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Paczto Kasztai Pakilo
*

Isz Amerikos
JAUNI ZULIKAI

Nužudė Slauge
EAST LANSING, MICH. — 

Vienas kolegistas su dvejais 
jaunais, visai pienburniais vai
kezais prisipažino, kad jie nu
žudė Pauline Campbell, trisde- 
szimts keturiu metu amžiaus 
slauge.

Jie pasiaiszkino kad jie no
rėjo daugiau pinigu del alaus.

Per kelias sanvaites polici
jantai jieszkojo tokiu žuliku, 
kurie vakarais užsipuldineda- 
vo ant slaugiu pareinancziu na
mo vakarais.

Szitie trys jauni žulikai, nu
žudė slauge Pauline Campbell, 
gavo tik doleri ir trisdeszimts. 
penkis centus.

P1RSZYLS PYKSTA
i INDEPENDENCE, MO. — 

l>er kelis metus, kai jis paliko 
maža Independence miesteli, 
prėsimuszti teatro loszimo di
rigavime, likimas ne taip malo
niai szypsojosi ant buvusio 
mokytojo Charles Blevins Da
vis. -

■ . _ ’!• įi t- K
Jam pasisekė gana pinigu 

pasiskolinti del keliu teatru, 
loszimu New York, mieste, bet 
tie loszimai nepasiseke. Gyve
nimas buvo sunkus. Bet nežiū
rint to, Charles Blevins Davis 
daug keliavo, susitiko ir susi
pažino su intakingais ir bage
tais žmonėmis, nutuko ir nu
pliko ir sutrumpino savo varda 
pavarde in C. Blėvins Davis, ir 
apsiženijo su apysene milijo- 
nierka naszle, Marguerite 
Sawyer Hill. Kai ji pasimirė 
1948 metuose, jam liko devynių 
milijonu doleriu turtelis.

Po tam jau C. Blevins atsilo- 
sze, savo pilveli pastate ir tapo 
tikras ponelis. Viskas jam pui
kiai klojosi. Patarnautojai vi
sur jam isz pat liemens lanks- 
tiesi ir klonojosi. Jis šukele 
puikius pietus Prezidentui 
Trumanui ir jo žmonai ant sa
vo puosznaus ūkio.

Bet ta puoszni ir rami taika 
neilgai tesiesi! Likimas, kaip 
koks kipszas vėl koja pakiszo. 
Mažas, plonas ir vos tik girdi
mas balselis teismuose pasigir
do.

Tūlas Joseph William Col
lins, darbininkas, pardavėjas 
isz Ozonė'Tarko, Queens, New 
York, per, teismą pareikalavo 
biski *pinigu* tik $354,000 už 
malonu patarnavima,

Szitas Collins sako kad jis ta 
naujai tapusi milijonierių buvo
susitikęs dar priesz visa jo tur- nes jau yra paaukoję daug 
teli ir jo bagota naszlele, kad kraujo, kuris yra laikomas pa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Anglijos Karalius 
Jurgis VI Pavojin-
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Penki jauni Rytu Europos 
vyrukai, kurie tapo pirmieji 
ateiviai stoti in Amerikos 
Armija, buvo labai nuoszir- 
džiai priimti, kai Leitenan
tas Eugene C. Egg, juos pa
sveikino, Sonthofen mieste

ANGLIJOS
KARALIUS SERGA

Turi Plaucziu Liga

Daktarai Padare 
Operacija

LONDON, ANGLIJA.
Anglijos žmones dabar 
džiasi už savo Karalių Jurgi 
Szesztaji, kuris pavojingai ser
ga plaucziu liga. Nedėlios va- 
kara, daktarai padare operaci
ja, iszeme viena plauti.

Penki Daktarai nuolatos 
prie jo stovi. Keli net ir miega 
palociaus kambariuose. Beveik 
visi karaliszkos szeimynos na
riai pribuvo ir dabar neaplei
džia palociaus.

Apie du tukstancziai žmonių 
buvo susirinkę prie palociaus 
vartų vakar, laukdami žodžio ( 
apie serganti karalių.

Karalius jau keli menesiai 
kaip sirguliavo nuo tos plau
cziu ligos, bet vis nepasidavė. 
1949 metuose Karalius buvo 
ant operacijos del abieju savo 
kojų.

Karalaite Margarita greito
mis pargryžo isz Szkotijos, kur 
ji buvo iszvažiavus atostogau
ti- . .

Anglijos žmones pamirszo ir 
ateihanczius rinkimus ir visus Į 
politinius ginczus, kai iszgirdo 
kad Karalius pavojingai ser
ga.

