draugavo.

NUŽUDĖ SVETIMA
MOTERĮ

KETURI VAIKAI
SUDEGE

flpie Ubaga
NEWARK, DEL. — Keturi 

vaikucziai, nuo vieno iki ketu
riu metu sudegė savo lovelese, turtus, 
kai aliejaus peczius susprogo _
j u namuose ir tas aliejus užsi 
dege ir visa stuba uždege.

Tik kelios minutos priesz ta 
nelaime, ju motina buvo iszsi-, 
neszus dvieju menesiu dukrele 
pas susiedus skersai ulyczia.lte. 
Motina su maža dukrele buvo 
nuėjus pas susiedus ant vaka- 
ruszku, kai vienas isz susiedu 
vaiku suriko: “Žiūrėk, Jusu 
stuba dega!” Motina, Ponia 
Sarah Coursey su savo broliu, 
James Pennelton iszbego ir pa
mate kad stuba jau vienas 
gaisras. Jiedu stengiesi in ta 
deganezia stuba inbegti, bet 
jau buvo per vėlu.

Jos brolis langa iszmusze ir 
norėjo inlipti per ta iszmuszta 
langa, bet visas tas kambarys 
jau buvo liepsnose. Ugniage
siai, firemonai, greitai pribuvo 
bet prie szitu namu nebuvo in- 
taisyta vandenis del gaisru ir 
pakol ukniagesiai isztiese visas 
savo paipas iki kito krano, vi
sas namas sudege.

MAINIERYS

j^ĮlRSZTA turezius Per visa
savo gyvenimą buvo szyksz- 

tus kietas ir surinko didžius

— Negalima kitaip kalbė
jo kuomet jam buvo užmetine- 
jamas szykstumas, gyvenime 
pinigas yra viskuom.

l Ir sztai dabar, kuomet prisi- 
' artino mirties valanda, mans-

PRAVARYTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

« _______

Sidener, savo unijos kuopos, 
“Lokalio” prezidentas, buvo 
iszmestas isz unijos ir isz savo 
darbo pravarytas, kur jis per 
trylika metu buvo dirbės.

Jis norėjo gryszti in darba, 
kai Lewisas buvo iszleides in- 
sakyma kad mainieriai grysz- 
tu, bet tikrumoje Lewisas ne
norėjo kad jie grysztu ir slap
tomis buvo jiems insakes ne- 
gryszti. Kai Lloyd Sidener 
gryžo in savo darba jis buvo 
suspenduotas; jam buvo uždė
ta penkios deszimts tukstan- 
cziu doleriu baudos ir jis buvo 
iszmestas isz unijos. Kiti du 
nariai buvo nubausti ant pus
antro szimto ' doleriu baudos, 
bet paskui ta bauda buvo pa
naikinta.

Lloyd Sidener dabar skun
džia mainieriu unija.

Maža Karalaite

SALISBURY, MD. — Dvi
deszimts devynių metu gel- 
tuonplauke moteriszke buvo 
nuszauta savo namuose, in Sa
lisbury, Maryland. Keturios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Russel C. Moore save nu- 
siszove, kai pamate policij au
tus ateinant ji suaresztuoti.

Nužudyta moteriszke buvo 
Marjore Mae Mahnke, kuri sa
vo kaimynams ir susiedams 
buvo žinoma kaip Ponia 
Moore.

Russel C. Moore, keturiu vai
ku tėvas paliko savo szeimyna 
penki metai atgal ir gyveno su 
szita svetima motere, nors jis 
kartais atsilankydavo pas savo 
szeimynele.

Policijantai spėja kad jis su- 
siginezino ir susipesze su ta 
moteriszke, su kuria jis gyve
no. Nors jis buvo vertas apie 
asztuonios deszimts tukstan- 
cziu doleriu, jis tai savo mer
gai duodavo tik deszimts dole
riu ant sanvaites. Marjore Mae 
Mahnke dirbo Broad Ulyczios 
traukiniu stotyje, kur ji par
duodavo tikietus, bilietus.

Maža Holandijos Karalai
te, Marijke, yra trijų metu 
amžiaus. Ji ežia iszrodo susi- 
masezius ar susirupinus. Gal 
ji jau dabar yra susirupinus 
savo kraszto likimu. Kaip 
karalių, taip ir karalaicziu 
sostai sziandien nėra pasto
vus.

— Daugelis yra tokiu žmo
nių, kad nežinotu ka kalbėt, 
jeigu jiems kitu uždraustu kal
bėt, gerai apie save, o blogai 
apie kitus.

— Turbut ir aname sviete 
pinigas yra. viskuom. Reikia 
apsirūpinti, kad paskui netu
rėti bėdos!

Pasiszauke vaikus ir atsi
sveikindamas su jais, liepe sau 
grabai! indeti maiszeli su pini
gais.

— Nesigailėkite, pridūrė, 
indekite aukso kodaugiausia.

