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SLAUGE PABĖGO
NUO KOMUNISTU

NEW YORK, N. Y. — 
New York mieste iszeinas Rusu 
laikrasztis “Novoje Russkoje 
Slovo,” raszydamas tautiniais 
Rusu klausimais, prileidžia, 
kad Rusijos Bolszeviku režimą 
panaikinus, Estija, Latvija ir 
Lietuva tuojau turėtu atgauti 
savo nepriklausomybe. Ta- 
cziau straipsnio autorius S. 
Szvarc mislina, kad reikia 
szioms tautoms palikti teise 
laisvu apsisprendimu prisi
jungti prie Rusijos.

Mes tam Ponui Raszytojui 
isz gilumos savo szirdies taria
me tikra ir Lietuviszka Acziu! 
Bet mes jam ir dabar galime 
pasakyti kad jis tokiu isz 
pirszto iszlaužtu svajonių nesi
tikėtu! Lietuviai tokia galimy-

Senatorius Nori Lais
vo Szvicžio Oro Duoti

Kremlium

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius McHahon, Demo
kratas isz Conn., valstijos no
ri, kad Amerikos Kongresas 
nutartu pasiusti savo delegaci
ja in Sovietu Rusija, staeziai in 
Kremlina ir praneszti Rusu 
tautai apie Amerika ir apie 
Amerikos taikingus norus. Jis 
sako kad jis turi vilties, kad 
Kremliaus valdovai iszdrystu 
pasiusti savo delegacija pas 
mus in Vaszingtona, kur jie ga
lėtu patys pamatyti kaip mes 
gyvename ir ko mes norime.

Jis taip pat siūlo Kongresui 
pakviesti in Amerika visa Po- 
litbiura, kad to Politbiuro na-

BROOKLYN, N. Y. — Mar
cus Jack Bassett, garsus vagis, 
kuris buvo per savo laika pa
vogęs baisia daug visokiu žem- 
cziugu ir brangenybių, ir kuris 
visus bagoezius buvo iszgazdi- 
nes ir policijantus inpykines 
dvideszimts metu atgal, buvo 
surastas negyvas pigiame kam
baryje Brooklyne.

Jis jdidesne savo gyvenimo 
dali buvo praleidęs kalėjimuo
se už tokias vagystes. Jis pa
simirė nuo szirdies ligos sulau
kės tik penkios deszimts vieno 
meto. Jis buvo iszleistas isz 
kalėjimo Sausio menesyje 1950į jje niekados nepasinaudos ir in yįaį nors syki savo gyvenime 
metuose, kur jis buvo iszbuves Rusijos prieglobsti niekados galėtu pakvėpuoti grynu de- 
devyniolika metu už vagystes. 
Jis buvo pasmerktas ant tris
deszimts metu in kalėjimą.
t Kai jis buvo paleistas isz ka- 

. Įėjimo ir apsigyveno in viena 
kambarį, už kuri jis mokėjo 
deszimts doleriu in sanvaite, 
slapta FBI policija ji vis UI DV- 
ke, laukdama kol jo draugas j DIDINGA LIETUVIU kapitalistu propaganda. 
Slick Willie Sutton stengsis su 
juo susineszti. Szitas Sutton 
yra FBI policijos jieszkomas 
nes jis yra intartas už apvogi
mą keliu sztoru ir vienos ban- 
kos isz kurios jis buvo gavės 
$62,843 in Sunnyside, Queens, 
N. Y., Kovo menesyje 1950m.

nepuls, negrysz.

Lietuvis gali būti geras ir 
isztikimas Rusijos kaimynas, 
bet po vienu stogu, kaip su 
svetima moterimi, niekados ne- apie szita pakvietimą. Grei- 
gyvens!

SENMERGIŲ
TURTAS

Paliko Daug Kaip 
$50,000

BERLYNAS, VOK. — Rytu 
Vokietijos slauge, nurse, bū
dama be draugu ir bijodama 
Komunistu norėjo nusižudyti, 
kai ji pabėgo nuo Komunistu 
Rytu Vokietijoje.

Anni Schoenbeck, dvide- 
szimts keturiu metu amžiaus 
slauge ir Komunistu partijos 
nare su viena savo drauge bu
vo atvažiavus in Rytu Berlyno 
Jaunu j u Komunistu seimą. Ji 
su savo drauge slaptomis perė
jo rubežiu, norėdama pati pa
matyti ir pasižiūrėti kaip lais
vame kraszte žmones gyvena.

Ji su savo ta drauge vakaru 
l Berlyno puseje nusipirko kele
tą knygų, kurios tuvo priesz- 
komunistines ir parsinesze at
gal in Rytu Berlyną. Czia visos 
kitos slauges tas knygas su žin
geidumu skaitė ir pasikavojo 
po paduszkomis. Bet kas nors 
jas iszdave ir Komunistu slap
ta policija užėjo ir pradėjo kra-

mokratijos ir laisve oru ir pa- tineti.
tys insitikinti ko nori Ameri
kiecziai — taikos ar karo.

Isz Kremlino dar nei žodžio

Slauge Anni Schoenbeck isz- 
girdo apie tai ir suspėjo pa
sprukti. Kai ji vėl suspėjo pa- 
ležini rubežiu in vakaru Berly-

cziausia Kremlinas paskelbs na> B neteko vilties, sakydama 
kad czia yra tiktai prakeiktu Pat^sau ^a^ar neturi 

nei draugo, nei pažystamo. Už 
tai ji norėjo nusižudyti, pra
pjaudama sau rankos gyslas.

— Kas tai yra mokslas? Amerikietes slauges ja užti- 
LAKEWOOD PARK, PA.— Mes gyvename tam, kad eitu- ko ir iszgelbejo; Ji sako kad be- 

Tokios kaip sziu metu Lietuviu meni vis tobulyn. Kam gi yra veik visos mergaites ir mergi- 
Dienos dar nebuvo matyta, nei 
tiek žmonių dar nei sykio, per 
trisdeszimts septynis metus 
nebuvo susirinkę ant progra
mos.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DIENA

mokslas? Jei jis nedaro musu nos Komunistu partijoje mielu 
geresniu, jei jis nepajiegia duo
ti to, ko žmogus reikalingas sa
vo dvasiai kilti augsztyn, tai 
asz leidžiu sau tokiu mokslu 
abejoti.

noru viso to Komunizmo atsi
sakytu del tik žiupsnelio pud
ros ir veidui kvarbos, nes visa 
tai griesztai uždrausta Rytu 
Berlyne.

Pavaiszina Amerikieczius

Tautu Sanjun. Ne
gali Su Komunis
tais Susiszneketi 

f

Gen. Ridgway Sako Jeigu Ko
munistai Nori Karo Tai Tegu 
Dabar Pasirengia, Už Toki Ka
ra Baisiai Brangiai Užsimokėti; 
Wm, Hearst Laikrasztininkas 

Mirė Californijoje
Intartas Iszdavikas KAESONG, KORĖJA. — Tautu San- 

junga per visus savo radijus dabar skelbia 
ir sako, kad ji siutina tik “Dvieju Atsto
vu Komisija” del derybų kaslink Korėjos 
karo!

JERSEY CITY,, N. J.
Aplūžę namai, kuriuose gyve
no dvi senmerges, seserys da
bar pasirodo tikros aukso mai- | 
nos, Clara ir Mare Fafflock te
nai gyveno kaip visai bednos 
nabages senmerges.

Policijantai kelios dienos at
gal rado tenai dvideszimts pen- 

;kis tukstanezius doleriu aukso 
pinigais ir paskui dar užtiko 
$23,900. Ir jie dar nėra suskai
te visus tu senmergių bonus ir 
kitas nuosavybes.

