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Isz Amerikos ISZ KOrejOS Pas Motina MAŽ’AU TAKSU Intartas Sportininkas
iul IUIIV1U1VU - REIKALAUJA,

PRANCŪZU PREZI
DENTAS PERSPĖJA

AMERIKOS
KONGRESĄ .

Bet Prezidentas Tru
manas Praszo Grei
eziau Iszkolektnoti

WASHINGTON, D. C. — 
Prancūzijos Prezidentas, Vin
cent Auriol, atvažiavęs in 
Amerika, perspėja mus, saky
damas kad visam pasauliui 
gresia pavojus, jeigu Prancūzi
ja butu prieszo paimta.

Jis praszo savo krasztui pa-^ 
geibus isz Amerikos, sakyda
mas, f kad Amerika apginkluo
damas Prancūzija, pati sau ge
ro daro.

Jis užtikrina kad Prancūzai 
viena ranka laiko su Amerikie- 
cziais ir kad tiedu krasztai vi
sados bus draugai.

Jis isz Vaszingtono nuvažia
vo in New York miestą, kur jis 
kelias prakalbas pasakė.

Taipgi sako kad Prancūzija 
yra netekus 1,932,000 vyru per j 
du pasauliniu karu, ir dabar 
kariauja Korėjoje ir Indo-Ki- 
nijoje priesz Komunistus.

yra susir-
Brooklyn

davė szi- 
pavelinima

Marinas Thomas Grant at
skrido net isz Korėjos pas 
savo motina kuri 
gus mirtina liga, 
ligoninėje.

Marinu Sztabas 
tam kareiviui
palikti karo lauka ir skristi 
pas savo serganezia motina, 
kurios jis nebuvo mates per 
pustreczio meto. Daktarai 
sako kad nėra jokios 
jo motinai pasveikti 
tos ligos.

Marinui Thomas
yra pavėlinta pasilikti su sa
vo motina kol ji atsiskirs su 
szio pasauliu.

vilties 
isz szi-

Grant

WASHINGTON, D. C. — ‘ 
Prezidentas Trumanas nors 
laikinai sutiko pareikalauti 
mažiau Taksu, bet jis sako kad 
dabar reikia greieziau iszko- 
lektuoti tas kad ir mažesnes 
taksas.

Trumanas nori mažiausia de- 
szimts bilijonu doleriu isz tak
su tuojaus.

Iždo Sekretorius, Snyder sa
ko kad gal nereikes padidinti 
taksas iki kito meto. Jis spėja 
kad sziais metais bus galima ti
kėtis per taksas gauti apie tris 
bilijonus doleriu. Tai butu dau
giau negu pereitais metais.

Bet jis sako kad dabar val
džia ima daug daugiau pinigu 

į paskirti del apsiginklavimo, ir 
už tai vėliau reikes taksas pa
didinti, pakelti.

Iždo Sekretorius, Snyder sa
ko kad sziais metais valdžia 
gavo daugiau pinigu per tak-

pavasario
Potvaniai Padare

Daug Iszkados

NEIMS KOLEGISTUS 
1N VAISKA

VAIKAS NUŽUDĖ
TRIS

Turi Iszlaikyti Skirtus 
Kvotimus

Užpyko Ant Savo
Giminiu

daug daugiau visko pirkosi, bi
jodami kad vėliau nebus gali
ma tu daigtu gauti. Ir dabar 
daug žmonių daug daugiau už
dirba, ir už tai, daugiau taksu 
moka.

Leon Rappaport sporti
ninkas, basketbolininkas, in- 
tartas už priėmimą kysziu,. 
kad jis pralosztu kelis loszi- 
mus piniguoeziams, stengia
si pasiteisinti policijantams 
New York mieste.

Policijantai jo ilgai jiesz- 
kojo po vardu “Stanley.” 
Jis su keliais kitais yra in- 
tartas už pasipinigavimą isz 
kolegijų sporto, basketboles 
loszimu.

Szitokie . sportininkai už 
kelis tukstanezius doleriu 
sutikdavo praloszti basket- 
boles loszimus, ant kuriu

■> ’ • • 1-Jawa CzimtUS
gembleriai dėdavo szimtus 
tukstaneziu doleriu.

BeveikVisi Žmones Kelia Maisz
ta Priesz Komunistiszka Val
džia Bulgarijoje; Upes Persilejo 
Per Savo Krantus Pietinėse Ir Ry
tuose Vals.; Tukstancziai Žmo- 

niu Priversti Apleisti Namus
Lemtas Žiedas

SENATO
DARBININKAS

PASZAUTAS

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia dabar paskelbia kad 
visi tie kolegistai, kurie moks-’ 
lūs eina kolegijose, dabar gali 
labai lengvai iszsisukti, kad 
jiems nereikes stoti in vaiska,' 
kaip kitiems.

Jie turės iszlaikyti kvotimus 
kurie nebus del kolegijos ar 
universiteto mokslo,
augsztesnios mokyklos, High 
School.

Tūkstantis tokiu “Centru” 
dbbtokiū kvotimu bus paskir-

MOTERIS INTARTA ------
millville, pa. — Pen- -Jurininke Sužeista, 

kios deszimts keturiu metu am- Saliuninkas Nuszautas 
žiaus gyvanaszle yra suimta ir 
intarta. Ji rengiesi padėti vie
nam kaliniui pabėgti isz Lees
burg State Farm kalėjimo,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BELGRADE, YUGOSLAVIJOJE. — 
Yugoslav!jos valdžios spauda pranesza,kad 
beveik
žmones 
valdžia.

po visa Bulgarijos kraszta dabar
kelia maiszta priesz Komunistiszka

Daugiau negu du szimtai žmonių
isz to kraszto in Yugoslav!ja, per

Iszrado Nauja 
Gydinima

Ar tai reiszkia
Amerikoje da- draugo maža medžiokles kara- 

toki neteisinga bina, sakydamas kad jis norėjo 
savo vaiku?!

Tas jaunuolis nusipirko isz

szaudyti voveres.

DOVER, N. J. — Szeszioli- 
kes metu vaikas prisipažino 
kad jis nuszove savo teta ir dė
dė ir dėdės seserį, Dover, N. J. 
už tai, kad jam buvo uždrausta 
eiti viena vakara pas savo 
drauge, “Giri Frenta.”

Jaunuolis William A. Nickle 
buvo suaresztuotas giminiu na
muose in Hartley, Del. Jis czia

bet • del buvo atvažiavęs vėlai Subatos 
nakti, kai jis buvo savo dede ir 
teta nuszoves,

Nuszauti buvo keturios de
szimts devynių metu amžiaus

ta. Kolegistai gales czia iszlai- Charles Brown, suparalyžiuo- 
kyti savo kvotimus ir tada jau tas dede; jo žmona Mare, ketu- 
jiems nereikes stoti in vaiska. rios deszimts septynių metu 

Mums iszrodo, kad czia jau amžiaus, kuri yra slauge ir 
skriauda visiems tiems jau- dirba prie telefonu, ir keturios 
niems vyrukams, kurie neture- deszimts penkių metu Myrtle 
jo progos eiti in augsztesniuo- Brown, isz Yeager, Ky. 
sius mokslus! 
kad mes czia, 
bar darysime 
skirtumą tarp

« • • .z \ ‘ ,Suprantama kad tie studen- Kai jis tuos savo gimines mi
tai, kurie mokinasi ant Dakta- szove, jis pasiėmė ju automo- 
ru ar eina kitus visai žmonijai biliu ir net du szimtu myliu ta 
reikalingus mokslus, juos rei- vakara nuvažiavo pas savo te
kia leisti užbaigti savo moks-' vus in Hartley, Del., netoli nuo 
lūs. Bet tai ne visus, kurie tik’ Dover miesto, 
užsimano eiti in kolegija.

Ir kas dar blogiau, valdžia 
nepaskelbia kokie tie kvotimai: 
bus, ir kaip ir kas nutars ku
rie studentai tuos kvotimus t ■ ■ iiszlaikys.

Ponia Emma Homeyer 
cziupineja žiedą, kuris pri
gulėjo savo vyro Charles 
szesztai žmonai, Onai. Poli- 
ci j antai sako kad jos vyras 
Charles prisipažino kad jis 
nužudė savo ta szeszta žmo
na Ona, jos lavona supjaustė 
sukapojo ir pakavojo.