Daktarai sako kad gal kara-I 
liui reikes duoti kraujd. Žmo-

mel-1

lociuje.
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Paczto Darbininkams 20 Centu 
AntDolerioDaugiau;Prez. Tru- 
manas Pasmerkia Komunistus;
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Vokietijoje. Visi penki bus 
pasiunsti in Amerika del ka- 
riszku mokslu, ir po tam bus 
paskirti in jiems tinkamas 
vietas vaiske. Du isz j u yra 
Czekoslovakai, vienas Rus- 
kis, vienas Vengras ir vienas

Ukrainas.
Naujas Amerikos instaty- 

mas duoda szitokiems vyru
kams proga kariauti už lais
ve sykiu su musu kareiviais, 
ir paskui tapti musu kraszto 
piliecziais.

Per 3 Menesius Laiko Alijantu 
Lakūnai Sudaužė Prieszo 16,- 
000 Troku Ir 5,000 Freitkariu

PRIESZ TEISMĄ IR
TEISYBE

RINKIMAI
A NGLIJ O J E prjemc jr prj[)azįno pakelti algas pusei mi

lijono Paczto Darbininkams nuo keturiu 
szimtu ligi septynių szimtu ant metu daugaiu. 

Szitokis algų padidinimas krasztui kasz- 
tuos $235,760,000.

Tos padidintos algos bus mokamos nuo 
praeito Liepos (July) menesio, pirmos die
nos. Tie paczto darbininkai, kurie mažai 
gavo mokėti, negavo algos pakelti, bet tik 
tie, kurie ligi sziol daugiau gaudavo.

Sukelti ar surinkti tiek daug pinigu, 
cen- 
ku- 

Rei- 
De-

WASHINGTON, D. C. Kongresas

Ministeris Paskiria 
Spalio 25 Diena »

pasprukti, tai visas New York 
miesto policijos sztabas baisiai 
nukentejo.

Isz viso to paaiszkejo ne kad 
tie policijantai yra nekalti, bet 
kad teismas negali juos kaltin
ti ar nubausti. Paaiszkejo, kad 
ir kaltas, prasikaltęs polici- 
jantas, jis negali būti nubaus
tas.

Beveik panasziai buvo New 
York mieste atsitikę 1912 me
tuose kai policijos Leitenantas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Ministeris, Clement 
R. Attlee, per radija, yra pa
skelbęs, kad bendri Rinkimai 
bus laikomi Spalio (Oct.) dvi- 
deszimts penkta diena.

Jis pasiaiszkino, kad dabar 
būtinas reikalas laikyti Rinki
mus, nes Darbo Partijos turi 
labai maža pirmenybe ar didu
ma taryboje ir Kongrese. Jis 
praszo, kad žmones, per atei- 
nanczius Rinkimus iszrinktu 
daugiau Darbo Partijos atsto
vu ir taip iszreiksztu savo pa
sitikėjimą ant Darbo Partijos.

Darbo Partija dabar palaiko 
savo pirmenybe tik per keturis 
balsus. Bėt per szituos atei- 
nanczius Rinkimus Ministeris 
Attlee su savo Darbo Partija 
gali ta maža, keturiu balsu pir
menybe prarasti ir prakiszti.

Buvęs Premieras septynios 
deszimts septynių metu am
žiaus Minister Winston Chur-! iv i •
chillis, su savo Partija gali la- negu pacztas bus žmonėms pabrangintas, 
bai greitai ir labai lengvai lai-. (CgU pacztO sztaboS SUgiaŽina SCllOVCS tvarka, 
meti szituos Rinkimus ir gali ° °
paimti pirmenybe ir gryszti in kad žmones gautu paczta du sykiu in die- 
vaidzia. na, kaip ir pirmiau.

Darbo Partija jau labai m-
kiro ir insipyko Anglijos žmo- SUOtaS IT jam bllVO 
nems, kuriems jau ligi gyvo ™vn hlirnal
kaulo insipyko visi tie maisto S,Oaryn SaV0 Dilina, 
trukumai ir ant visko suvaržy
mai.