Sesuo, senmerge Marie Faff- 
Tock guli ligoninėje ir taip pa
vojingai serga, kad policija ne
gali jos nieko klausti. Jos sesuo 
Clara pasimirė. Niekas jos la
vono nepraszo ir nenori. Ji bu
vo szeszios deszimts metu am
žiaus.

f. Clara jau buvo apie keturias 
■dienas mirusi tuose kamba
riuose kol randu agentas ja už-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

t

Szesziu Amerikiecziai ka
reiviai, Kaesong mieste, Ko
rėjoje, atvykę in tas nelem
tas taikos derybas, pasiima 
saldainiu, kurias sziaures 
Koriete jiems siulina. Ko
munistai nutraukė visas tai-

kos derybas laukdami žo
džio isz Maskvos.

Didžiausias ir svarbiau
sias klausimas iszkilo, kai 
Komunistai Rusijos pamo
kinti, pareikalavo kad visi 
atėjūnai kareiviai ir j u ar-

mijos tuojaus iszsikraustytu 
isz Korėjos. Amerikos val
džia ant to pareikalavimo 
nesutinka, nes ji gerai žino 
kad tada Komunistai visa ta 
kraszta užimtu.

Anglijos užsienio ofisas su 
savo pagelbininkais gavo ra
portą kad Arabijos Karalius 
Abdullah buvo nužudytas 
per žuliko Mustafa Thakir, 
kuris buvo Jeruzalės Grand 
Mufti pasamdytas. Musta
fa Thakir sakosi buk jis yra 
Palestinos Arabu virszinin- 
kas.

RUMUNAMS
PASNINKAS

Iszrodo, kad Komunistai ant to sutiks, 
bet, jie nieko negali pasakyti ar pražadeti 

Į pirm negu jie pasitars su Sovietais ir su 
paežiu Kremlinu!

Paskutinis mitingas tarp Tautu Sanjun- 
gos nariu ir Komunistu jau septyniolika 
dienu, kaip tęsiasi ir dar nei vienas klau
simas nebuvo iszrisztas. Amerikos Armijų 
Komandomis, Generolas Matthew Ridgway 
per visus Amerikos radijus yra paskelbęs, 
kad jeigu Komunistai tikrai nori karo, “tai 
tegu jie dabar pasirengia už toki k a r a 
baisiai brangiai užsimokėti!!!

Kai szitos del taikos derybos stovi ant 
vietos, ir kai tokie garbingi žmones viens

Rusai J„ Deszras Ryja ? k"" P'“’!“' ",us" k”™
____ _ Korėtos karo trunto savo jauna krauju lie- 

TplE^Iu.LFR,AN°YALd ia ir savo galvas guldo!

“Eina gandai, kad, jeigu visos tos pa-
rtusijus msLtiJgči Hiestti isz. j-vu- , j ■

munijos in Rusija veszti. Tuo- baubu derybos dar nieko per kelias dienas 
jaus keli deszru fabrikai pra- į faį VISOS (os derybos bllS AmCl i-
dėjo dirbti tik eksportui, iszve- 1 ’ J _
žimui. Deszros yra iszvežiamos kos nutrauktos, ir tada Amerikos Armijos 
in Rusija ta paezia diena kada 
buna pagaminamos.

Rumunai dabar gamina dės! 
deszras ir pasninkauja kad Ru
sai galėtu tas deszras ryte ry- 
tie. Rumunai gauna mėsos tik RtJSljoS FllbCŽiUS! 
syki ant sanvaites ir tada tik- „ , . rr , . .
tai ant valdžios iszdalinamu t<clS 11CCZ13S 1 tlSBUllilis K.313S, (Cltlr t clip 1F 
korteliu. Tai tikra Rusiszka ir įjĮ, gerjau nes mes StotUUle jn |<ar0 lauko if 
Komumstiszka lygybe: “Vieni
pasninkauja, kiti praryje.” S3VO draugus aiszkiai pažintume!)

Isz Paryžiaus gauta žinių, kad 
Rumunijoje insteigta Sovietu 
Rusijos instaiga mėsai isz Ru
munijos in

jau tikra kara Korėjoje paskelbs ir pra- 
Tada jau bus bombarduojama ir Ko- 

munistiszkos Kinijos tvirtoves ir Sovietu 
“Tada jau bus paskelb-

savo draugus aiszkiai pažintume!)

I
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Kas Girdėt
Paprastas darbininkas Mek

sikoje per metus uždirba. apie 
szimta ir dvideszimts doleriu. 
Ir isz tu pinigu jis dar turi sa
vo taksas užsimokėti.

Vienas Lietuvis Kaune savo 
draugui pasigyrė: “Argi dabar 
mums ne garbe 'būti piliecziais 
Naujos Lietuvos, didžiausios 
szalies ant szio svieto!”
“Kaipgi?” paklausė jo 

draugas.
“Nugi musu vakarinis ntbe- 

žins yra prie Baltijos juru, mu
su sostine Maskvoje, ir daugu
ma musu žmonių Sibire.”

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
■

Su 283 Paveikslais £

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

Pinigai reikia siusti su <J 
užsakymu: , J J

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. J*

NAUJAS LIETUVIU TARNAITE 
TRANSPORTAS IR PONIA

Ar moki skaityti ?— Paklau
sė, viena Nedelia, praeidama 
pana, vienos tarnaites, kuri 
stovėjo Nedėlioję, akis primer
kus ir rankas pasikiszus po 
žiurstu.

— Na ka? Atsake sziau- 
cziai užkabinta, kas kam galvo

Bloomington mieste, Indiana 
tėvai savo penkių metu sune- 
l\ni, Philip Oliver pasakė neei
ti arti arklides, nes, jie perspė
jo, tenai piktos dvasios vaidi
nasi. Sūnelis norėjo savo tė
vams gerai patarnauti, tai jis 
tas piktas1 dvasias sudegino, ir 
sykiu arklide. 

1 ' • • " ■ 11
Antanas Klimas, dypukas, 

raszytoju kliube Cliicagoje, 
Tremtiniu namuose naggrinejo 
-Vinco Ramono knyga “Dulkes 
Raudonam Sauleleidys. ’’

“ • • ~ ~ "

Coyote mieste, New Meksi
koje, pabėgės isz kalėjimo Les
lie Oatis, pabarszkino in vienu 
namu duris ir .paprasze van
dens stiklą atsigerti. Jis pama
te kad jam duris atidarė to ka
lėjimo virszininkas, kuris jo 
jieszkojo.

,* • "
Kunigu Vienybes seime, 

New York mieste, szt arki au
siai pasirodė ir arogantiszkiau- 
siai visus kitus mokino “ Dypu- /
kai kunigai.” Iszrodo kad jie 
nori ne tik savotiszkai viską 
ežia valdyti, bet ir ežia gyven- 
anczius ne tik mokinti, bet ir 
už nosies vedžioti! 'Lietuvybe 
jiems ežia tapo Litvamanija. 
“Jie nesupranta ir nenori su
prasti kokiose aplinkybėse mes 
ežia gyvename!”

■ • •
Slough mieste, Anglioje, dvi

deszimts szesziu metu amžiaus 
Joseph Davies, užėjo pas savo 
jaunu dienu mokytoja, kuriai 
jis pasigyrė kaip jam pasisekė 
prasimuszti ir kaip jis dabar 
gerai uždirba ir gražiai gyve
na. Ir paskui, iszeidamas jis 
iszsinesze tos savo mokytojos 
maszna su pinigais.

penkių metu klebonavimo su
kakti. Jis keturis metus klebo
navo Chicago Heights’, o da
bartinėje parapijoje dvide
szimts viena meta. Viso gero 
gerbiamam j ūbi Ii jalui!

♦ ..

Jau dabar beveik visi laik- 
rasztininkai putais plaka, sa
kydami kad Amerikos Sekreto
rius Dean Achesonas pats pasi
trauks priesz Naujus Metus. 
Jis yra neapkeneziamas ir in- 
t art a s.

Tėvynės meile neturi jokiu 
pakopų ar laipsniu: kas visko 
nepadaro, tas nieko nepadaro, 
gi kas visko neatiduoda, tas 
nieko neduoda.