Jis buvo suimtas kai poli- 
cijantai surado jo žmonos 
kaukole inmaiszyta in ce
mentą narnu skiepe, in Fac
toryville miesteli, Pa.

pabėgo 
viena menesi. Per dvi dienas, trisdeszimts 
asztuoni žmones pabėgo isz to kraszto in 
Yugoslavija. Ju tarpe buvo trys karei
viai, kurie sako, kad in juos buvo paleis
ti szuviai kai jie pabėgo.

Keli isz tu, kurie pabėgo yra buvę Ko
munistu Partijos Vadai Bulgarijoje. Jie 
sako, kad dabar nesantaika ir sukilimas 
virte verda visoje Bulgarijoje. Komunistai 
stengiasi visus numalszinti, betiszrodo, kad 
randasi daugiau sukilėliu negu Komunistu 
tame kraszte.

WASHINGTON, D. C. — 
Bartinderys, saliuninkas buvo 
nuszautas ir buvęs Senato dar
bininkas su viena jurininke bu
vo paszauti, sužeisti, saliune, 
labai vėlai Subatos vakare, ar, 
teisingiau sakant, Nedėlios ry
ta.

Policijos kapitonas Jere
miah Flaherty sako kad Ralph 
J. Bencoach, buvęs Senato 
darbininkas yra intartas už 
žmogžudyste. Jis pats buvo su
žeistas ir buvo nuvesztas in li
gonine. Policijantai ji gerokai 
apmusze ir apdaužė pirm negu 
galėjo ji paimti. Nužudytas 
bartinderys buvo Louis T. Gre
gory.

Keturios deszimts trijų metu vartus ir ima kryžius nuo ka-
Earl Kermit Peterson ir Panele pu ir pomninku. Geležis dabar įn kalnUS, IH ailgSZtCSUCS Vietas, kai UpCS 
Margaret P. Morris, jurininke tokia czia brangi, kad vagiai 
buvo paszauti in kojas. įgz visur vagia ir paskui ta ge-

DEVYNI ŽUVO POTVANIUOSE

VAGIA NUO 
KAPINIU

DES MOINES, IOWA. — Pavasario 
potvaniai baisiai daug iszkados padare po 
viso kraszto ir tuose potvaniuose žuvo 

Jie griauna geležines dveyni žmones. Tukstancziai žmonių bu- 
nusmesza geležinius V() nrjverstj apleisti savo namus ir nesztis i ei mm Ira.-' 1 *

FRANKFURT, VOK. — Va
giai dabar vagia geleži nuo ka
piniu. < 
tvoras, nusinesza

SKAITYKIT 
“SAULE”- 
PLATINKIT

Daktaras Louis Gebhardt 
isz Utah Universiteto iszra
do nauja gydinima .tu ligo
niu kurie suserga su ta “Po
lio” liga. Szita liga pakerta 
daugiausia jaunuosius ir pa
lieka juos koliekus amžinai. 
Jis iszrado nauja cziepinima 

| kuris jeigu neiszgydo, tai 
‘ nors sustabdo ta liga.

persilejo per savo krantus. Daugiausia isz-,
Peterson nieko nepaaiszkino leži parduoda. Policijantai iki kadOS bllVO padaryta PietillCSC ValstljOSC ir 

policijantams ir užsispyrės rei- sziol dar nesugavo nei vieno isz „ ~ • i • n i n<
kalavo kad policijantai pa- tu vagiu, nes vagiai beveik vi- KytUOSC. Goll gBISI lOSZCJd, 1 BUClC MttlV 
szauktu jo daktara. Jis norėjo sados vėlai nakezia eina in ka- LoiHSC Coidingley, trisdeSZimtS VieUO OietO 
vn rrmn+i i-n lirmmnn Ponnln wivmn '

amžiaus važiavo isz szokio su dvideszimts
Nei gimė, nei gims; kas Pe[lki" metu amžiaus Boyd Chambers, Des 

Moines miesto mayoro sunumi. Racoon
Sauso niekas neklauso. (Tasa Ant 4 Puslapio)

«. ; * . ' ' . - -.'f "i ** Ž

važiuoti in ligonine. Panele pines.
Morris, jurininke, policijantai 
nuveže in Laivyno ligonine.

Kiek policijantai galėjo su
žinoti apie visa ta susikirtima duodamas neims.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt s Stoja ln Beisbolininku Eiles

Mes dar vis negalime supras
ti, kodėl tie razbaininkai yra 
dabar taip kaltinami už tai kad 
jie prisidėjo prie politikierių 
rinkimu ir jiems padėjo? Juk 
pats Kongresas milijonais do
leriu paperka tokius raz'bai-į 
įlinkus kaip Argentinos Peron, 
Ispanijos Franco ir Yugoslavi- 
jos Tito.

Amerikos valdžios sztabas 
pats dovanojo ir iszteisina Vo
kietijos ir Japonijos karo žu- 
likus, žmogžudžius, ir ‘Sugra- 
žina fabrikus karo carams kaip. 
Krupps.

Jeigu mes stengiamies susi
taikinti su Stalinu ir kitais 
žmonių ir tautu isznaudotojais, 
tai kodėl ne su savo razbainin- 
kais?

4-

(Tasa Nuo 3 Puslapio)
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TETERVINAMS ::
BURKUOJANT

Pats Rooseveltas turėjo to
kiems bagotiems ir galingiems 
skarmalams gerintis.

New York valstijos guberna
torius turėjo akis užsimerkti ir 
sakyti kad jis nieko nemato 
Saratoga Springs kalnuose, 
kur tokie gembleriai ir razbai
ninkai vieszai Savo isz pinigu 
loszimo suktybes vare, už tai 
kad tenai buvo Repu’blikonu 
Partijos tvirtove!

Gražuole Dorothy Lamour 
labai mėgsta beisboles loszi- 
ma. Ji labai dažnai pralei
džia daug laiko žiūrėdama 
kaip Boston Red Sox beisbo- 
lininkai loszia. Už tai ji ir 
gavo darba su szitais sporti
ninkais.

Joe Cronin, Boston Red

Sox beisbolininku virszinin- 
kas ežia laiko kontrakta ir 
praszo kad gražuole ir loszi- 
ke Dorothy Lamour pasira- 
szytu ant to kontrakto, Sara
sota mieste, Floridoje. Jos 
darbas bus jieszkoti nauju ir 
geru beisbolininku tam rate
liui.

gyvastis visai nerupi Vaszing- 
tono ponams!

Klausimas dabar jau iszkilo: 
Ar tie teisėjai, kurie kitus tei
sia, yra patys teisingi?

Ir mažuose miestuose tokiu 
paežiu Politikierių ir Gengste
riu randasi.

Gerai yra sakoma: Jeigu 
vogsi, tai jau vogk kad raitas 
galėtai in pekla joti. Politikie
rius pasivagia, ar gražiau sa
kant, pasisavina kelis szimtus 
tukstaneziu doleriu ir jam vis
kas dovanota; praseziokelis 
pasivagia kelis kepalus duonos 
ir tris metus kalėjime tupi.

Ant Korėjos karo lauko jau 
dabar mums kasztavo penkios 
deszimts tukstaneziu kareiviu, 

į Czia neskaitoma kiek tas ka
ras kasztavo Anglams, Tur
kams, Graikams, Prancūzams 
ir kitiems. Pietų Korėjos aukos 
yra dar baisesnes: Apie vienas 
milijonas ir penki szimtai tuks
taneziu. Ar tai dyvai kad Ge
nerolas MacArthuris nori tas 
skerd yrųjs sustabdy ti ?

Taigi nemanykie, 
Jog jis tave myli, 
Jei maloniai kalba, 
Ar slaptingai tyli.

Sutiks sena, jauna, 
Ar maža vaikeli, 
Visiems lygiai taria 
Jis szvelnu žodeli.

pa-

te- 
po

liszka. Silpnesnis griebėsi 
salumo, tai jo tiesa.

— O mano liudininkes 
terves! Sumurmėjo Simas 
valandos manstymo.

Ir tas nuramino ji visiszkai. 
Joks balsas sanžineje nepakilo, 
jokie graužimai ji niekados ne
kankins.

Ėjo spėriai in dvara su teter
vinu.

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

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

į No. 123 Septynios istorijos

Tie politikieriai ir diplionia- 
tai Vaszingtone, kurie dabar 
taip puolasi ant Generolo Mac- 
Arthurio dirba Komunistu 
darba. Komunistai yra dabar 
paleido savo propaganda 
priesz Generolą MacArthuri.