Ir nakti numirė.
* * *

Vaikai jo norus iszpilde ir 
indejo jam in graba kelis tuks- 
tanezius rubliu auksu.

Kuomet sudėti palaikai gra
ba ir kuomet turezius atsiekė 
ana svietą, prasidėjo paprasti 
tyrinėjimai, užraszymai in vi
sokias knygas. Nagrinėta, kan
kinta ji per visa diena.

Ir aname svieterandasi teip 
pat kanceliarijos, „ visokios 
rasztines, policijos stotis ir 
antraszu bjurai.

Vos sulaukė vakaro. Buvo 
alkanas kaip vilkas, o isz trosz- 
kulio jam rodėsi, kad jau su- 
degses. Rykle iszdžiuvo, prili
po prie gomurio.

— Pražūsiu! Mane.
Staiga mato bufetą (szin- 

kiu), nustatyta valgymais ir 
gerymais taip kaip didelei ge
ležinkelio stotyj. Viskas yra, ir 
užkandžiai ir gėralai. Net ant 
maszinukes ten kas kepa.

— Na sako pats sau, galiu 
pats, pasigirti. Kaip asz atmi
niau, jog viskas visur tas pat, 
kaip ir pas mus, ir kaip gerai 
padariau, kad su savimi pasi
ėmiau pinigus! Dabar ir paval
gysiu ir atsigersi u.

*Su džiaugsmu paeziupinejes 
maisziuka su auksu, prisiarti
na prie bufeto.

— Kiek? Užklausia nedrą
siai rodydamas in blekinuke su 
žuvytėmis.

— Po kapeika, atsako tar-
nas.

— Pigiai, mano turezius,
— Užklausiu dar.
— O tai? Vėl klausia, ro

dydamas pirsztu in iszkcpta, 
garuojanti ir szilta kepsnį.

— Taipgi po kapeika, atsa
ko tarnas ir szypsosi.

Turcziaus nusistebėjimas 
jam iszrode labai juokingu.

— Tai jeigu teip, duokite 
man ant torielkaites deszimts 
žuvycziu ir penkis kepsnio ga
balėlius. Ir rasi da.

■Godžiai vedžiojo akim po 
kvepanezius užkandžius, norė
damas da ka nors daugiau isz- 
rinkti.

Tarnas klausė, bet paduot 
nesiskubino.

— Pas mus mokama isz auk- 
szto, tarė sausai.

— Mokėti? Labai 
tuo jau s.

Turezius iszsieme aukso pen
krubline.

~ Sztai ve!
Tarnas apžiurėjo pinigą.
— Ne, sako, tai ne tokia 

kapeika!
Ir atidavė tureziui pinigą 

paskui pasiszauke savo padė
jo jus. Du milžinu nuvede tur- 
cziu szalin.

Nulindo, o paskui in tūžo.

gražu

O lai kur rūpestis! Mausto 
pats sau vienas. Gal jie tik vie
nas kapeikas ima? Stebetini 
daiktai. Reikes iszkeisti.

Skubinasi pas savo sūnūs ir 
per sapna jiems apsireiszkia.

— Pasiimkite sau auksai 
Jis man nebereikalingas. In 
vieta aukso indekite man ka
peikų maisziuka: Kitaip, pra-i 
žusiu! ' ' i•/ ■ '--A

Pabūgę vaikai ant rytojaus, 
taip kaip Ievas' liepe, padare, r 
Iszeme isz grabo maisziuka su 
auksu ir indejo maisziuka su 
kapeikomis.

— Turiu! Suszunka links
mai turezius ir bėga vėl bufe
tai! .

— Duok tamista valgyti nes 
baisiai esu iszalkes!

— Pas mus mokasi isz- 
aukszto! Taip kaip ir pirmiau 
sausai atsake bufeto tarnas.

— Sztai, meldžiu, meldžiu! 
Szaukia turezius ir paduoda 
nauju kapeikų visa sauja.

— Tik meldžiu greieziau!
Tarnas pasižiurėjo in pini

gus ir nusiszypsojo.
— Matau, sako, kad ne 

daug tamsta tenai, ant žemes 
iszmokai. Imame ne tas kapei
kas, kokias tamsta pas save tu
ri, bet tas kurias tamsta d a vi
liojai svetimoms rankoms. At
mink, tamsta, gal kuomet da
vei elgetai, remei pavargėli?

Turezius nuleido akis ir už- 
simanste. Niekad nieko neda
vęs neszelpes pavargėliu, ne 
davės elgetoms iszmaldu.

Du milžinu tarnu . iszvede 
tureziu.
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Ant Gavėnios

arba Kai-

Verksmai 
prie Ap-

No. 196 Stacijos 
varija, 10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimąs
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus Jezuso 
Kristuso, per^szyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Ii adymas apie Jczu Kris- ' 
tu 20c.

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

No. 203 Tretininkių Sera.Ii- 
phiszkas officium 10c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.
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