NEW YORK, N. Y. — Pet- 
nyezioj, Rngpiuczio (Aug..) 17 
diena, laivu ‘General Sturgis’ 
atvyko in New Yorka szie Lie-' 
tuviai Tremtiniai:

Delinikaitis: Ceslava, in Phi
ladelphia, Pa. — Dumskis: 
Pranciszka, Yonkers, N. Y. —
Gilun: Jonas, Chicago, Ill. — ar moku ar ne moku? 
Kašėtaitė: Marijon, Elverson, 
Pa. — Naudžius: Viktoras, Ri
verdale, North Dakota. — Ra
dionovas: Angela, Philadel
phia 48, Pa. — Songaila: Juo
zas, Rockford, Ill. — Svatokai- 
te: Valentina, Brooklyn, N. Y.
— Vaitkutis: Herbertas, New 
York, N. Y. — Venskus: Povi
las, Julija, Krysityna ir Maria, 
Sault, St. Maria, Mich.

Ten, kur mes mylime, yra 
musu tėvynė, gi kur būname ir 
valgome.... kiemas ir gryczia.

■ • • '
Musu Dypnkai pamirsizta ar 

nenori prisipažinti kad visi tie 
doleriai, kurie Lietuva atstatė, 
net ir ta pati Lietuvos Nepri
klausomybe, kuri per Smetona 
jiems leido kaip žmones gyven
ti, parėjo isz Amerikos Lietu
viu, kurie nemoka taip lipsz- 
niai Lietuviszkai kalbėti ar 
svajoti kaip tie, musu naujai 
atvažiavę svecziai. Gal musu 
doleris jiems smirda., bet isz 
tos dolerio smarves jie ežia 
kaip iponueziai straksoja.

NEW YORK, N. Y. — Pet- 
nyczioj, Rirgpiuczio (Aug.) 17! 
diena, laivu ‘General M ui r’ at
vyko in New Yorka sžie Lietu-! 
v i ai Tremtiniai:

Admomaitis: Antanas, Del
mar, N. Y. — Anelaūskas 
rese, Marija, Antanas ir Ona, 
Oakville, Conn. — Daumantas: 
Vladas, Sodus, Mielu—Grimm: 
Herbert, Erna ir Bernd, Syos
set, N. Y. — Hirsch: Gustav, 
Olga, Irene ir Rosina, Fair Ha
ven, Md. — Izellis: Bronislawa 
Zita, Brigitte, Jieva, Chicago, 
Ill.—Kacilauskas: Juozas, Hil- 
debert, Pencap Point, Mathews 
Va. — Kalinauskas': Aldona, 
Genovaite ir Kestutis, Chicago 
, Ill. — Lankutis: Morta, Jur
gis, Waukegan, Ill. — Kulins: 
Jieva, Ruta Launert ir Rima, 
St. Louis, Ill. — Mažonas: Ed
vardas, Mariane-L., ir Audron- 
na-C., South Omaha, Ne'br. — 
Minkeviczius: Vytautas, Bro
nislava ir Regina, Binghamton, 
N. Y. — Ruipkalvis: Augustas,! 
Gowrie, Iowa. — Spokaviczius; 
Antanas, Hedwig ir Krista, 
Baltimore, Md. — Vaikutis: 
Antanas, New York, N. Y. — 
Vilkaitis; Juozas, Brooklyn,

Te-

“The Marion” žurnalo re
daktoriai mums pranesza kad 
ne už ilgo pasirodys panaszi 
knyga, kurioje bus atvaizduo
jama Lietuvos ir Amerikos 
Lietuviu, kultūrinis gyvenimas.

Pypkes Durnai
Brownwood mieste, Texas, 

Teisėjas Peace T. Hart gavo 
laiszka nuo vieno žmogaus, ku
ris jo klausė ar jis 'buvo pas ji 
apsiženyjes 1941 metais. Teisė
jas jam pranesze kad taip buvo 
buvę, kad jis ji apženyjo. Pas
kui tas pats žmogus to paties 
teisėjo vėl per laiszka paklausė 
ar ji atsimena ar jis buvo jam 
davės divorsa. Jam buvo atsa
kyta “Ne.” Jis dar syki krei
pėsi prie to Teisėjo su klausi
mu: “Kaip buvo vardas tos 
merginos, su kuria asz tada 
apsiženyjau?”

Kokia Mano Ateitis

Pone Rowena Gordon, Lon
done, gavo divorsa nuo savo 
vyro už tai kad ji buvo pri
versta per asztnoniolika mene
siu gulėti ant grindų, už tai 
kad jos vyras jųdviejų lova 
pragrajino ant arkliuku.

T ' • • T

Kunigas Juozas Czužauskas, 
AVaukegan parapijos klebonas 
sziais metais mini dvideszimts

Pieno buteli turiu
Ir visom jėgom cziulpiu.
Puses metu asz piplys...
Kokia mano ateitis?
Su guzais ir be dantų
Asz kaubojų vaidinu.
Koks iszminczius pasakys
Kas per mano ateitis?
Kada centą tik turiu, 
Kramtoma guma perku. 
Pirmos klases mokinys... 
Kokia mano ateitis?
Asz in koledži einu
Pagal “Motto” gyvenu: 
“Carpe Diem,” szok, kiek lys, 
Kas man svarbu ateitis!

Žilo plauko man apstu 
Ir gausiu veide raukszliu.
Visas džiaugsmas... praeitis: 
Kai buvau asz dar piplys.

sze idant de] jo atsiunstu tokies 
ir tokies popieras. Tada Ag
nieszka padekavojus Marijo
nai norėjo bėgt pas . motina, 
kad sztai iszgirda užpakalyje 
baisa.

— Sztai-gi gražu pana Ag
nieszka prastai dekavoju tar
naite už perskaitima laiszko.

— Ba ji ne mokėjo, atsake 
Marijona.

— Na Fa, tarė ponia, kaip 
manai ar ne butugražu ir gerai 
idant moketumei skaityt ?

Žinoma jog labai susisarma- 
tyjo, o sulaukus Nedėlios, ėjo 
mokslinyczia ir tarp kitu sėdė
jo kaip avuke ir mokinosi už
duotos lekcijos.

Kristupą; Juokingi szposelei; ] 
Kaip traukt gilinkingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

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

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

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Raz'baininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Jrlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 

. Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

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

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

Ii; Ar žinotas; Uosis; Budyttf?.. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mul
kinus ; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

ivo.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

— Man tiek to, bet asz tau 
primenu, mano 'brangi, jog da
bar rhndasi daug mokslainiu 
Nedeldieniu del tu, ka, nemoka 
skaityt, o tu žiopsaisi kaip var
na ir isz to ne nori naudoti.

— Asz ne esmių slūgine,.— 
atsake vėla sziaucziai.

— Jeigu ne tarne, nes daug 
turime* ne tarnaieziu ypacz 
dukterų remesniku, kurie netu
ri už ka 1 aidytie dukterų in 
mokslinczia, tai ant to likos in 
rengta Nedeldieni, idant visi 
naudotu.

Da norėjo ka kalbėt, bet per 
duris iszkiszo galva su mnezia 
ponia. Tamsaitiene, motina tos 
merginos, kuri ne norėjo turėti 
vardo ‘‘tarnaite.’’ Ta mote- 
riszke, vietoje suvaldytie duk- 
tere in mokslinczia ir., iszkolo- 
jus nemažai dadave, jog ji savo 

j Agnieszka gali nusiunsti in ko
kia norint mokslinyczia.

— Kad tai mano poniute, 
tarė praeige, tai szirdingai per- 
praszau užmano klaida,ha tik
rai manau jog tarnaitė, bet mo
kslas kožnam reikalingas.

Tai pasakius linktelėjo su 
galva ir nuėjo toliaus palikas 
motina ir dukteri. In pora san- 
vaieziupo tam, szvariai pasirė
džius Marijona, tarnaite pons- 
tvos S., bego greitai su knyga 
po pažaste; ant kelio, likos su
laikyta, per kokia tai ypata, o 
kada atsigryžio, paregėjo sto- 

j vinezia ta paezia Agnieszka su 
laiszka rankoje. Kada paklau
sė ko reikalauja? Atsake su pa
ge! ha, jog gavo laiszka nuo pa- 
czto, 'bet ne ji nei jos motina ne 
moka skaityti, tai nežino, kas 
joje randasi, o norėtu būtinai 
dažinot.