Komunistams nereikia, isz >v . » . • . . z 5 I

pirszto išlaužti propagandos: !^ | •
jie gali tik musu laikraszczius f VOirPQ I 111 TU 
pasiunsti in Maskva ir teisybe * J VUllldli
nors syki paskelbti. ■ —i-—jl---." ——— l—

višus, kaip galedams, 
Jis nori guodoti 
Ir liūdėsi niekam 
Stengias neužduoti.

Vis maloniai kalba 
Ar linksmai dainuoja, 
O tas žmonių szirdis 
Linkui jo vilioja.

Taigi nesvajokie 
But tokio mergele, 
Neskubėk paskirti, 
Jam savo szirdele.

O laiminga busi,’ 
Daugiau neliudesi, 
Jei savo szirduže 
Tiktai tu turėsi.

Eina gandai kad vienas isz 
tu gengsteriu, bagotu razbai- 
ninku, kuris buvo Senato Ko
misijos tardomas, Floridoje tu
ri maža turteli susikrovęs: Tik 
apie du milijonu doleriu!

Tie Tavo Troszkimai

Tie tavo troszkimai, 
Tai tuszczios svajones: 
Pas toki berneli 
Nėra tau malones.

Policija dabar stengiasi isz- 
tirti kelias kompanijas kurios 
skolina pinigus. Eina gandai 
kad kai kurios tokios kompa
nijos ima net iki penkto szim’to 
procento ant savo tu paskolų.

Nemylėk bernelio, 
Norint tau patinka, 
Nes su karszta meila 
Daugel apsirinka.

Apgalvok, mergele, 
Ar gali mylėti, 
Ar gali jam szirdi 
Ant amžių žadėti.

JUOKAI

Kytras Ubagas

Valdžios sztafbo augszti po- 
tik 
kai

nai Vaszingtone dabar ne 
supyko, bet ir iszsigando 
iszgirdo kad Generolas Mac
Arthuris yra pareiszkes kad 
jis yra pasirengęs derintis su 
Kinijos Komunistais ir ta ką
rą sustabdyti. Jie sako kad de
rybos tai ju biznis, tegul Gene
rolas rūpinasi tik apie kariavi
mu ir tegu jiems palieka dip- 
liomatija ir derybas. Bet jau 
visi metai kai tie ponai Vasz
ingtone stengiasi užvesti ko
kias nors derybas, ir' jiems dar 
nepasiseke.

Generolais MacArthuris nori 
sustabdyti musu vaiku, karei
viu ‘skerdynes, bet musu vaiku

Kaip gali tiketies 
Būti tu laiminga, 
Jeigu tavo meile 
Szįrdžiai jo netinka?

Jeigu jo svajones 
Tavęs neužkliudo, 
Tai ta tavo meile 
Vien tave pražudo.

Jei matai, kad tave 
Jis nenor’ mylėti, 
Kokia gi tada vilti 
Tu gali turėti?

Nors jis yra malonus,
Ir maloniai kalba,
Tai priederme žmogaus, 
Del kitu pagarba.

Nes kiekvienas žmogus, 
Turi tokia szirji, 
Malonai ar žiauria 
Kalba kiekvien’s girdi.

Ubagas in poną szyksztu.
Daug gali ponas afieravo- 

kie ubagėliui kelis skatikus!
Ponas — Kad asz pats nie

ko neturiu!
, Ubagas — Tai keliauk 
sveikas namon drauge!

— Kad tu pastiptum, szunie!
— Tu greieziau pastipsi! 

Sakau tau: “Mano takais ne- 
vaikszcziok!” Te tau už mano 
geda ir triūsa ir mano nulaužta 
szonkauli ir molynes. Jievos

I keras ties mano namais tave 
viliojo, tavo mieloji vogta bu
vo, kaip viskas tavo. Dabar te- 
gul-gi tavos smertis pr 
tu vagio!

Andrius truktelėjo da karta 
ir spjovė. Jau kalbėt negalėjo 
ir pasiutimas akyse traukėsi 
szalin priesz sopuli ir didele 
baime. Pasiliko iszsikryžiavo- 
jes, pirsztus inleido in žeme ir 
kriokė, o putos ant lupu buvo 
kruvinos. Tuom. tarpu saule te
kėjo ir visas miszkasi ir pievos 
pasiauksino, sutvaksėjo gyvas-: 
ežia. Baliniai paukszcziai pra
dėjo vaikytis ir rėkti linksmai/ 
szile suuže nuo maletu ir ge
niu.

Sargas teterviną in krepszi 
inkiszo, Andriaus krepszi isz- 
tusztino ir inmete ‘in vandeni, 
paskui ant po pažiurėjo ir tarė 
su pasitycziojimu:

— Kvaili! Užsi'burkavai sa
vo drąsybėje, aklas 'buvai ir 
kurtus, kad manos negirdejei, 
kaip paskui tave ėjau nuo va
karo. Ėjau netoli, ir viską ma- 
cziau ir girdėjau. Supranti, 
viską. Dėlto užmusziau tave, 
kaip s'zuni, ir dėlto szia tau! 
Atiduodu tau tavo paskutine 

.dovana. Te!
Ir spjovė ant jo.
Andrius iszsitiese paskuti

niame truktelejime. Saule toje 
valandoje pasirodė ant liekno 
ir atsimusze jo akyse, jau kai- 
I 

tymu aptrauktose.
Akys nepasijudino 

szviesos, veidas nesusirauke 
priesz paniekinimą, bežadžios 
buvo lupos.

Simas paspyrė ji su koja, 
paskui paėmė už juostos ir vil
ko net in liekna.

— Tegul tave ežia vėžiai 
apžiūri, vagie! Sumurmėjo ei
damas adgal.

Da syki pažiurėjo ant aiksz- 
tes.

Kraujo klanas jau insigere 
in žeme iki rytojui pėdu jo ne
bebus. Lieknas už sanvaite sues 
lavona, pridengs palaikus tar
pia žole, nieks isz žmonių ne- 
jieszkos vagies! Prapuolė, tai 
ir dėkui Dievui.

O kad ir rastu kas kuna, ati
dengtu kaltininką, niekas isz 
tu pirminiu žmonių nepapeiks 
ir n.eiszduos Simo. Briedžiai tu
ri ragus, o tetervinai snapus ir 
nagus, tuodu turėjo szaudyk- 
las ir panaszia briedžiam® tie
sa ir doriszkuma beveik gyvuo-

Rytas buvo dailus, o jis net 
linksmas, lyg butu atsikratęs 
sloguczio.

|* ■—- Kalbėjo ponas, kad te- 
I tervinas užmuszti sunku, nes

•įsilies ■ Pauk&ztis jautrus Aa! Jautrus!Į

nuo

Iszniintingi Žodeliai
Restauracijoje

iszRestauracijoje vienas 
svecziu per szposa žiuri in 
žiovaujenti kita szvęczia, 
kuris labai iszsižiojo.

— Ei mister, 
Teip labai nesižok, 
nes nenurytum!

— Nesibijokie

pamaži! 
kad ma-

— Nesibijokie tamista, 
asz esmių Žydiszko tikėjimo, 
o žinai kad Žydai kiaulienos 
nevalgo!

^Pirkie U. S. Bonus!

apie Stebuklingas zerkolas, Si 
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kol era, 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 
Valdimteras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios Istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szyenta žeme, 
Beda, Tamsnnus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

0 No. 132 Trys istorijos apie
1 Angloiius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras. 
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

Ir prasijuokė su szetoniszku 
triumfu. O paskui vėl užsimis- 
lijo.

— Ponui vistiek. Atiduosiu 
savo szaudykla, o jo sau pasi
laikysiu. Musza, kaip reikia! 
Iki gaidžiui buvo asztuonias 
deszimts žingsniu, skaidžiau 
nukrito ir nekruptelejo. O nuo i 
mano tai tas raitosi tiek laiko! 
Szaudykle, jei ant vietos neuž- 
musza, neverta pistono.

Nudžiugo isz to prasimany
mo ir vėl antra dalyka pradė
jo daryti.

— Palauk, užviliosiu ir asz 
pelecla katra vakara. Tegul tik 
ateina prie tvoros. Už plauku 
prie jievos pririsziu ir suplak
siu, kiek galėsiu. Glamonėjau 
asz, tylėjo, paglamonesiu su 
diržu.