Darbo Partijos nariai gerai 
žino kad, jeigu jie atidėtu Rin
kimus ligi ateinanczio pavasa
rio, jie tikrai viską pralaimėtu. lOVCSta IT priimta, tai ji SlldaFJS dideles 

, nežiūrint 
zonte miesto. • jiems gresianczio pavojaus, nu-

Kaip ta nelaime atsitiko ge- tarė laikyti Rinkimus ateinan- Skaitytojams! 
kai szitiems intartiems polici- ležinkelio kompanijos virszi- ti menesi.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

New York Policija 
Apsiszauke

nuoty-

PER AKYMIRKSNI 
MIRTIS

NEW YORK, N. Y. — Po- 
nia Betty Magei isz Closter 
miesto, N. Y., vairavo savo, 
nauja automobiliu ant Henry

mums visiems dabar reikes mokėti du 
tu už Valstybine Kortele (Post Card) 
ri iki sziol kasztavo tik viena centą, 
kės teipgi brangiau mokėti už “Special
livery” greitai pasiustus laiszkus ir už siun- 
cziamus per orą, ant eroplanu.

Vienas Senatorius pareikalavo, kad pirm

NEW YORK, N. Y. 
Nuostabus ir netikėti 
kiai Teisėjo Leibowitz teismo 
ofisuose, užsibaigė kai visi in- 
tarimai ir priekaisztai priesz 
asztuoniolika policij antu buvo 
nutraukti, paszalinti ir isz teis
mo iszmesti.

Visi jie buvo intarti, kad jie 
priėmė kyszius, davėsi būti pa
pirkti to gemblerio, razbainin- 
ko, Harry Gross.

Kai szitas gembleris Harry 
Gross nesutiko juos vardais pa
vieniui intarti ir iszduoti, tai
teismo visa byla žlugo, ir tie in- Hudson Parkway, kai staiga 
tarti policijantai turėjo būti kas ten atsitiko, kad tas jos au- 
pa’eisti. Ir juos dabar niekados 
negalima už tuos prasikalti
mus intarti ar in teismą pa
traukti, nes Amerikos Teismo 
Instatymai neleidžia, nepave- 
lina antru kartu intarta žmogų 
teisti.

Szitas Amerikos Teismo in- 
statymas sztai ka reiszkia: 
Jeigu intartas už koki prasi
kaltimą žmogus būva syki 
Teismo paleistas, ar jeigu per 
tuos tardymus Teismui nepasi- 
seka tuos intarimus priparody- 
ti, tai jau tas žmogus niekados 
negali būti vėl patrauktas in 
teismą už ta pati prasikaltima.

Reiszkia, visi tie intarti po- į 
licijantai liekasi laisvi ir dabar 
paties Teismo nepalįecziamid tro szimto myliu nuo Belohori- Už tai jie dabar, 
Bet toli gražu tai nereiszkia 
kad jie yra iszteisinti. Anaiptol

tomobilius pasuko nuo to viesz- 
kelio ir sudužo in stulpą.

Automobilius apsisupo ap
link stulpą ir pravažiuojantis 
Daktaras paskelbė kad Ponia 
Betty Magei žuvo toje nelaimė
je ant Henry Hudson Parkway 
vieszkelio.

12 ŽMONIŲ ŽUVO

Traukinio Nelaimėje
RIO DE JANEIRO, BRAZI- I 

LIJA. — Dvylika žmonių žuvo 
ir devynios deszimts buvo su
žeista, kai greitas traukinys 
susimusze su freitkariu, pusan-

jantams pasisekė taip gražiai! ninkai dar nepaskelbia.

Bet, jis buvo nubal- 
mandagiai patarta už-

yra inneszta in Kon“Dabar kita Byla
gresa, kad pabranginti visu centu Laikrasz
cziu iszsiuntinejima. Jeigu szita Byla bus

sunkenybes Redakcijoms ir Laikraszcziu n
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Kas Girdėt
tris maiszus kantrybes.

Kai in moteri eini, pasiimk 
botagą.

1

‘BALF’ NEW YORKE 
LAUKIA 1,000 

RINKĖJU

" S A U t, B ’ • MARANO? OMt, PA.
— - - *__________i— 1 '

SZVARI BURNA

Meile gaivina iszminti, o isz- 
mintis — meile. Tai szviesusis 
ratas, kuriame telkiasi mylin
tieji ir iszniincziai.

Savim kieme ir gaidys drą
sus.

Prie vieno dalyko susitelkti 
ir jam atsidėti —< sztai pirmo
ji vaisingo darbo sanlyga.

Paryžiuje pasirodė pirmas 
numeris katalikiszko laikrasz- 
czio Rusu kalba, pasivadinės 
“Rusu Kataliku Pasiuntinys.’’ 
Laikrasztis iszeis tuo tarpu kas ✓
du menesiai.