Marijona ne ilgai davėsi pra- 
szyt, nes prisiartinus su laiszka 
prie szviesos, greitai be steben- 
jimo perskaitė. Ta laiszka bu
vo nuo Agnieszkos tėvo, ir pra-

Daug ežia turime Amerike 
ne mokintu vyru, ka ne moka 
nei ant knygeliu paskaityt ir 
turi* sau už didžiause sarmata, 
kad paimtie elementori in ran
kas ir paprašzyt kito idant pa
mokytu. Ba vyrueziai, ar-gi 
butu gražu tokiam ponaiezini 
su laikrodėliu ir gaunibiniuose 
drabužiuose, laikytie rankoje 
elementory, velyt nueiitie in 
ka.rczema, pasigert, susimuszt 
ir po tam taisytis po skvajerus.
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Kitokios Knygos

Dvynukes Paskirtos
Pirmas Tokis In vykis Amerikoje

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.

DISK SIT

Dvynukes Jane, po kairei, 
ir Joan Van Scoy yra pirmos 
dvynukes, paskirtos del li
goniu armijoje. * Jos ežia 
stovi prie Amerikos vielia- 
vos, kai jodvi padare iszti- 
kimybes prisieka, New York 
mieste. Abi yra gavusios 
Pirmo Leitenanto vietas ar-

mijoje. Jos savo kariszkus 
darbus pradės in Fort Sam 
Houston, Texas. Moterų gy
dytoju pulkas buvo insteig- 
tas 1947 metuose. Jodvi yra 
jauniausios merginos užimti 
tokias svarbias kariszkas ir 
Gydytoju vietas.

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

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

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

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

No. 150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu,. 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.132—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangnszkiis Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

No. 17 8—Ti kr ausi as K abal a s 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrora. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

ISO1“—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

” ' •, .■ v ■

No.l 96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197V2, 25c.

No.1.98—.Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany-* 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi ląiszkai “ visada 
turi būti siusti vien tik ant 
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Czigono Likimas
pONĄS akamanas Kristijo

nas Taube sėdėjo savo ap
trintame, seniai jau juoda skū
ra aptrauktame minksztasuo- 
lyj ir jieszkojo ko tai priesz sa
ve iszskla.idytouse pageltuose 
popieriuose. Ant mėlynos jo 
nosies kabojo platus akulioriai.

Buvo isz jo tikrai stebėtinas 
žmogus tasai 'ponas Akamanas.

Atokiai nuo jo stovėjo dva
ro pasiuntinys, baimingai lai
kais pažvairiuodamas per kro- 
teles senoviszkojo binrko. Sto
vėjo kaip Striūna nuleidęs že
myn rankas ir laukdamas pono 
Akamano prisakymo.

Teip stovėjo jau gana ilgo
kai, o ponas Akamanas nei net 
galvos nenorėjo pakelti. Paga
lios in pasiuntinį pasižiurėjo 
ir atsiliepe rimtu paliepian- 
cziu balsu:

— Tu ezigonu man czionai 
neapkensi, supranti!

Pasiuntinys nei nesukrutejo, 
tylėjo.

— Ar tu Turkas ar kas? Tu 
ezigonu czionais neturėsi lai
kyti, liepsi juos iszvaryti isz 
musu apylinkes. Ar girdi?

Pasiuntinys vėl nei nepasi
judino.

—- Asz liepsiu tave iszmes- 
ti suriko ponas Akamanas įsi
vestas isz kantrybes pasiunti
nio tylėjimu.

— Kaip szviesiausiam po
nui patinka, atsake pasiunti
nys, bet czigonai vistiek pasili
ko Aržuolyne.

—- Ka? Pasiliks? Kad asz 
nenoriu? Supyko ponas Aka
manas. O tai butu istorija! Tu 
žinai, su kuom tu kalbi?

— Czigonai Aržuolyne par 
siliks, kartojo ramiai pasiunti
nys, kadangi szviesi kuni
gaiksztiene bus pati naujai gi
musiam czigoniukui krikszto 
motina. Todėl czigonai Aržuo
lyne pasiliks.

— Ar isz proto iszejai, ar 
kas? Suriko ponas'Akamanas.

— Visai ne, bet tokia jos 
szviesybes valia, atsake iszdi- 
džiai pasiuntinys.

— Ar mislyji, parasze, kad 
asz leisiu ka tokio panaszaus 
sau pasakyti? Asz? Tai tu la
bai daug apsirinki! Supranti? 
Tuojaus einu in pili ir tenai 
kalbesiu su ponia kunigaiksz- 
czinte.

Da ko czionai reiketu! Szvie
si ponia turėtu but tiems skur
džiams Krikszto motina?! Kur 
tu tai beproti girdėjai? Na, 
mislijau, kad tu esi protinges
nis, bet matau, kad kvailais, 
kaip stalo kojos.

Stalo kojos stovėjo ramiai 
ant savo vietos. Ponas Akama
nas negalėjo isz piktumo net 
atsigauti. Jieszkojo suramini
mo savo tabakerkoje, daužė 
kumszczia in stala perverte vi

sas popieras ant stalelio paga- 
lips atsistojo ir suriko ant su
akmenėjusio beveik nuo ilgo 
st 0 ve j im o p a s i m 11 in i o.

— Juk asz pats apie tai 
persitikrinsiu, supranti? Juk 
asz apie tai persitikrinsiu, o jei 
tas nebus teisybe, tai tegu ta
ve Dievas laiko savo globoje. 
Girdi?! — O dabar, Marsz!

Ramiame cliiniszkame salio- 
ne, turincziame gražiausia isz- 
veizda priesz dvaro stones sė
dėjo viena Laipkriczio suniu
rusia popieti maža szeimyna.

.Pati kunigaiksztiene bovijo- 
si gaspadine. Kunigaiksztis sė
dėjo prie lango rūkydamas ci
garą. neatkreipdamas atydos 
ant kalbu kilusiu prie stalo. 
Buvo tai draugija abai sumai- 
szyta; • dvaro užveizdetojas 
Taush žemas riebus vyriszkis, 
paskui klebonas Razlas, links
mas kaimietis su amžinai nu- 
siszypsojusiu veidu. Kregžde 
nuolatai nusižeminęs mokyto
jas visuomet besikloniojautis 
ir besiteisinantis nežinodamas 
pats kodėl liesnykas (miszko 
sargas) Fuchs, kuris, matomai 
labai ko tai merymavo, ir butu 
sau labai noriai užgrajines ant 
savo numylėtos trinkeles, ‘bet 
to negalėjo tokioj draugijoj pa
daryti.

Kunigaiksztis regis nieko 
sau nedare isz tos1 visos drau
gijos susirinkusios nes kitiems 
kalbant szvilpavo ir žiūrėjosi 
sau in stones, paskendusias ru
denio miglose.

Pati kunigaiksztiene dalijo 
s u si r i n k u s i ems arba t a.

Kalbėjo taigi kunigas klebo
nas.

— 0 buk tai szviesi kuni
gaiksztiene nežinojo kaip tie 
czigonai rūpinasi apie Vieszpa- 
ti Dieva. Vakar pats atėjau 
prie ju su visai kitokiais persi- 
t ik rimais.

— Kas su kunigu geradeju 
atsitiko? Klause nusiszypso- 
jant kunigaiksztiene.