O ant tos mislies jo akys 
siaurinosi ir net geltonavo nuo
žmumu, o siauros lupos dėjosi 
in susiraukimą tylaus įnirtimo 
ir kerszto.

Ir teip ėjo terp stebuklingo 
pavasario ir saulingo ryto, 
kvepianezioje rasoje, spalvose, 
giedojimuose, visoje gražybėje 
ir dailume jauno prigimimo isz 
naujos gyvasties.

Ir buvo terp viso sutvėrimo
taszku ir neteisybe, ir biaury- apįe Ranka apveizdos, Nedae- 
be, ir daigtu nenutikusiu ir 
kreivu.

----- PABAIGA-—

apie 
apie 
15c 

apie

Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li. Aržiuolas ir Uosis. Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

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

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu,* Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu, 15c.

No, 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
15 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudrus Piemenlis, Isz ko 
susidaro. Apglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai, 15c.

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

No. 176Mj Trys Istorijos 
Irlarida, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu.. 25c.

Kitokios Knygos

196 Stacijos
Viesz. Jezuso

arba Kal-
Kristuso

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa 
szaukt tęva zokoninka Berną 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai 
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

197 Graudus Verksmai 
prie Ap-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T,

— Tuomet jau moka van
deni branginti, kai szulinys 
iszdžiusta.

— Ant palinkusio karklo 
visos ožkos lipa.

— Augsztas dangus, nein- 
kopi, kieta žeme, neinlendi.

— Juo trum'pa, juo truks-
ta.

— Kad žinoeziau, kame 
virsiu, pasidecziau paduszka.

— Vogdamas nepralobsi.
—■ Eidamas su velniu obuo

liauti, paliksi ir be krepszio ir 
be obuoliu.

No. 101 Kapitonas Velnias. ra> Nuspręstasis, Ant kiek už 
Puikus apraszymas, didele iaik0 moteres paslaptį. 61 pus. 
knyga, 404 puslapiu. 50c. j 15C.

No. 102 Prakeikta, meilingas Į No. 151 Penkios istorijos a- 
kriminaliszkas . apraszymas, j pįe Vaitas Szvilpikas, Pas mer- 
202 puslapiu. 35c. - v ™ TT—

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: Gailuti, 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio No. 155 Szakinis . Nedoras 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- Žydas ir Du Draugai. 136 pus- 
linga ypata galybe meiles, Ra 
ganiszka lazdele, Bloba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

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

No. 153 Trys istorijos

apie
Nuo-

apie
Du broliai, Majoro 

duktė. 62 puslapiu. 15c.

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

lapių 25c.
No. 

apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz-

i tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
No. 112 Trys apysakos apie 15c.

pinigai galva-žudžiai, Ražan- No. 160 Keturiolika istori- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv ju apie Po laikui, Onytės lai- 
Kristupa, Juokingi szposelei, me, Per neatsarguma in balta 
Kaip traukt giliukningai eini 
ki ir kiti szposelei, 20c.

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

vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž- 

j dės ir kitus dangiszkus. kimus,

No. 178 Tikra usias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No 180 Kvitu knygų t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 
varija 
10c.

No.
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
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
rnatos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Serapliiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai 
riai, ant 1951 m., 15 
ežio per 23% coliu 
40., arba 3 už $1.00.

Kalendo- 
coliu 
ilgio.

plo-
Po

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tifi 
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. 
ĮRF3 Nepamirszkite dadeti 10# 
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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Tetervinams Burkuojant
QIMAS Griežlys, stovėjo ant’ 
m1 . ' ,.slenksczio pono rasztiny- 
czios ir tylėjo. O isz užstalio 
ponas barėsi.

— Sakau tau, seni, kad esi
I kvtailys ir pasiutėlis, kad sau 

jauna paczia. emei! Tiek metu 
pergyvenai !be to priedo, ir isz 
tavo tarnysto® džiaugiausi. Da
bar tau panosije žvėris skaudo,! 
malkas vagia, galvijus gano, o 
tu vaikszczioji, kaip užsnūdęs. 
Kad ilgiaus teip 'bus, tai nuo 
vietos pavarysiu ir paliudyji- 
mo neduosiu. Tuomet nepyk 
ant manos, nes tave nesyki per
sergėjau.

Vyras pakele rudas akis, isz 
kuriu žiurėjo įnirtimas ir pa- 
szelimas 'be galo. Balsas vienog 
buvo nužemytas ir duslus, sto
vėjo kaip 'belaisvis.

— Asz žinau kas žvėris
szaudo ir malkas vagia. Vienas
ant mano 
si, vienas

pragaiszinimo varo-! 
man krauja geria.

Tas galvažudys Andrius Bario-1
uis!

— Jai žinai, tai ji pagauk; 
ant nedoro darbo, szaudykie
atimk, ir eis po sudu.

— Asz jo gyvo nesuimsiu! 
Dusiai su geda ir įnirtimu su
murmėjo Simas.

Isztiesu menkas buvo ir že
mas, veido iszblyszkusio ir lie
so, nuolauža žmogaus.

— Jo szaudykie paslėpta 
miszke, kasdien kitoje vietoje. 
Nėra jam ne szalczio, ne pūgos, 
ne liekno, ne vandenio. Ponas

sigreže ir paklausė:
— Ar valia tetervinus szau

dyti?
— Gali, perdaug jie jaut

rus, kad lengva butu prie ju 
prieti! Atrėmė ponas juokda-į 
masis.

Veidas žmogaus susiraukė 
panieki naneziu nusiszypsoji- 
mu, pasikloniojo da syki ir isz-; 
ėjo.

Lauke buvo vėlybas pavasa
rio vakaras. Tuojaus už dva
ro tęsęsi didi tyluma ant pieva 
tyla persigerusi kvapu sprogs- 
taneziu medžiu, sziltu dvelkte
lėjimu ir paslaptingu viriniu 
bustanezios gyvasties.

Toliaus sodžiuje blizgėjo ži
buriai žemai apaezioje, * o vir- 
szuj kartais bego užimąs ir dre
bėjimas oro judinamo spranais 
lakiojaneziu paukszcziu, kurie; 
pasiveline skubinosi kiek galė
dami ant vasariniu sodybų. 
Sargas ėjo žingsniu medžioto
jo, greitai, be szlamejimo, vos 
tik liesdamas 'žeme, kaip žvė
ris, su kuriuom savo miszke 
gyveno. O v %

Jo katines akys, nežiūrint 
ant ūkanotos, bemenesines 
nakties, mate kiekviena duobe 
ant kelio, kiekviena klana. 
Praėjo pro dvaro tvora ir py
lima, inejo in sodžiaus ulyczia,! 
apsistojo ties karezema.

Pažiurėjo per Įauga in vidų, 
akys sužibėjo jam žaliai, kaip

gal netiki, o vat asz antra san- 
vaite nemiegu ir nevalgau, tik 
paskui ji vaikszczioju. Sutikau 
syki prie tetervinu, burkavoI 
jie tada. Szonkauli man nulau-i 
že ir kojomis in purvyną inmy-| 
ne. Da tycziojosi nueidamas iri 
paraka ir szruotus isz krepszio 
man iszeme. O liudininkus isz 
kur paimsi szilo ? Teterves ki-1 
ba!

—- Pasiimk ka talkon. Dvie-| 
w duosit jam rodą.

— Ne, dabar jau jis mano 
busi! Gana gėdos ir susikrimti
mo prikentėjau per ji. Tegul j 
ponas man szi syki dovanoja.!

Mt****-K**********-K*-K****-K*

Per keletas dienas
Gal ryto, gal už dvieju dienu 
atnesziu ponui Andriaus szau
dykie.

— Atmykgi! Pridabok, kur

veseliojo,
Po veseilei dejavo 

ir gulėjo, 
Paskui buvo radinės,

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

vilkui, suurzgė keiksmą, ir in
ejo in karezema.

Mažai buvo žmonių. Dvi mo
terys derėjosi su Žydu apie 
drobe, kažin koks girtuoklis 
dainavo paleistuvingas dainas, 
dvaro vaitas, kalbino keletą 
vaikiniu ant tarnystes, paga
linus mažai buvo judėjimo ir 
ūžimo. Prieszais duriu sėdėjo' 
vaikinas dailus ir lieknas. Sė

pririszta nepataikytum! Ir kad 
da tokioms lėlėms duona duo
da! Sargas tai, ta blusa!

dėjo nieko neveikdamas, ranka! 
užkiszes už raudonos juostos, 
su kepure ant ausies, ir szvilpi-I 
nėjo, žiūrėdamas iszj nokiau-!
ežiai ant vaikinu, norineziu in 
dvarą eiti.