NEW YORK. — Artinasi 
New Yorko Lietuviu sanvaite, 
kuria jie skirs Europoj liku
siems Lietuviams szelpti. Tai 
bus Spalio (Oct.) men., pirmoji 
sanvaite, nuo 1 iki 7 dienos. Tai 
bus milžiniszka rinkliava au
ku. New Yorko miesto Valdy
ba, duodama BALFui leidimą 
sziai rinkliavai pravesti, net ir 
tam tikra iszimti padare, kad 
rinkliava galėtu geriau pavyk-

Da turime keliolika skaity- tį Paprastai Nedeldieniais 
toju kurie užmirszo atnaujinti rinkliavų New Yorke nelei- 
savo prenumerata už laikraszti ūžiama, bet Lietuviams leido, 
‘‘Saule.’’ Davėme užtektinai rįnkejai galėtu pasiekti ko 
laiko atsilyginti, ir jeigu grei
tai neprisiims užmokesti, tai 
laikraszti turėsimo sulaikyti!

Negirk dienos be vakaro, o 
mergaites be ryto.

Dideli vagi ir ponai gerbia.

Ne tam gera, kuris karve už 
ragu laiko, bet tam, kuris ja 
melžia.

Geriausia užraszykite del sa
vo pažiiistamiems laikraszti 
“Saule” isz kurio turės nema
žai džiaugsmo.

Jaunuolis, pajutęs savyje 
nors menkute kūrybos ki- 
birkszti, tuo jaus svajoja, isz- 
leisti atskira leidinį, užtari- 
nuoti ir įszgarsęti. Kriti
kas Adomas Jaksztas, Kunigas 
Dambrauskas, kovojęs su sziuo 
skubiu raszytoju noru iszgar- 
seti, o nenorineziais brėžti ir 
tobulėti, viename lieteratu su
sirinkime pakviestas kalbėti, 
pasakė: “Poetai daug ko turė
tu pasimokyti isz daržininko, 
kuris kantriai prižiūri ir laisto 
pasėtus augalus. Jeigu diubi- 
ninkas, smalsumo pagautas, 
pradėtu gležnius augalėlius sa
vo ranka tempti ir greitinti ju 
augima, jis juos tik sužalotu ir 
niekada nesulauktu vaisiu. 
Derlius ateina tik po kantraus 
laukimo ir kruopszczios auga
lu priežiūros.”

Netekti tėvynės yra didele 
nelaime. Tai yra pati didžiau
sia nelaime.

Ruskis raszytojasi, Tolstojus 
yra pastebėjęs: “Žmones am
žinai klydo ir klys daugiausia 
del klausimo, ka jie laiko tei
singa. ir ka ne.”

Kalba yra didžiausia Lietu- 
viszkumo žyme, kad turime 
sekti, 'kad musu vaikai gražiai, 
taisyklingai kalbėtu.

Meile inyykdo daug dalyku 
o svarsto mažai. Kur yra meile, 
ten nėra vargo ir kentėjimo, 
arba pats kentėjimas yra myli
mas.

Maironis nebepažino save ir 
savo rasztus! 1931 metais, Kau
no Kunigu Seminai-ija surengė 
paprasta pavasario ekskursija 
laivu aplankyti Nemuno kran
tuose gludincziu istoriniu vie
tų, miesteliu. Dalyvavo ir rek
torius Maironis. Mėlyna Nemu
no juosta, skardus krantai, po 
laukus kruta aito jai visiems 
primine Maironio dainose skes- 
tanezia Lietuva, sodybas su 
raustaneziais žemeziugais, ža- 
liubjancziomis rūtomis; klieri
kai nejucziomis apsupo rekto
rių Maironį ir užtraukė: “Lie
tuva Brangi, Mano Tėvynė.” 
Maironis susimanstes klausėsi 
dainos ir po to tyliai pratarė: 
“Asz nenoriu dabar tikėti, kad 
tai bueziau paraszes” Senelio 
akyse sužvilgo praeitis, atne- 
szusi ana nebepažinstamaja 
kūrybos valanda, dejones ir 
kanezias, pagimdžiusias Biru
tes dainos užburta tėvynė!

New Yorko d i e n r a s z t i s 
“Times,” ana diena minėjo 
szimta metu sukaktuves, szitas 
dienrasztis pradėjo eiti 1851 
m., Rugsėjo 18 diena, ketiniu 
puslapiu dydžio ir per ta lai
ka iszaugo .iii viena didžiausiu 
dienraszcziu pasaulyje.

Pypkes Dūmai

Motina Ir Duktė

Kaip gyvenama, taip 
mirsztama.

ir

Platinkite “Saule.”

ne-i ‘Bendras darbas niekam 
priklauso ir yra niekieno dar
bas.

Gudrumas yra vertesnis už 
stipruma.