— Tai buvo per Visu Szven- 
tu diena. Atėjo pas mane czi
gonas, nepasake nei a, nei be, 
ir padėjo guldeną ant stalo. Ko 
norite? Paklausiau gana asz- 
triai. Tai yra ant Misiziu godo
tinas kunige rytoj lurime Už- 
duszines. Tai tas mane pereme. 
Pasidėkite tai sau pasakiau, 
jums tas daugiau reikalingas 
negu man pasimelsiu ir už jusu 
numirusius per ryt dienos a'bel- 
nas maldas. Eikite sau su Die
vu! O ne, gynėsi czigonas godo- 
tinas kunigas visai nepasimels- 
tu, o asz noriu idant atlaiky
tum Miszias už musu mirusius, 
o godotinas kunigas kitaip ne
laikys. Paliko guldeną ant sta
lo ir nuėjo. Matote taigi ponai, 
kad nepaisant geriausiu noru 
negalėjau jam guldeno sugra-

žinti ir turėjau atlaikyti Ml-j miszko sargais, kur jie prava- miszko sargas, tlzigonai, tai 
szias, pridūrė kunigas klebo
nas, gerdamas arbata.

— Man taip pat rodosi kad
tai ne toki pikti žmones, kalbė
jo mokytojas.

— Bet miszke jie, nežiūrint 
to, turbut visai nereikalingi ir 
tenai anų nematome, kalbėjo

BALTRUVIENE
M-*jM-M>*****4>M>** ********

Nedideliam miestelyje,
Kur kelios szeimynos gyvena, 

Bet tos moterėlės, 
Tai jau gana!
Tikrai sakant,

Baisiai neszvarios, 
Bet ka moterėles, 

Tai jau gana.
Apsileidę bia.uriai, 

Tai jau tikrai negerai.
Per girtavima apsileidę, 

Su kitais muszasi,
Kur sueina tai ir peszasi.
Tai mat ka girtavimas 

daro,
Isz tikrųjų Indijonai, 
Kaip netikia balvonai.

* * *

Tame Szamokin miestelyje, 
Randasi mergeliu, 
Kiti sako paneles, 

Bet daugiaaše sako, 
Kad tai ne paneles, 

Tiktai kumeles.
Kas Neldieni automobiliais 

trankosi,
In visokiais vietas trankosi, 

O apie Szventu Misziu tai 
nei ne ncmislina, 

O jus valkatos nektines!
Mislinate kad karta pamylės 

vaikinas?
Tai jau butu didelis kvailys. 

Jeigu prie tokios sėlis, 
Susi vai k iosite kaip nagines, 

Da. už pora, meteliu, 
Tai in tokias nežiuręs, 

Nestkysiu kokia tai vieta., 
Bet netoli nuo Szenadoro, Pa.

* * *

Viena Nuarko bobele, 
Prie vyru prisigretina, 

Katrie užfundyt jai ketina. 
Kaip tiktai kėlės guzutes 

užtraukė, 
Tuojaus paleidžia liežuvius,

O ir mergeles prie vyru 
kabinasi.

Kad užfundytu provijasi.
Tai ne dyvai, nuo motiniu 

iszmoko,
Po grinezias valkiojasi, 

Prie visu vyreliu kabinasi, 
Bet vyreliai raukėsi, 
Guzutes nekundina.

Taigi, ant sziandien bus gana!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . . , 

Motinos Szvencz.

Iszmintingi Žodeliai

žiuoja, tenai visadosi atsiranda1 taipgi žmones, o kaipgi, 
daug ugneviecziu, o retkar- 
ežiais palieka ir ars'zesnius at
siminimus. 1

— Praszau jusu, kas su jais 
padaryti? Klause ponas už
veizdetojas. Deszimts sykiu 
juos pavarysi, iszguisi ir de
szimts sykiu sugrysz: geriau
siai in tai visai netemyti, ar jie 
yra ar ju nėra. Kas ten man 
a.pie juos galvoj ?

— Ponas užveizdetojas tu-
ri teisybe, kalbėjo kunigaiksz
tiene, 'besisupdama minkszta- 
suoly ir gerdama arbata. Vi- 
sišzka. teisybe, teip galiu pa
sakyti, kad jaucziu prisiriszi- 
ma prie tu biednioku, už tai-gi 
ir nusprendžiau likties czigo- 
niuko krikszto motina.

— Ponas Akamanas Taube 
pranesze tarnas.

Ponas Akamanas inejo že
mai besikl on lodamas. Niekas 
ant jo neatkreipe atydos, su
stojo su nusižeminimu prie du
riu, kunigaiksztiene tuo tarpu 
toliau kalbėjo.

— Nusprendžiau likties 
kriksztamote tam czigoniukui, 
kuris antai neseniai gimė Ar
žuolyne.

— Tobulas darbas, szvie
siausioji ponia, kalbėjo tuo pe
rimtas kunigas.

— Norints bus bent kokia 
zobova, pridūrė ironiszkai 
miszko sargas.

K u n iga i k szt i s f 1 egm a t i s zk a i 
su pirsztu barabanijo in Įauga.

Akamanas Taube stovėjo 
prie duriu kaip nesavas.

— O musu ponas Akama
nas! Suszuko kunigaiksztiene.

— Szviesiausioji, sumur
mėjo ponas Tauibe.

— O, tegul ponas sėdasi, 
ar žinai ponas, rytoj apvaiksz- 
cziojame iszkilmybe czigonisz- 
ka kriksztą, kunigas klebonas 
apkriksztys, asz busiu krikszto 
motina, ponas žinai, kaip asz 
isz to linksma!

— Žinai ir tikiu, bet tai la
bai stebėtinas atsitikimas, 
szviesi ponia, bet praszau.

— Ponas Akamanas nemy
li ezigonu, praszneko užgau- 
naneziai kunigas klebonas.

— Sutinku su ponu Taube, 
kalbėjo miszko sargas, mes ant 
to žiūrime kiek tai szeptiszkai.

— Nieko nekenkia, szviesi 
kalbėjo

musu

isztikro 
vardus

Stovi Ir Laukia

ponia, nekenkia,
veizdetojas, norints 
žiūros nesutinka.

— Sutaikinsime
kortomis., ne tiesa?
juokdamos kuniga,iksztiene.

— Parinktinai, szviesi po
nia, labai gerai! Džiaugėsi

uz-
pa-

suJUOiSI

Insimaisze

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
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Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

— Nėra sunkesnio jausmo 
kaip jausmas ryto meta po po
kylio.

— Isz prastu, neturtingu 
žmonių reta kuri mergaite, 
kad ir mokyta, gali būti gera 
ponia ir isztikima žmona: Kas 
iszejes isz vargo ir skurdo, tas 
būtinai nori tuojaus karaliau
ti, ar auksu blizgėti.

— Kaip pasaulyje viskas 
greit praeina! Lauki, lauki ko
kios nors dienos. Ateina — aki
mirksnis — ir jau nutekėjus in 
amžinybe.

64 pus. Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

PLATINKIT “SAULE

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

— Teip, bet jie nokortuoja, 
atsiliepe ironiszkai prie langei 
kunigaiksztis.

Kortuota.
— O kaip vadinasi laimin

gas tėvas? Paklausė po valan- 
del e i užvei zdet o jas.

— Vadinasi Mieszka, atsa.-i 
k e klebonas, vaikas radiusis 
kaip szviesi ponia. Marija, Eu
genija.

Kalba isznyko bekertuojant.
— Ka ten veikia mano 

kriksztadukte? Klause kuni
gaiksztiene saules apsivijusio, 
stovinezio po balkonu vyrisz- 
kio, kuris nužgydamas rankom 
kepure, žiurėjo a.uksztyn su ne 
paprastu savo dėkingumu.

— Dekavojn szviesia.nsiai 
poniai, atsake Miszka, laikosi 
gerai, kaipgi turėtu but kitaip ? 
Tokia laime.

Knnigaiksztiene stovėjo ant 
balkonu pasirėmus ir rūke po- 
pierosa. Tai buvo penkiomis 
dienomis po kriksztui. Kriksz- 
tas atlikta iszkilmingai, niekas 
kaime niekados neinate ko pa
naszaus. Czigona.ite 
per kriksztą apturėjo
Marija Eugenija, visas ezigonu ■ 
būrys buvo gausiai apdovano
tas, o maža czigonkaite regis] 
gavo atmineziai kelis desetkus 
dukatu.