Jautėsi stipriausiu, gražiau
siu, o atkaklumas ir drąsumas 
musze nuo jo veido.

Pamatęs sargu, nusiszypsojo 
ir nepasijudindamas tarė Žy
dui:

— Sruoli! Dvariszkiai tau 
sziandien visa degtine iszgers!

Simas priėjo prie stalo, isz- 
gere paeiliui dvi puskvatier- 
kes, pareikalavo tabako ir 
kimszdamas pypke, tarė vai
tui:

— Nežinote? Galima sta- 
ežiai dasigauti in Paszilius? 
Ponas mane tenai su laiszku 
iszsiunte.

— Žinoma kad galima, bet 
szmotas kelio, ir prasto!

— Niekis tai. Ryto vakare 
sugryžsziu.

— O nesibijai, kad paczia 
pavogs? Nusijuokė vaikinas 
p as i t y ežio d a m as.

— Burkuojanczius tetervi
nus valia szaudyti, atrėmė.

— Valia? Tiktai ne tu prie
ju prieisi, nejiegeli. Tu ir in

ja slepia, ir tegul tas nos syki 
pasibaigia.

Simas pasikloniojo iki juos-! 
tai, teip žemai, kad jo ilgi plau
kai sieke beveik žeme ir paėmė 
už spynos. Paskui da syki at-

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. :■
Dabar Po 25c. i;

SAULE Publishing Co., <
Mahanoy City, Pa., U.S.A. 1

Arba pavadinus kriksztynas.
Vėl be gėrimu 

neapsiejo,
Ir taipgi per kėlės 

dienas stenėjo,
Ne sakysu kaip toji 

apygarda vadinasi, 
Kurioje geriauses žmogus 

gadinusi,
Ne vieno taip smegenis 

sugadinusi,
Kad jau negali būti 

atitaisytos,
Pusnuogiai lankia 

szvaistosi, 
Nepaiso kad kitaueziai 

szaiposi.
Tai vis maitelia žmonija 
Pasirodo tokiai kvailiai,

Kad jau syki 
gala gautu,

O sarmatos nedarytu!
Hs # 'K

Michigane randasi apygarda, 
Kurioje buvo boba 

nelaba,
Kuri vyro savo iszsižadejo, 

Czion su dukrele 
apsisedo.

Kitas moteres aploja.
Nieko ne bijo, nei 

nesivaltuoja,
Pasielgė nedorai,

Tai vaikine negerai.
O jus moterėles, 

Kokios jus neiszmancles,
Ar negalite in kaili 

duoti, 
Paskui abidvi iszsmaluoti, 

Su plunksnom apipilti,
In užmiesti iszguiti.

Taip padarykite, 
Tai bus gerai. 
* * *

In viena nameli 
inlindau,

Bobele girta užtikau, 
Mat bestijoke labai 

aluti myli, 
Tai per daug in save 

priąipyli,
Prie kožno lenda, 

Ar ne gaus pinigelo 
ant alaus,

B urdingieriai negali 
dalaikyt,

Nes pas kitus ant 
burdo turi eit.

Tai kaip tik szita 
dagirdau,

Del visu apgarsinau,
O kaip ta misiuke 

nepasiliaus,
- Tada velniu gerai 

gaus.
* * *

Puikia paveizda vaikeli 
turi,

Kaip in tokiu teveliu 
darbus insižiuri,

Jeigu jau taip turi 
būti auginti,

Geriaus butu, kad in 
mariu nuskandyti.

Kokia nauda vyras 
turės1, 

Kada su tokia duktere 
apsives ? 

Nes tokis vyrelis kvailas 
butu, 

Jeigu su niekszu 
apsivestu,

Veluk ant senatvės 
ubagauti,

Negu su tokia mergele 
pareitu gyventi, 

o o n

Atsikėlė ir ant stalo mete 
sauja sidabro!

Sruoli! Duok degtines! Kad 
asz sargu norecziau būti, ki
taip viskas eitu. Bet asz nesi- 
kloniojau ir plaukais žemes 
neszlaviau, negimiau praszyti 
ir klausyti ir svetima valia gy
venti !

Vaitas pakele galva ir tarė :
— Tu, Andriau, augini 

plaukus aresztantu žirklėms. . 
Nesznekek daug! Ne vienas tu 
vagis, ir ne džiausiąs. V ieszpa- 
tauji iki laikui!

— Da jus visus pervieszipa- ( 
tausiu, dvaro szunes! Drąsiai 
drėbė 'bernas.

Pripylė sau stiklą degtines, . 
iszgere ir nuspjovė.

— Galybe mano ir valia ma
no! O jus drebėkit priesz ma- . 
ne, kaip viszta priesz vanagai .

— Asz nėdrėbu! Atsiliepe 
ramiai Simas. Tu iniszka vagi, 
žvėris vagi ir paczia man su- 
vedžioji. Asz tai žinau ir žino j 
žmones. Kožnas žino, kad esi 
latras ir vagis. Ingrisai visam 
sodžiui, szimtas geru kenezia 
per tave, nenaudeli! Tai 
skriauda! Pasieks tave teisybe. 
Ponas man liepe tavo szaudyk
ie in dvara atnešzti, ir asz ja 
atnesziu!

— Cha, cha, cha! Nusijuo
kė drąsiai bernas. O ar daug 
da turi sveiku szonkauliu?

—. Na, na! Tau geriau bu
tu mano takais nevaikszczioti.

— Aa, žinoma! Vaikszczio
ju ten, kur man patinka!

Insireme in szonus ir užgie
dojo :
Stovi* keras jievos prie tvoros 
Ar be manės mano mielai nusi-

i bos?
Asz ta kerą rankomis praskie

siu,
Ir prie saves savo miela pridė

siu!
— Chi! chi! chi! Prasijuo

kė vaikinai, su pasityczojimu 
žiūrėdami ant Simo.

Tas pabalo ant veido, pro- 
siauras lupas szvystelejo dan
tys. Nieko neatsake, užsitrau
kė durnu isz pypkes ir iszejo. 
Paskui ji pasileido drąsesni 
pasitycziojimai ię szaipymais, 
neszvarus juokavimai ir žo
džiai.

Andrius ant galo atsigulė 
ant suolo ir nudavė snaudžian
ti. Praslinko teip valanda. 
Žmones pradėjo skirstytis. Žy
das su paczia nuėjo in kita 
kam'bari.

Tada Andrius atsikėlė ir pa
žiurėjo per Įauga.

Tamsi naktis, ir tyla ant uly- 
czios. Kažin kas lyg tinginys 
arba nenorejmas laike valanda 
berną ant suolo. Paskui apsi
siautė su sermėga ir iszejo.

Žmones jau miegojo. Jam tik 
dabar prasidėjo darbas. Gyve
no kaip vilkas, naktimis. Ėjo 
pamaži ir maustė: ar eit pasi 
szaltysziu, kur vakar mate 
.kraite deszru kletije, ar in dva
ru, kur visados galėdavo ka nu- 
cziupti kluone, ar pasikasti po 
Žydo baksze?

Ėjo net už sodžiaus, nežino
damas ka daryti, kad tuoin tar
pu nuo szilo, nakties tylumoje, 
iszgirdo tetervino burkavima. 
Paskui laukinis, pratęstas blio
vimas ožio. Drauge su tuoin 
žaidimu, ėjo isz * ten kvapas 
sprogstaneziu medžiu, karszti

garavymai, ir jo krauja apėmė apsiautė, kaip szeszelis prisz-! sukinėdamas nuo aržuolo ant 
geidulys gražios, jaunos Simo liauže iki tvoros, staeziok prie- aržuolo, nuleisdamas in taku- 
paezios. Pasitiesė, intrauke iri szais žibanezio langelio ir tris myna, iszsirinkdamas nepriei-

kaip peleda:sykius szukavo,
Ui-eik! ui-eik!

Gailus, suniuręs riksmas at-’ 
simusze in szila, ir po trumpos 
valandos suplesdeno sparnai 
ežia pat ant jo galvos.