Iszejo nauja Daktaro A. Gar
maus knyga: “Nemuno Pa
krantėmis?” Tai jaunu dienu 
atsiminimai. Knyga iszleido 
* ‘Nemano ’ ’ knygynas, Chica- 
goje.

Meldžiasi Dievui, o velnią už 
uodegos laiko.

Dukterėle mano, netekek, 
Geru metu palūkėk, 
Isztekesi pamažu, 
Nes su strioku yra negražu. 
Gaila man tavęs, vaikeli, 
Kad taip jauna žudai vainikėli, 
Nors rūtele tu paminsi, 
Nieko gero nematysi. 
Miela mano motinėlė, 
Vertėtu tad tas iszmanyti, 
Kad tu butum netekėjus, 
Ar tu butum ka turėjus? 
Kaip jaunikio tu norėjai, 
Geru metu nežiūrėjai.
Tik jaunyste atsiminkie, 
Man teketi neužginkie. 
Asz iszteket isztekejau, 
Bet su mama nesiriejau, 
Kaip tu, dukrele, isz didžio 

noro
Laikai man už nedora. 
Jei, dukrele, nesiliausi, 
Tai tikrai bizūną gausi. 
Jei negali but jau geruoju, 
Tai priversiu asz piktuoju. 
Nors ir kažinkiek sznekesi, 
Bet neisztekesi.
Asz sznekesiu, kiek galėsiu, 
Ateis laikas, isztekesiu; 
Gausiu vyra gera, dora, 
Pagal savo tikra norą, 
Ir gyvensiu, linksma busiu, 
Su juom vargo neturėsiu, 
Pakol asz gyva busiu, 
Per amžius ji mylėsiu.

daugiausia žmonių.
Didžiajam New Yorke rink

liava vyks isztisa sanvaite, 
pradedant Spalio 1-ma diena, 
baigiant 7-tosios, taigi, Nedel- 
dienio vakara.

Pernai apie 800 senai gyve- 
nancziu New Yorke ir naujai 
atvykusiu Lietuviu buvo insi- 
junge in rinkliavos talka ir ju 
darbas atnesze gražiu vaisiu. 
Paszelpos reikalams surinkta 
graži suma. Sziemet tokiu tal
kininku reiketu viso tukstan- 
czio. New Yorkiecziai turėtu 
parodyti savo organizuotumą 
ir pasirūpinti, kad likusiems 
Vokietijoje Lietuviams butu 
suteikta pasekminga pagelba.

Pati rinkliava sziemet bus 
vykdoma auku lapais ir dėžu
tėmis. Rinkėj ai-talkininkai su 
auku lapais ir dėžutėmis ap
lankys savo pažistamus, kai
mynus, Lietuvius ir kitatau- 
czius. Lankys ne vien namuose 
bet darbo vietose, parduotuvė
se, pramogose, subuvimuose, 
salese, kad tik aukotojai savo 
pavarde inraszytu lape, o in 
auku dėžutė inmestu savo kuk
lu centą. Tos aukos ingalins 
BALF Centra nupirkti Vokie
tijoje vargstanežiam seneliui 
Lietuviui papildoma duonos 
kąsni ir ligoninėje ar senatori- 
joje gulineziam ligoniui taip 
reikalingu vaistu.

Nors rinkliava vyks isztisa 
sanvaite, bet rinkėjas jei nega
les, nebus reikalaujama, kad 
kasdien eitu. Rinkėjai praszo- 
mi, pagal savo iszgale paszves- 
ti laiko, kiek galės. Rinkliavai, 
vienok reikalingas kiekvienas 
daugiau ar mažiau turis laiko 
žmogus, nors ir keletai valan
dų. Kiekvienas turi pažystamu, 
kiekvienas turi kaimynu, ben
dradarbiu, kuriu kitas nepasie- 
ka.

Rinkliavų postai, kaip ir 
ankseziau, veiks visame mies
te. Ju sanraszai atskirai skel
biami. Rinkėju poste gausite 
paliudymus, lapus, dėžutės ir 
patarimus.

Vokietijos, Austrijos ir kitu 
valstybių Lietuviu Tremtiniai 
seneliu prieglaudose, sanatori
jose ir ligoninėse reiksz Jums 
didelio dėkingumo New Yorko 
Tremtiniu Pagelbai Komitetas 
kvieczia visus Lietuvius nuo 
Spalio (Oct.) 1 iki 7 dienu 
sziam vajui padėti savo laisva
laikio auka.-BALF Komitetas.;

Keletą metu atgal, Dr. Ma
yo, vienas isz Amerikos geriau- 
Mu czirurgu, pasakė, kad den- 
lis'tai turės imti žingsnius me- 
dicijoj. Sykiu su sziuo prane- 
szavimu, naujas 'burnos hygie- , 
uosi vajus stengiasi iszmokinti ] 
tris dalykus.