Turime but teisingi. Misza 
visiszkai nejieszkojo malones 
pas kunigaiksztiene. Tiktai ne 
tikėtai kunigaiksztiene ji pa
mate prie szabalbonines tvoros 
stovinti ir pati ji pasiszduke. 
Stovėjo czigonas, tarytum, ji 
kas butu karsztu vandeniu ap- 
liejes. Buvo tai iszteisyibes pa
togus vyras, suaugės, su juo
dais ūsais.

Kunigaiksztiene pute nuo sa
ves mėlynus durnu debesėlius 
ir su pasigrožėjimu žiurėjo tai 
ant czigono, tai vėl ant geltuo- 
nuojaneziu medžiu virszuniu.

— O motina, taippat laikosi 
gerai, Misza?

— Taip, visai gerai, atsake 
ramiai užklaustas.

— Turi visko, ka tik sau 
reikalauja?

— Visko, szviesiausioji po
nia.

— Bet matai, Misza, juk ko 
norints neturi.

— Nežinau, szviesiausioji.
— Visztos su makaronais, 

j u o k e s i k u n i gai k s z t i en e.
— Taip, to neturi, bet isz 

kur ji vargdiene tai ims.
— Pasiimk ta viszta pats. 

Žiūrėk, tenai po tvora purtosi 
viena, yra gana riebi, sugauk 
ja ir iszvirk su makaronais sa
vo paežiai.

Misza nedryso tai daryti.
— Na, ko stovi? — Juokėsi 

kunigaiksztiene. Juk asz tau 
galiu duoti viena viszta. Kok
sai tu paikas! Na, susigauk ir 
neszkis sau!

Su neapsakomu mitrumu szo- 
ko Misza prie tvoros1, apaugu
sios szaba.lbonais ir nesuskaitė 
da penkių, o jau viszta prany
ko jo pažastyje, nesugražina
mai. Kunigaiksztiene gardžiai 
sau juokėsi.

— Moki tu taip labai gerai 
daryti! Szauke in Misza, nu
mesdama. gala surūkyto popie- 
roso.

Misza jau ne'girdejo, buvo 
per toli.

Tas taigi ir buvo jo nelaimes 
priežastis.

Norėdamas isz pilies dasi- 
gauti in miszka, turėjo neatbū
tinai praeiti pro Akamano na
mus. Buvo tai žemas, vynuogė
mis apaugės namelis. Valstie-

Generolas Matthew Ridg
way, Tautu Sanjungos ir 
Amerikos vyriausias atsto
vas vienas sau stovi ir lau
kia prie Imjin upes. Jo au
tomobilius yra pirmas isz ei
les automobiliu, kurie va
žiuoja in tas nelemtas Korė
jos sutartis, kuriose dar iki 
sziol nieko nėra nuveikta. 
Jis dabar sako, kad visi kiti 
pasitarimai turės but laiko
mi toje vietoje, kuria jis, o 
ne Komunistai paskirs. Kae
song mieste Komunistai vis
ką prižiūri ir turi savo ka- 
riszka sargyba, kuri Genero
lui Ridgway visai nepatinka.

ežiai ta. nameli paprastai va
dindavo “Kvatera. ” Misza. ne
atbūtinai turėjo praeiti pro ta 
kvatera kitokios rodos nebuvo.

Bet kais tas, kaip norints pra
slinks, o jei ne, tai pasakys kad 
jam viszta dovanojo pati kuni
gaiksztiene, o szita, jei bus rei
kalas, sudės davadus.

Misza taigi ėjo sau be jokios 
baimes. Akamanas Taube sto
vėjo namelio tarp duryje ir lei
do durnu kamuolius isz ilgos 
pon iszkos pypkes.

Kur eina, valkate? Suriko 
ant Miszos.

— Namo, maloningas pone, 
in Aržuolyna, pas paezia.

— O ka ten po szvarku turi?
Greicziau nei Misza suspėjo 

atsakyti, iszdave ji viszta; re
gis isz dideles meiles per daug 
ja prispaudė prie savo kruti
nės.

— Ar ne visados sakyda
vau, suriko Akamanas, kad 
czigonas, tai vagis! Duok ežia 
man viszta!

— Gavau ja nuo ponios ku- 
nigaiksztienes, nedrąsiai su- 
szvapejo Misza.

— Tai kiekvienas vagis ga
lėtu pasakyti, czionais su visz
ta!

Bet Misza. del savo nelaimes 
pradėjo bėgti ir tuo budu puo
lė ant jo da didesnis nužiūrėji
mas, kad viszta pavogė.

— Vagis! Saugokite vagi! 
Sugaukite ji! Pradėjo isz visu 
šylu szaukti Akamanas.

‘ I

(BUS DAUGIAU)

— Oi anksti, anksti ima 
piktoji dvasia suktis lizdą 
žmogaus szirdyje,

— Ne vienas vyrukas, mis- 
lindamas kad jis pasivogs 
buczki, nežinojo kad nabagas 
su tuo pabueziavimu savo lais
ve pardavė.

-------------------- CJ---------------------

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
"Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

GYDUOLES :: :: 
GEROS PACZIOS 

DEL PIKTO VYRO
Kokia tai dora tarnaite Ober- 

arge, tarnaudama, užsiczedi.fo 
sau kelis szimtus franku ir ap- 
siporavo su amatninku, kuri 
pažinojo isz dorybes ir darbsz- 
tumo. Pirmutinius metus gy
veno sutikime ir meileje ir Die
vas jiems laimino. Ne trukus 
pirko sau nameli ir pusėtina 
szmoteli dirvos. Dabarties po
nas meisteris, kaipo turtingas 
locnininkas gali sau kiškuti pa
vėlini, pradėjo vaikszcziot in 
karezema, pasipažino gerai su 
arielkele ir alueziu ir mėgo la
bai karezemoje sėdėt. Taip tai 
pamažėl! isz doraus ir darbsz- 
aus ama tu in ko pasidarė tingi
nis, girtuoklis ir kazirninkas, o 
kad per tai nieko ne uždirbo, 
daug pragerinejo, tai sklypelis 
su sklypeliu dirva pradėjo par- 
•sidavinet. Vargas, motere 
verke paslapta, ir gerumu pra- 
sze vyro ir melde, nes viskas 
ant tuszczio. O kad nieko su 
piktumu plūdimu ir keiksmu 
plūdimu ir keiksmu ne pada
rys, apie tai žinojo gana gerai 
Margarieta, del to tylėjo kaip 
galėdama, ir saugojosi peklos. 
Viena ryta atsikėlė anksti, nu
ėjo in kamara, ir pradėjo savo 
drabužius destinet in skrynele 
locna, kuria pas vyra atsigabe
no. Vyras tuom kart atsikėlė 
ta.ipgo-gi ir kaip ne savas pagi
riotas po vakarykszcziai, pra
dėjo dairytis pusrycziu. Maty
damas paezia triusentese apie 
destijima savo daigtu, paklau-. 
se nusidyvines:

— Margarietele, ka darai?
— Mylimas palcziuli, atsa

ke Margarieta, per tavo girta
vima suvis pavargome! Jeigu 
tai teip toliaus eis, tada ir na
melio ne turėsime, o paskui ne
turėsi nei kur būtie, nei drabu
žio ! Tai noriu eitie ant tarnys
tes in miestą. Bazilea, kad už
dirbt ant raudos, del tavęs ir 
drabužio. Mylėjau tave, kaip 
ir dabar esi varge, noru apie 
tave ne užmirszt!

Žodžiai tiejei sugraudino vy
ra; paglamonėjo paezia, iszsi- 
žadejo girtamimo ir dalaike 
duota žodi ba prižadėjo jokio 
gėrimo in burna, ne imt. Dabar 
abudu gyvena laimingai ir ge
rai jiems .sekasi.

Tai gali padarytie kožna pa
ti, nes tiktai gera pati, kuri ne 
yra pikta ir savo liežuvi gali 
sulaikyti. —'GALAS.