Peleda nutapė ant egles ir 
Tuo pa

namas szakas. Dangus darėsi 
kaskart szviesesnis. Gintaro 
bruožai buvo jau perliniai su 
raudonu aplaru, bile valanda 
burkavimai nutils iki kitai 
auszra.

Ant galo Andrius atsargiai 
szaudykie pakele, valanda ve-

sznarles pavasario dvelkteleji- 
ma, ir jau nebedvejodamas pa
suko prie szilo.

Kelias, isz pradžių smiltin
gas ir platus, virto pamaži in 
ganykla, tuszczia, surėžyta gal
viju takeliais, ir baigėsi visai 
ties krūmais, kurio buvo pra- atsake ant szaukimo. 
džia szilo. cziu Larpu isz grinezios iszejo džiojo paskui judėjimas pauk-

Tamsybeje, žeme, laukas ir baltas pavydalas 
tie krūmai, buvo viena 
pilka ir paslaptinga.

Tiktai juom areziaus miszko 
juom trukszmingiaus. Galima 
buvo atskyrti szaukimasi an- 
cziu, ir lekiojimus, ir balsus 
bailius ir džiaugsmingus, o ant 
viso to garsiausi buvo tetervi
nai ir ažiu 'bliovimas.

Andrius valanda ėjo paszali- 
je krumu, paskui kažinkokia- 
me sau žinomame plyszyje pra
puolė. Buvo tai jo, vagies, ta
kas, o ėjo ringėmis, kaip take-! 
lis kiekvieno galvažudžio ir 
pabėgėlio.

O paskui ji da smiltyse, kilo 
szeszelis žmogaus, kuris jo lau- vu, o dangus pradėjo skirtis

uledamas nepajudinamai nuo žemes ir darytis szydrus ir
! pilnas rytuose gintariniu bruo
žu.

Burkavo tris gi

moteriszkes szczio, ir patraukė už gaidžio.
Puolė szuvis vienas, o beveik 

Paukszti®

je, žeme, laukas ir 
masa ėjo tyliai prie tvoros.

Pradėjo ūžti paslaptingas po draug ir antras, 
sznabždejimas, paskui treszke-' nutraukė pusėje akordo, pakilo 
jimas tvoros ir tylus žingsniai augsztyn 
-— szlamejimas praskėsto ėgly- kristi, 
no ir viskas nutilo, tiktai pele
da nulėkė ant grinezios ir da 
syki suriko gailiai.

Tetervinai burkavo toje da
liję miszko, kuri asztriai buvo 
in sikiszusi in placzias balines 
pievas.

Nebuvo tai da dienele, ne 
auszra bet lyg pabaiga nakties.! 
Rasa krito szlamedania ir asz- 
trus dveltelejimas ėjo nuo pie-

ir iszleto pradėjo 
sunkiai mosuodamas 

sparnais. Aplinkui suplesdeno 
teterves, lėkdamos kiek in- 
stengdamos ir burkavimas nu
tilo, numirė garse szilo.

Viskas tas teseti .sekunda. 
Kad antras szuvis krito, An
drius paszoko, už szono • pasi
griebė ir užs'tauge isz iszgas- 
czio ir sopulio.

Apsidairė ir pamate pa- 
krasztije balos, iki keliu van- 
denije stovinti Simą, kuris 
szaudykie nuo veido eme ir žiu
rėjo in ji su nuožimiu žingeidu
mu.

— Tu latre, užmuszei ma- 
aidžiai ant lie- Suriko Andrius, baldama®4 

nuo sopulio.
Per pirsztus isz isZono ‘bego 

kraujas lataku; eme ji baisus 
silpnumas ir noras, ant žemes1.

Priklaupė ir nurovė sauja sa
manų, užspausdamas jomis 
žaizda, bet įiebeinstenge, nes 

kaskart iam pii’sztai stingo ir szaltas’ 
■ - - i prakaitas apipylė veidą.

— Szunvaiki, nevidone, ne
naudėli! Pradėjo kalbėti, o pu-

ko, g
pavėnyje kapiniu pusziu.

Atsikėlė ir ėjo jo pėdomis,1 
kaip paskui vilką vaikszczioja 
lusze. Jo judėjimai buvo kaip augsztu, belapiu da aržuolu. 
kates ir akys blizgėjo tamsoje 
žaliai.

Po vilko letena kartais su-| raudonomis bruvimis, 
szlamejo rudeninis lapas, nulu- jie beatminties, didžiuodamie-Į 
žo szakele, lusze, rodėsi,:] 
po žeme, nieku neiszsiduodama i 
jog seka paskui vilką. | greitai, su truminiais

Andrius nesiskubino. Tikrai perstojais, užsidegdami ,iki pa-! 
sakant, tetervinu burkavimas szelimui, norėdami viens kita' 
da neprasidėjo, buvo tai tik pervirszyti. Buvo kažinkas 
preliudijos, nutraukti akordai, paszelusio tame užsidegime.| ^os iaiy ^^0 i's'z burnos diau- 
iszklaidyti po visa giria.

Tai-gi ėjo
darydamas pliana, ant galo su-1 
stojo, ir padrasantas tyla, užsi
degė pypke.

Siauras upelis, artipilnis, su- 
sipąudes terp juodu alksnynu,

Nuleidę sparnus ir iszpute 
uodegas, su pribrinkusiomis, 

giedojo

plauke si isz savo dailiu plunksnuos 
galybes. Mete akordu o akordo,

, norėdami viens
Buvo 

tame i
Kartais pasikeldavo vienas ir 

klausydamasis,| sznypszdamas reke ant prie-
1 szininko. Tada til urnoje kova 
prasidėdavo, ir susikruvinę,1 
skirdavosi idant voleisti po 
misr.ka gaszlia pajauda. Tyliai

I 

retai kudakindamos, skrydo
pebbego jam takeli. Nuoszalije1 pateles ir nykdavo tankumyne 

‘ iv... jaiulu atžalų. Vos tik ju galima
buvo dasiproteti isz judėjimo’ 
keru ir kuklaus kudakinimo. 
Net po pakraszczius szilo sklai
dėsi, drauge su garsu bustan
ezios auszros, burkavimas te-l 
tervinu. . »

Prisiglaudės prie medžio, ne
sijudindamas, jau nuo adynos 
stovėjo Andrius, tykodamas 
atsakanezios valandos1.

Du .sykiu galėjo nuszauti1 
pralekianczia teterve, bet jam 
užsinorėjo gaidžio, kuris nuva
rė du kitus ir burkavo geriau
siai.

Akys medžiotojo ėjo paskui 
paukszti, kuris lyg prijausda
mas sprūdo jam isz po iszuvio,

stovėjo apusze su nulaužta vir-l 
szune ir balavo kamienu, nuo' 
kurio žieve buvo nupleszta.

Andrius apsidairė ežia ir ten 
palauke valanda ir priėjo prie 
jos.

Nusivilko žipona ir po lygu 
liemenį užszliauže ant-virszausJ 
Kad nulipo žemyn, turėjo jau 
ant pecziu krepszi ir szaudyk
ie.

Tuomet, lyg pajutęs didele 
galybe, trauke toliaus jau drą
sus, savo tik žinomomis brasto
mis ir kelmais, ir szvilpinejo 
iszleto. O buvo iai ta pati dai
nele isz karezemos, o jis ėjo, in 
sargo namus.

Sargo triobas egles turėjo

O" Sieniniai Kalendoriai 
1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
$1.00. Adresas: Saude Publ.,

Naujas Irano Premjeras

ge su žodžiais.
j Sargas iszlipo ant sausos 'že
mes, sustojo in pora žingsniu 
nuo jo ir pradėjo, nesiskubin
damas, kimszti savo szaudyk
ie.

Isz po bruviu su szetoniszku 
susiraukimu žiurėjo ant gulin- 
czio prieszo.

— Nusisekė mums szian
dien Andriau! Prasijuokė su 
pasitycziojimu. Buvai tu teter
vinu szaudyti, buvau ir asz. 
Užmuszei tu gaidi, užmusziau 
ir asz. Bet kad tu vogei, o asz 

I ne tai asz paimsiu tavo szau
dykie ir paukszti. Mano kukai 
ir parakas yra teip-gi tavo 
krepszije, gal sugražinsi da
bar. Jau tau nereikalingi.

Pažeistas sukruto, ir kad 
sargas pjovė diržą jo krepszio, 

j spjovė jam in veidą, drauge su 
keiksmu.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

■i Co., Mahanoy City, Pa., Ų.S.Aj szeimyna.