1— Kiek bledies yra pada
roma kimo sveikatai, kuomet , 
bumą yra neszvari, dantys ne
prižiūrimi, kiauri ir snieginis 
nesveikos.

2— Tinkamus budus atitai
symui visu burnos ligų.

3— Kaip iszveiigti dantiniu 
ligų.

Labai mažai žmonių težino, 
kad burnos stovis lieczia tris 
svarbiausius gyvenimui daly
kus, valgi, vaideni ir orą. Nie
kas negali gyventi be sziu tri
jų dalyku. Valdžia leidžia di- 
,deles pinigu sumas, kad van
duo ir valgis butu szvarus. 
Szeimininkes stengiasi kad 
puodai ir indai kuriuose val
gis dedamas, butu szvarus. Vi
sos smulkmenos apturėjimui 
szvarus valgio yra aprūpina
mos, bet kuomet jis pereina 
per lupas, dažniausiai jis itžsi- 
kreczia, nes, dauguma bumu 
yra neszvarios.

Kaip užlaikyti burna szva- 
riai’, kad neleidus dantims pu
ti? Sztai keturi naudingi pa
tarimai :

1— Burna turi būti gero den- 
tisto prižiūrima. Eik pas ge
riausi koki gali rasti. Reikia 
pas ji dažnai eiti nors keletą 
sykius ant metu.

2— Dantys turi būti egzami
nuojami su ex-ray, kad suradus 
kokiam stovy yra szaknys, ir 
kaulas apie tas szaknis, nes to
se vietose yra pradžia visu 
dantų ligų. Visi dantys, kuriu 
nervai iszimti yra abejotini. 
Nors pas juos ir nesiranda 
skausmo, vienok prie szaknies 
gali rastis votis, ir x-ray tegali 
tai surasti.

3— Reikalauk, kad dentistas 
duotu visus smulkmeniszkus 
patarimus, kaip dantis prižiū
rėti. Reikia paszvesti nors mi
nutes kas rytmetį ir kas vaka
ra plaunant smegenis ir dan
tis, kitaip j u tinkamai negali
ma iszvalyti. Atmink, kad 
szvarus dantis nepūs, ir szvari 
burna neužkrės valgio.

Nevartok tiek daug cukraus, 
nes cukrus greieziausia prive
da prie dantų puvimo, nei ki
tas koks valgis. Gamta niekuo
met neskyrė mums cukraus ki
taip pavydaloj bet norėjo, kad 
mes ji imtume naturalej pavy- 
dalej; kaip, vaisiuos ir daržo
vėse.

Profesorius Osler, jau mires 
ir kuris gyvendamas buvo 
skaitomas aukszcziatįsioj me
dicinos profesijos vietoje sake: 
“Turite ^noksią mokinti, ir tu
rite ja mokinti visuomet. Ta 
mokslą yra, burnos szvarumas, 
dantų szvarumas ir gerkles 
szvarumas. Szie trys dalykai 
turi būti justi sektas per visa 
gyvenimą. Nėra nei vieno daly
ko taip svarbaus 'žmonėms, 

j kaip burnos hygiena. — C.

JAU GALIMA GAU
TI BILIETU BALF 

KONCERTUI
BROOKLYN, N. Y. —
Po vasaros karszcziu pirmo- 
rtidens pramoga, didžiule 

pramoga, tai BALF Koncertas, 
tremtiniu pašzelpai. Tai bus di
džioji diena likusiems Europo
je tremtiniams. Koncertas in- 
vyks Spalio (Oct.) 7 d., Lost 
Battalion salėje, 93-29 Queens 
Boulevard, Elmhurst, New 
York. Koncertas prasidės 4 vai. 
po piet.

Vakaro programoje bus me
nine dalis ir szokiai. Koncer
tuos pagarsėjęs Brooklyno 
Operetes choras, vedamas My
kolo Liuberskio. Szis Brookly- 
niecziams gerai žinomo vardo 
choras savo dainomis pasiro
dys miszriame sanstate, ir su 
vyru ir moterų grupėmis. Vil
niaus Operos soliste Felicija 
Pu pen a i t e-V asil i aus ki ene pa
dainuos Lietuviu liaudies dai
nų ir operos ariju. Isztrauku 
isz musu poezijos, vaizduojan- 
czios Lietuva ir jos žmones, 
meniszkai perteiks publikai 
Kauno Valstybinio Teatro ak
tore A. Dauguviety te.