^Pirkie U. S. Bonus!
Uncle Sam Says

Devotion to country is what wins oai 
the field of battle. Devotion to th»i 
American soldiers in the field is yourl 
job. And there is one big way to show; 
it—your greater purchase of U. S. Dm 
fense Bonds. In letter after letter from: 
foreign fields, our soldiers urge their 
families ana Mends to back them u^ 
with the purchase of Defense■ ®»nds‘; 
Pwve to them you are behind them.^^

i
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— 37-ta Lietuviu Diena. Se- 
redoj, Rugpiuczio (Aug.) 15-ta 
diena, nusidavė pasekmingai. 
Daug žmonių suvažiavo in 
Lakewood iparka. Programas 
prasidėjo antra valanda po 
piet, Szokiai nuo 4 iki 5 vai., ir 
nuo 9 vai., per Whitey’s ir 
Sammy Rounds Orkiestras.

— Ponas Antanas Judgau- 
da, gerai žinomas sportas isz 
South Boston, Mass., lankosi 
musu apylinkėje pas pažinsta- 
mus ir prie tos progos atlan
kė “Saules” redakcija, nes po
ną s Juga u d a y r a m u su “ S a u - 
lęs” skaitytojas. Ponas Jud- 
gauda taipgi dalyvavo 37-ta 
Lietuviu Diena Lakewood par
ke.

, — Jonukas', devynių metu 
amžiaus sūnelis, pons. J. Vait- 
kievicziu nuo 36 E. South uly., 
kuris ana sanvaite staiga su
sirgo su liga “Polio” parali- 
žįii,,sveiksta Allentown ligon- 
buteje ir neužilgo sugrisz na
mo pas savo tėvelius.

Elektrikinis szturmas 
Lur invyko Seredos vakara, 
padare daug bledies neknriose 
miestuose. Žaibas pataikė in 
vasarini narna Locust Valley, 
prigulintis prie p. Bernardo 
Marcziuliono, nuo 238 W. Ma
hanoy Avė., mieste. Bledies pa
daryta ant dvideszimts tuks- 
tancziu doleriu.
. — Sufbatoj pripuola Szven- 
to Ągapito, o Tautine Szvente 
Ale. Ir ta diena 1914 metuose, 
per Pirma Kara, Rusu karei
viai pereina Prūsijos rubežiu 
ir susiremia su Vokiecziais teis 
Štaluptnais.
. — Kita sanvaite: Nedelio, 
pripuola keturiolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi ta diena 
yra Szvento Jono Eudes, o 
Tautine Szvente Szviesuole. Ir 
ta diena: 1939 ra., Vokiecziu- • J
Ruskin, septynių metu sutartis 
sudaryta del pramones ir pre
kybos; 1812 m., per Antra Ka- 

įrą su Anglais, Amerikos laivas 
sumusze Anglijos lai va. “Ma
cedonian” prie Azores Salų.
; — * Panedelyje pripuola 
Szv. Bernardo, o Tautine 
Szvente Neringa. Ir ta diena: 
1946 metuose Amerikos val
džios sžtabas pasiunczia Yugo
slav! jai pareikalavimu pasi- 

•; aiszkinti ir susitaikinti už ap- 
szaudinirima dvieju Amerikos 
neapszarvnotu prekybiniu ero- 
.planu. Amerikos valdžia per

spėjo Jugoslavijos valdžia kad 
ji .pareikalaus atsilyginimo ir 

’kita syki nedovanos; 1833 m., 
Renjamin , Harrison 23-czias 
Šuvien. Vals,, prezidento gimi
mo diena.f

— Utarninke pripuola Szv. 
Joanos F de Chant, o Tautine 
szvėritė,' Bukanto. Taipgi ta 
iliena: 1939 metuose, Vokie- 
cziu-Sovietu deszimties metu 
sutartis del neužsipuolimo pa- 

•raszta.; 1940 m., Leonas Troc- 
~kis, szeszios desizimts vieno 

meto amžiaus revoliucijonie- 
'-rilis pasimirė Meksikoje, jis 
.'buvo mirtinai sužeistas politi- 

' kiečiaus Frank Jackson; 1943 
m., Rusija paskiria Andrei 
d^rpmyko kaipo savo Ambasa
dorių Amerikai, in vieta Litvi- 
iiovb, kuris dingo kaip kad ji 
Ž'ėihe butu prarijus, Litvinovas 
būvo labai draugingas ir sten- 
gresi užmegsti draugingus san
tykius ir ryšius su Amerikie- 
.ęziais, kartais ateina gandai 
kad jis da gyvuoja Rusijoje, 
pet jau kaip paprastas' mužikas

Vice-Admirolas Turner C. 
Joy (po kairei), virszininkas 
Tautu San jungos delegacijos 
in Kaesong miestą ir Major 
Generolas Henry I. Hodes 
praeina per Komunistu sar
gyba Kaesong mieste. Jiedu 
du sako, kad nieko iki sziol 
nėra ir gal nebus nutarta 
kaslink paliaubų ar taikos 

o ne ponas, kiti gandai sako 
kad jis jau seniai žuvęs;

Shenandoah, Pa. — Laidotu
ves a.a. Stanislovo (Tasie) Me- 
ląusko, nuo 218 E. Lloyd uly., 
invyko Panedelyje, Rugpiuczio 
13-ta diena su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va-j 
landa ryte ir palaidotas in pa
ra pi jos kapines. Velionis sirgo 
ilga laika, pasimirė Petnyczioj, 
Rugp. 10-ta diena pas savo mo-i 
tinele, p. Marie Melauskiene,1 
218 E. Lloyd uly. Gimė Shena- 
doryje. Kitados dirbo del Ar
mour Co. Paliko savo motinėlė' 
trys seserys: Veronika Molu-' 
sziene, namie; Prane, pati Juo
zo Matouiene, Frackville ir Do-į 
rota, pati Allen Thompson isz 
Laurens, So. Carolina.

Frackville, Pa. —- Agota Pa-1 
tackiene, nuo 406 W. Chestnut! 
uly., kuri pasimirė Nedelioje in , 
Schuylkill Haven ligonbute, li
kos palaidota Utarninke, su 
apiegomis Apreiszkimo P. M., 
bažnyczioje devinta valanda 
ryte, ir palaidota in parapijos 
kapines. Velione gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika dauge
lis metu atgal.' Paliko savo vy

Busimasis Ispanijos Karalius

Eina gandai, kad Madri
do miesto Don Juan, po te- 
siai, pataps visos Ispanijos 
karaliumi. Kiti gandai eina 
kad jis atsisakys savo sosto 
ir ta sostą paves savo tryli
kos metu sunui, Juan Carlos. 
Visa tai pareis nuo to, jeigu 
Francisco Franco to kraszto 
diktatorius kaip tik ko pa- 
naszaus ir nori, kad jis gale- 

Korejoje. Matyti isz Komu
nistu sargo iszvaizdos kad 
ne viskas tvarkoj.

Didžiausias ir svarbiau
sias klausimas dabar yra: 
Kaip ir kada isztraukti ka
reivius ir armijas isz Korė
jos.

Sziaures Koriecziai nori 
kad musu armijos pasiliktu,

ra Juozapa.
— Gerai žinomas senas 

kriauezius, Jonas Domalakas, 
nuo'146 N. Balliet uly., numirė 
Pagedėlyje, 7-ta valanda ryte. 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko in Gilbertona, o 1922 metuo
se apsigyveno Frackvilleje. 
Paliko paezia Estele; du sunu: 
Daktaru Edvardu, isz Omaha, 
Nebr., ir Jonu namie; trys duk
terys: B. Pacelliene, Riverdale, 
N. Y., Alberta, New York, N. 
Y., ir Valerija, pati Charles 
Angel, Galveston, Texas. Tris 
brolius: Stanislova, isz Ran
shaw; Jokūbą ir Jurgi, isz1 Con
necticut vals., taipgi seseri Ma
rijona Lietuvoj. Likos palaido
tas Ketverge, su apiegomis Ap
reiszkimo P. M., bažnyczioje 
9:30 valanda ryte, ir palaidotas 
in Szv. Liudviko parapijos ka
pines Fra ok v i 11 e j e.