Hussein Ala (laiko ranko
je skrybėlė) naujas Irano 
Premieras, dalyvauja Gene
rolo Ali Razmara laidotuvė
se, su Generolo Razmara

Hussein Ala, kuris yra va
kariniu tautu draugas, buvo 
vienbalsiai Senato priimtas 
užimti vieta Generolo Ali 
Razmara, kuris buvo nužu
dytas.

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

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Sr. 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5 % col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
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Žinios Vietines Armija Atsiperka Tavora

— Petnyczioj pripuola 
Amerikos Armijos Diena.

— Nedėlios ryta atsibuvo 
kriksztynos pas pons. Elmer J. 
Peel, 611 W. Mahanoy Avė.1 
Kūdikis aplaike vardus Alicija 
Mare, per Kun. K. J. Rakaus-( 
ka, vikaras, Szv. Juozapo baž- 
nyežioje. Kriksztu tėvai buvo 
Antanas Bernauskas isz Pat- 
tėrsonville, ir panele Mare Ne-, 
vulaite isz Philadelphia, Pa. a

— Subatoj BĮ. Hermano 
Juozapo szvente. Ir ta diena 
1904 metuose Lietuviai per ke
turios deszimts metu, kovos su 
Rusu valdžia atgavo spauda.

— Utarninke, atsibuvo už
baigimas slaugiu (mirsiu) 
mokslas, Ashlando ligonbuteje. 
Trisdeszimts merginos užbaigė 
mokslą dažiuretoju ligoniu.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Nedalia po Ve
lykų. Ir ta diena: 1932 metuo
se Charles Lindberglias k uris 
buvo pirmutinis vienas per
skristi skersai Atlantiko ma-

* • T r 1

res, užmokėjo penkios deszimts
* . • -I 1 • v

BE PENKTO RATO ŽMONA
PASMAUGTANauji Automobiliai Tik

Su Keturiais Ratais p0Įįcija Jieszko Vyro I

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUS10S ;
___ Viesz. Jėzaus ir Į

. MALDA '. . . j
/ \ Motinos Szvencz. 1

Kareiviai Philadelphijoje 
peržiūri kariszka tavora, 
pirm negu visas tas tavoras 
buvo inkrautas in tris dide
lius armijos trokus ir isz- 
vesztas. Armija atsipirko vi
sa szita tavora isz sztorninko 

tukstaneziu doleriu žrnogva-' kurjam pirmiau viskas buvo 
parduota. Eina gandai kad 
insakymas isz Vaszingtono

giams, kurie buvo pavogė jo 
maža sūneli, o sūnelis vistiek 
buvo nužudytas'.

— Panedelyje pripuola

atėjo kaslink to tavoro ir už 
tai viskas buvo labai greitai 
ir slaptai atlikta. Szituose 
punduose yra kareiviams 
czeveryku, czebatu, kulkoms 
diržu ir kepurių.

Nieko nėra sakoma apie 
kiek visa tai kasztavo, už 
kiek armija buvo pardavus 
ir kiek kasztavo atsipirkti.

WASHINGTON, D. C. —
Paprastai kai perkamies nauja 
automobiliu tai gaudavome 
pciiAVd, įaua, uvu j i j kuri pareina isz Phila- }
moo 1C7 K7P1G kad TH1O J J ’ r

delphia, Pa., buvo baisiai su- { 
muszta ir paskui pasmaugta ♦ 
savo namuose. Policijantai ; 
pranesze jos motinai Poniai | 
Alice Benson apie jos dukters t 
nužudinima.

i
Policija dabar jieszko jos !

Vyro, Edgar Alvin Werner, su------------—
kuriuo ji buvo persiskyrusi.

Ji buvo stojus in vaiska ir SENATO 
1 buvo pasiunsta in Hammer Air 
į Force Base, in Fresno, Calif or-1 
nia, kur ji ir susitiko su Edgar 
Alvin Werner. Jiedu apsiženi-

i jo 1944 metuose. Kai karas už-' 
i sibaige jos vyras gryžo in Ok-I 
lahoma valstijos kolegija už-į 
baigti savo mokslus. Jiedu per- 

l siskyre apie du menesiai atgal.

FRESNO, CALIF. — Tris
deszimts vieno meto amžiaus<xui>uxuuuiiid tai gaudavome *lx X i X U Poma Hazel Benson, buvusi ar- ♦penkta rata, bet dabar insaky-,- ... . . . i|

r . mnnie kuri nareina isz Phila- ♦mas isz valdžios iszejo, kad nuo
szio laiko visi nauji automobi-l__-♦
liai turės tik keturis ratus.

Taip daroma kad sutaupinus
gurno del kariszku automobi
liu.

Valdžia pavėlina žmogui 
paskui kur kitur paežiam nusi
pirkti ta penkta rata. Mums 
ežia iszrodo kad tokis nusista
tymas skriaudžia žmogų kuris 
dabar perkasi nauja automobi
liu. Jeigu jau butu visiszkai už
drausta turėti ta penkta rata, 
tai dar nieko, tai visiems butu 
lygiai. Bet dabar, kai tas pats 
žmogus kuris perkasi nauja au
tomobiliu be to penkto rato ir 
paskui gali pats nusipirkti, tai 
jau skriauda!

Juk tas automobilius nei per ... . .tijas yra iszsiunte nusakymus varės isz to kliubo ta Bencoach 
viena centą nepigesnis su ke- +n ^nc.„i_x- rr . ,r to jos vyro jieszkoti. Kai poli- kuris vėliau sugryzo.
tūriais ratais, kaip jis buvo su cijantai rado jos apdaužyta la- ___ —___ ________

MOTERIS INTARTA

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

Knygos Did. 3%x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

liniui, keturios deszimts ketu- 
riu metu amžiaus Herman Mu- 

DARBININKAS lock pabėgti isz to kalėjimo.

, PASZAUTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szventa Marija isz Egiptos.
— Utarninke Szv. Makaro. 

Taipgi ta diena 1847 metuose 
gimė garsus Amerikos laik- 
rasztininkas! ir redaktorius Jo
seph Pulitzer.

John Mit
chell, vienas isz Pirmųjų Pre
zidentu Mainieriu Unijos*, isz-

penkiais. Reiszkia, žmogus vona, tai jie spėja kad ji buvo 
pirks automobiliu ir užmokės mirus jau kokia asztuoniolika 
už ta penkta rata, bet jo 
gaus. Paskui jis gales vėl, 
tru kartu užsimokėti už 
penkta rata ir ji gauti.

ne-
an-
ta

nuo 211 A ulyczios. Velione' miestuose buvo surengtos pa- 
nesveikavo jau nuo pereito rodos ir prakalbos.
Birželio menesio. Velione gimė 
Lietuvoje, atvyko iii Amerika 
1906 metuose, in miestą Mount' kovojo trumpesnes darbo die- 
Carmel, po tam apsigyveno Gi-Į 
rardvilleje. Jos vyras Jonas 
mirė dvideszimts metu atgal.

Shenandoah, Pa. — Gerai ži- Prigulėjo prie Lietuviszkos pa- 
nomas senas gyventojas Pra- rapijos ir Rožancziavos drau- 
lias Vylonis, nuo 36 Main uly., gijos. Paliko sunu Stanislova, 
isz Win. Penn, numirė Pancde- mieste, ir du auukus. Laidojo! 
lyje savo namuose. Velionis at- Ketverge su apiegomis Szv.! 
vyko isz Lietuvos daugelis mc- Vincento bažnyczioje devinta? 
tu atgal. Buvo angliakasis, ir
paskutini karta dirbo William para;pijos kapines.

nas mainieriams. Kas metai 
mainieriai pirma Balandžio 
diena szvenezia. Sziais metais1, 
už tai kad ta diena pripuolė 
Nedalioje, jie szvente ant ryto
jaus. Szita mainieriu szvente 
yra inrašzyta in Mainieriu 
Kontraktu.

BjPirkie U. S. Bonus!
------- *-------

Kalinys yra nuteistas iki gy
vos galvos in kalėjimą už nu- 
žudinima saliuninko William 
J. Curry dvideszimts vienas 
metas atgal. - y -

ir tas pesztynes tai buvo kad Gyvanaszle aplankydavo ta 
iszkilo ginezai apie maža isz kalini beveik kas menesis per 

| pinigu loszima. Iszrodo kad sa- pereita meta. Kai ji szita syki 
Policijantai per kelias vals-! Suninkąs buvo ankseziau isz-' atėjo, ji buvo suaresztuota. Ka7 

Įėjimo virszininkas sako kad 
sargai ir policiiantai jau ilgai 
seke ta gyvanaszle ir žinojo 

l kad jiedu rengiasi kaip nors ji 
Į isz to kalėjimo iszliuosuoti.