Po Koncerto szokiams gros 
'Adomo Jezavito orkiestras.
Koncerte laukiama svecziu isz 
arti ir toli. Vakaras suburs se
nuosius ir naujuosius Lietu
vius New Yorko, apylinkes ir 
tolimųjų kolonijų Lietuvius. 
Bilietu kaina $1.50. Visas va
karo pelnas skiriamas tremti
niams szelpti. Taigi pirkdamas 
bilietą, savaime aukos ir trem
tiniams szelpti. Bilietu galima 
gauti: BALF Centre, visose 
Lietuviu parapijose, Lietuviu 

l organizacijose, J. Ginkaus Pa- 
lociuje, Gabijoje, Tautininku 

, Klube ir pas pavienius bilietu 
pardavėjus. Bilietus geriausia 
msigyti isz anksto, tuo iš
vengsite prie kasos susigrūdi
mo ir pakelsite upa rengėjams 
kad koncertui jau esate pasi- 
ruosze.

Kiekviena Amerikos Lietu
viu Kolonija tesiruoszia BALF 
Vajui. Europoje liks tarp 5,000 
ir 6,000 Lietuviu: Tai pati ne- 
pajiegiausia Lietuviu Tautos 
dalis: Seneliai, ligoniai? Džio
vininkai, invalidai ir kitaip li
kimo žiauriai nuskriauti žmo
nes. — Balf Komitetas.

JI

“NOVENA”
Stebuklingo Medąliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. I

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! Akyvas Užklausimas

■ Kai už vyro eina, pasisuk

jqVR INO*

•S4VING5

Kas tai yra tasai ka ji pa
dirbo, ka ji pardavė; tasai 
ka ji pirko, jo neturėjo, o ta
sai ka ji turėjo, jo neinate?

Taji uždavinį pasakė | 
mums tūlas senukas. — At
sakymas, .... grabas. 1

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Platinkit “Saule”

No. 111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: ; 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- j 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, ; 
Galinga y puta galybe meiles; 
Raganiszka lazdelę; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos,.. trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c. •1 : ■ ■

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

No.116—Istorija a.pe 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; Aiyt neinu- 
110. 58 pus., 20c.

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
; Duktė Pustyfiiu; Peleniute-; 
. Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isz to rijo s: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Augiomis isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtąs 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 Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; 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, Pirmutinę 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 
Gyveninio, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinstą, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Žokoninka Bernaclina. 61 
puslapiu, 20c.

No. 145—A p i c 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 Klaidą. 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, Tanias, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—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 Draugai. 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 Neatsargumą in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viešz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus;' I.szklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus; 20c.

N0.1-72—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.l(3—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Iš
davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi- 

. dare Anglis; Kaiiniecziu Aima
na vynini; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias KabalasV • -

arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c. . .

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

180 {/2—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. ■ • y

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima • Kun. * Piliau sHo p ;8ti 
nekuriąs Naudingais 'Padėji
mais. 35c. ; . <; , ;

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c. ' ■ ’ i ■ : < <■'

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

No. 198—Gromata arba Mū- 
ka musu Išzganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groina- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustaki juszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35 c.

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

No.202—;Novėna, Stebuklin- 
go Medąliko Dievo. Motinos 
Garbei, ,15c.

Np.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti knygas:.
- •' ■ ■ ■■ V -"p ■

ifįy’ Užsisakant kuygas isz
szio Katalogo, reikia 
tik numeriknygos,
siuskite per Pącztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Ncpamirszkite dadėti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu..• t...

Visi Moni-Ordcriai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: * , >
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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:: Patėvis Ir Podukra ::
*' <•' * . . - • ' ■ ■

A NU TE! Jei tu, s z i a n d i e n 
neisžkepsi man gardžiu ra- 

guoleliu, tai nematysi savo 
Juozo, kaip savo pakauszio, 
taip prakalbėjo patėvis in savo 
podukra. Žinai, jog vakar buvo 
atklaąsai, o sziandien žvalgos 
važiuosime. Reik pasižvalgyti 
po tavo trinuklio, (kavalie
riaus; pajuokos žodis) lindy
ne ir pažiūrėti, ka jisai turi: 
Ar verta iszleisti tave už jo ar 
ne!

— Raguoleliai bus gardus, 
atsake Ąnutę. Bet ar ne butu 
geriau sziandien da nevažiuo
ti?

— O tas, del ko ?
— Ogi Aleksiukas su Veru

te da nesugryžo!
— Tai kas kaltas, kad jie 

taip ilgai vieszi pas savo tetu
le. Iszleidau porai dienu; jie ir
treczia užtraukė.