New Philadelphia, Pa. — 
Nedelioj, Rugpiuczio (Aug.) 
devyniolikta diena, puse po de
vynių isz ryto Middleport 
miestelyje, Jo Ekcelencija Vys
kupas J. Carrol McCormick pa
šventins Saldžiausios Szirdies 
B a žn y e z. i o s k o p 1 y c z i a.

Architektas, namu ir rimiu, 

tu prisivilioti Amerikos pi
nigine pagelba.

Diktatorius Franco sako 
kad jis pripažins kita kara
lių jeigu jis bus Ispanjolas, 
vyras, trisdeszimts ar dau
giau metu amžiaus ir geras 
Katalikas, Szitas karalai
tis yra visa tai ko tas dikta
torius Franco reikalauja.

□ □ CJ 

bet Komunistai reikalauja 
kad visos kitu krasztu armi
jos isz to kraszto pasitrauk
tu.

Bet armija ir kariszka val
džia gerai žino, kad jeigu 
musu kareiviai nors del vie
nos dienos pasitrauktu, tai 
Komunistai ta diena visa ta 
kraszta pasisavintu.

j ofisu, inžinierius G. C. Free
man koplyczios statyba buvo 
nustatęs. Koplyczia yra isz ply
tų su cemento pamatu ir plie
no sienomis ir lubomis, ir kop
lyczia yra taip pabūdavote, 
kad ji jokiu budu negali užsi
degti. .

Koplyczios vidus -yra labai 
skoningai iszmaliavotas. Didy
sis altorius su abejais szoni- 
niais altoriais yra isz marmu
ro; taip .pat ir šventoriaus 
grindos, groteles ir stacijos yra 
isz marmuro, kuris'.'buvo par
trauktas staeziai isz Italijos.

Elektros geriausios szviesos 
yra intaisytos kaip pat ir ge
riausia. sziluma.

Didžiai Gerbiamas Pralotas 
Tulaba, Lietuviu Kolegijos 
Italijoje virszininkas pasakys 
toms ■ iszkilmems pritaikinta 
pamokslą. Keli parinkti vieti
niai kunigai ir keli seminaris
tai dalyvaus tose iszkilmese.

Saldžiausios Szirdies parapi
jos klebonas yra Kunigas Sta
sys Mosuras. Vikaras Leonas 
Pecziukeviczius su savo pagel- 
bininkiu Kun. Bielskio ežia 
yra padejes baisiai daug darbo, 
pasiszventimo ir 'prakaito, szi- 
ta nauja Lietuviu koplyczia in- 

^steigti ir pa'budavoti. Tik gai
la kad tiek mažai vietiniu Ku
nigu yra užprašyta tokioms 
iszkilmems. Jau musu amžiuje 
vargiai teks kitos bažnyczios 
ar koplyczios szventinti. Tai 
isz tikrųjų istorinis in vykis!

Philadelphia, Pa. — Nedelioj 
Rugsėjo (Sept.) 2-tr-a diena, p. 
Mikelatezio gražiame sodne in- 
vyks Szv. Andriejaus parapi
jos szannns iszvažiavimas: 
“Metine Lietuviu Diena.” Pa
silinksminimas jauniems ir se
niems. Bus dainos, szokiai, 
lenktynes, virves traukimas ir 
kitokį žeidimai su dovanomis 
atsižymėjusiems. Bus ir kito
kiu laimėjimu. Szokiams gros 
gera orkiestra. Kaip paprastai 
bus invairiu užkandžiu ir gė
rimu. Todėl, maloniai kvieczia- 
me parapijieczius ir apylinkes 
Lietuvius, senus ir jaunus at
vykti in szi dideli Lietuviu 
Dienos iszvažiąvima. Nuvažia
vimas in pikniką yra visiem 
gerai žinomas: gatvekariu Nr. 
66 iki City Line, o ten rasite au
tobusą, kurs nuvež in parka.

Arba važiuokite dideliais luk- 
susiniais autobusais, kurie ta 
diena važiuos 10-ta vai. ryte 
nuo bažnyczios ir nuo koply- 
ezios. Autobusu keliones bilie-, 
tns būtinai insigykite isz anks
to. Važiuojam visi! Kvieczia ir 
lankia daug svecziu,
— Lietuviu Dienos Komitetas.

----------------- :— -------------- |

Beverly Hills, Calif. — Mill-' 
jonierius, Laikrasztininkasl

kaip lengwai ir gražiai ežia gi
musios Lietuvaites moka Lie- 
tuviszkai dainuoti.

Kun. Jeronimas Bagdonas 
visu susirinkusiu mintis ir 
troszkimus iszreiszke, sukalbė
damas trumpa maldele progra
mos pradžioje. Jis trumpai pa
sakė “Dieve duok, kad ateis 
diena kada Lietuviai Lietuvo
je galės szvesti Amerikos Die-'

Wm. Randolph Hearst, 88 me
tu amžiaus, kuris sirgo per ko
ki tai laika, pasimirė LTtarnin-j 
ke savo namuose. Paliko pa- i 
ežia ir penkis sūnūs. ♦

-----------------------------------

DIDINGA LIETUVIU 
DIENA

na, kaip mes sziandien ežia, 
Amerikoje szveneziame Lietu-i 
viu Diena!”

Susirinkusieji in sale del 
programos labai ramiai ir ty
kiai užsilaikė, nors diena buvo 
baisiai karszta.

Visi, su kuriais mums teko 
passikalbeti, sake kad tokios 
gražios prčgramos jie dar nie
kur nebuvo mate ar girde j e.

Ir mums visa Lietuviu Die
nos tvarka patiko, ir mes nuo- 
szirdžiai sveikiname tuos, ku
rie tokia programa surengė.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tikrai buvo kas pamatyti ir 
ko pasiklausyti.

Advokatas Vincas Krencevi- 
czius, kaipo programos vedėjas 
savo darba moksliszkai atliko.

Pralotas R. Tulaba labai 
vaizdingai nupasakojo savo as
meninius pergyvenimus ir kitu 
Lietuviu nuotykius paskutinė
se Lietuvos dienose.

Teisėjas Cyrus M. Palmer 
pasirodė tikras Lietuviu drau
gas, parodydamas kaip gerai 
jis yra susipažinęs su Lietuvos 
reikalais ir su Lietuviu likimu.

Visos dainininkes staeziai 
sužavėjo visus. Buvo tikrai
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RAZBAININKAS
NUŽUDYTAS

IDLER, ALABAMA. — Bil- 
ly Davis, dvideszimts devynių 
metu amžiaus razbaininkas, 
kuris savo draugams po:? pri
siekęs ir didžiavosi kad polici- 
jantai ji niekados nepaimš gy

SENMERGIŲ
TURTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tiko. Kai niekas neatsake in 
duris, jis insilauže ir rado Cla
ra mirusia ir jos seseri sergan- 
czia nuo bado.

Abi taip skupiai gyveno, kad 
nei valgyti jos nevalgė, bet vi
sus pinigus cziedino ir sau tur-

va, iszlaike savo žodi.
Slaptos policijos FBI*agen

tai seke ji daugiau kaip mene
si kol jie ji užtiko ant ukes, 
farmos. Jie nepasidavė ir pra
dėjo szauti in FBI agentus. Bet 
jis suspėjo tik viena szuvi isz 
savo revolverio paleisti kai dvi 
kulkos pataikė jam staeziai in 
szirdi.

Szitas razbaininkas pahego 
isz kalėjimo ir paspruko isz po- 
licijantu Alabama, Georgia ir 
Tennessee valstijose.

FBI policijos agentai užtiko 
ji mieganti. Kai jie ji pabudino 
jis nusistvere už revolverio, 
kuri jis turėjo po paduszka. 
Kai tik jis paleido viena szuvi, 
FBI policijos agentai ji ant 
vietos nudėjo.

FBI policija jo jieszkojo nuo 
Liepos (July) vienuoliktos 
dienos, kada jis iszsiszove in 
laisve per keletą policijantu 
netoli Birmingham miesto.

MPirkie U. S. Bonus!