Gyvanaszle ketino jau kaip 
ana sanvaitė jam padėti isz ka
lėjimo pabėgti, bet ji nusilaužė 
koja, ir už tai nutarė palaukti 
kol jos koja sugys.

į Nors ji buvo suimta, bet pas- 
I kui buvo paleista ant dvieju 
tukstaneziu ir penkių szimtu 
doleriu kaucijos.

Tas kalinys tuo tarpu buvo 
perkeltas in kita kalėjimą.

valandų.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Penu kasyklose. Prigulėjo prie
kasyklos Unijos lokalio Nr. 
1398, taipgi prie Susivienijimo 
Liet. Am., Paliko dideliame nu
liūdime: paezia Urszule; du šu
lnį: Prana, namie; Vinca, Chica 
go, 111., ir duktere J. Bekovs- 
kiene isz Olyphant; dvi anū
kes: Lorraine ir Patricija Vy- 
onytes. Taipgi broli Mykolą, 
isz ' William Penn. Laidotuves 
in vyko Ketverge, 10:30 vai. ry
te, ir palaidotas in Kalvarijos 
Kabio kapines. Grab. Vincas 
Menkie vieži us laidojo. Velio
nis buvo skaitytojas “Saules.” 
Amžina atilsi!

, valanda ryto ir palaidota in FREITKARIS
NUO BEGIU

Tamaqua, Pa. — Katarina --------
, Czemauskiene, numirė Seredos j)u JJįesCl InŽlliai Sll- 
ryta 6:30 vai., savo namuose,!
335 Willing uly. Sirgo keturios Į Blltli NuSl VCltC 
menesius. Po tėvais vadinosi T„ ĮInp
Krulickiute. Gimė Lietuvoje, 

, atvyko in Shenadoryje 1892 
metuose, o 1907 m., apsigyveno! 
Tamakveje. Jos vyras Antanas 
mirė Balandžio (April) 6-ta! 
diena 1932 metuose. Paliko se- 
kanezius: dvi dukterys: Izabe
le McAuliffe, New York ir Ka
tarina Reichert, Pottsville; du 
sunu: Vinca, Owl Creek Valley 
ir Jurgi, mieste, taipgi tris 
auukus. Laidotuves invyks Su-

Frackville, Pa. - Sirgdamas butos ryta isz G1.aboriaus 
per tris menesius, senas gyven- Lyllch koplyczioS) 131 Pine 
tujas, Petras P. Pilkomis (PU- uly > su apiegomis ss. Petr0 ir 
conis), numirė Utarninke, 2:30 Poyilo bažuyczioje devinta va. 
valanda ryte, Ashland ligonlm^ ]anda ir palaidos iu parapijos 
te. Velionis game Lietuvoje, at- kfl,ninpS!
vyko in Shenadoryje 1902 me-Į »
tuose, o po tam apsigyveno 
Frackvilleje 1922 metuose. Bu- Pittsburgh, Pa. — Unijos vi-| 
vo angliakasis per daugelis įhe-J reias buvo pravary tas isz savo 
tu, po tam prasiszalino nuo darbo. Kai unijos darbininkai j 
darbo iszpriežasties senatvės. aP*e dažinojo, visi jie su- 
Paliko savo paezia Jicva; ketu- ^traikavo, m V estingliouse, 
ris sūnūs: Vincą, namie; Alber- kompanijos1 iabiika.
ta, mieste; Juozą, Mahanoy Piii'biniiikai 
City, ir Joną isz Piqua, Ohio; 
dvi dukterys: Izabele, pati 
Vinco Krevino, Girardville ir 
įlelena, pati AV. S. Sasienko, W11S- Visi darbininkai sako 

kad jie nedirbs, straikuos kol 
tas įlarbininkas bus vėl priim
tas in darba.

— Dauguma mainieriu, ne-, 
dirbo, szvente, Panedelyje, Ba
landžio (April) antra diena. 
Jie ta diena “szvente” prisi
mindami savo vada kuris bu-

fjetroit, Mieli., taipgi daug 
anuku. Laidos Subatos ryta, su 
apiegomis Apreiszkimo P. M. 
bažnyczioje, 9:30 valanda, ir 
palaidos in parapijos kapines.

Varnas varnui akies ne-

Kas melagis, tas ir va-!

iszsigando.
mkando, kaip

apie deszimts myliu nuo Mill
ville miesto.

Kalėjimo virszininkas, Ja
mes E. Cronin sako, kad gyva- 
naszle Tula Bary yra prisipa-

j žinus kad ji rengiesi padėti ka-

sustraikaVo kail 
Frank Pugliano buvo pravary
tas isz savo darbo už tai, kad 
jis atsisznekejo savo virszinin-

HAZLETON, PA. — Dide
lis akmuo nusirito nuo kalno 
staeziai ant geležinkelio begiu, 
reiliu, kai szimto ir trijų freit- 
kariu traukinys privažiavo 
prie tos vietos.

Vienas darbininkas ant to 
freitkario pamate ta dideli ak
meni besiritant ant reiliu ir su- 
szuko inžinieriui sustoti. Inži
nierius ta savo dideli freitkari 
sustabdė, bet Diesel inžinas nu
bėgo nuo savo reiliu ir užside
gė, nes jame buvo daug alie
jaus. 4 į

Niekas nebuvo sužeistas szi- 
toje nelaimėje, kuri atsitiko 
prie Drake’s Creek, apie dvi 
mylios nuo White Haven.

Daug akmenų nukrito ant 
geležinkelio reiliu ir ant viesz
keliu, kai pavasario lietus pa- 
liuosavo daug akmenų ant kal
nu ir kalneliu.

Szitas freitkaris važiavo isz 
Jersey City, N. J., in Manches
ter Junction, N. Y. Du Diesel■ • I 
inžinai ji trauke per tuos kal
nus.

Iszmintingi Žodžiai

iwraminumwiiMu

Reddy Kilowatt says:

9 ŽMONES ŽUVO 
POTVANIUOSE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

DON’T FLY KITES 
NEAR ELECTRIC WIRES

DON’T USE KITE STRING 
THAT IS WET

DON’T USE KITE STRING 
WITH WIRE IN IT

DON’T CLIMB POLES 
TO RECOVER KITES

DON’T FLY KITES 
FROM THE STREET 

YOU CAN’T WATCH TRAFFIC 
AND YOUR KITE, TOO

upes vanduo jos automobiliu 
apsėmė ir ji prigėrė. Boyd 
Chambers buvo kitu žmonių 
iszgelbetas.

Devynios deszimts vieno me
to amžiaus William B. Chant, 
fabrikantas, prigėrė kai jo au
tomobilius atsimusze in siena 
ir jis buvo isz automobiliaus 
iszmestas in pasruvusia upe.

Daug mažu laivu ir vaiteliu 
buvo sudaužyta ir apversta in 
Ramapo upe, netoli nuo Sloats
burg, N. Y.

Keturios deszimts devynių 
metu amžiaus Lawrence A. Da
niels iszvažiavo isz savo vasa
rnamio netali nuo Kingston, N. 
Y., ir prigėrė kai upes krantas 
pralužo ir vanduo jo automobi
liu apsėmė. - - • • •

Log Creek upe in Apalachin, 
N. Y., prasiliejo ir keturiolikos 
metu amžiaus Thomas Walter 
Romeo prigėrė.

Alabama valstijoje du vyrai 
prigėrė, kai Coosa upe pakilo 
net trisdeszimts pėdu.

Daug vieszkeliu ir geležinke
liu buvo uždaryta, nes upiu 
vandeny buvo juos apsėmė.

*

Girardville, Pa. — Nelaba 
mirtis staiga paėmė isz tarpo 
musu, gerai žinoma gyventoja vo jiems iszkovojes trumpesnes 
ponia Rozalija. Slavinskiene, darbo plienas. Kai kuriuose 

" I

— Moki žodi, žinai kelia.
— Kas kitam kilpas spen

džia, tas pats inkliuva.
— Atitiko kirvis kotą.
— Ylos maisze nepaslėpsi.'
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