— Pavasari sugrysz. Alek
siukas labai mane myli ir del 
to jam bus gaila; jei nęgales 
pats papasakoti, koki gyveni
mą turėsiu.

— Sužinosi viską po vestu
vių, o važiuoti žvalgos vakare 
netinka; nieko nematysi, nie
kur nenueisi.

— O kani-gi to reikia? In- 
sikiszo Juszkiene. Lyg ne ži
nom ka. Gražys turi.
. Juszka susiraukė ir papurtė 
galva.

— Na, tai tu nesupranti! 
Reikia ■ palaikyti paproczius. 
Lietuviai esame. Lietuviszkai 
ir elkimės.

—- Tai važiuokime rytoj.
— Ogi, Petnyczia! Ne-‘gra

žu, ir gaspadiniai vargas. Ne, 
žvalgos reikia atlikti pinna 
užsakų. Turime važiuoti szian
dien, o tasai snarglys Aleksiu
kas tekasineja sau pakauszi, 
ka.m vėluojasi.

— Nesikasines, tetyte, su- 
szuko Aliute. Žiūrėkit, sztai ir 
jisai invažiuoja kieman! Bėg
siu pasitikti.

— Bėk, bėk!
Aliute trinktalęjo duris ir 

priszokus prie 'brolio apsikabi
no ji, bucziuodama ir kalbėda
ma: 

— Aleksiuk, Aleksiuk! Va
kar Juozas buvo su įpirs^liu, 
sziandien tėvelis važiuoja žval
gos. Gerai, kad parvažiavai. 
Apsakysi man, kaip tenai yra. 
O kurgi palikai Verute? Ar ge-
rai su važinėjai? ’ Eime grin- 
czion.

— Nu, szarka, prasijuokė 
Aleksys. Beria žodžius, lyg 
žirnius ir kvapo neatgauna. 
Akeles žiba, kaip žarija, 
skruostai dega, kaip gaisras. 
■Verute pasiliko pas tetule. Nu, 
sesyte sveikinu! Duok, Dieve, 
tau laimes! Dabar eik grin- 
ežiom Man reikia kumelys isz- 
kiiikyti. <
A KaL Aleksys gryžo in troba, 
tėvas ji paklausė:
"V— ’.b kur palikai Verute! 
Kur taip ilgai lakstėte? ■ ■ .

— Tetule ne labai sveika, 
taigi ir Verute paliko da kelč
iai dienu. Na. teveli, važiuoki
me, žvąlgos!

— Tai mat ^arsztapedis! 
Prasijuokė Juszka. Da panose 
neatszilo, o jau vėl važiuokim! 
Pasilsėk, atsipusk!

— Gal iszalkai? Glostė ji 
motina. Anute, duok Aleksiu-
kui valgyti.

— Nu, svee-ziuose galėjo 
privalgyti, kam egia namie be-.į merga patale.

valgyti. Dvi mylios, ne koks 
kelias.

— Važiuoukime teveli, 
prasze Aleksys. Aliute nerims- 
ta.

J uszka nusiszyipsojo.
— Jonai! Atsigryžo iii ber-

c*****-********************

TARADAIKA
?**♦♦**♦*♦*******♦****♦*♦->

Ana diena, viename mieste 
Pennsylvanijoje, • 

Važiavo autobilium, • 
Tūlas Lietuviszkas sportas, 

Kuris su viena ranka 
kieravojo maszjua, 

O su kita kieravojo merginos 
liemeni, 

Kuri sėdėjo szale jo. 
Tasai sportas žioplys 

pataikė in stulpą, 
Sudaužė koki ten paibeli, 

Ir vos nešudauže sau tuszczio 
pakauszio.

Mat, tas gerai sportui, 
Iszvažiuoti ant geresnio 

kelio, 
Kur galėtu kieravoti 

mergele, 
Su abiem rankom,

"■ O nepatiktiU'nelaime,,~ « 
Ir sziandien turėtu savo 

mergele!
* * *

Reikia duoti velniu vienai 
Dy pilka i, 

Ka tai daro labai negerai, 
Tam mieste Filadelfijoje. 
Tokiu triksu czion nevale, 

Jeigu siunta su savo dukrele. 
Po velniu, tik duot lazdų.

Tai yra didele geda.
Geriau pasitaisyk Dypuke, 

Bet ka daryt,
Kokio mamyte, tokia ir jos 

dukrele.
Apie ju darbelius nesakysiu, 

Ant kito karto palikus.
* * *

Aplaikau laiszka nuo vieno 
vyrelio isz Czikagos, 

Su žinia tokia:
Moteres yra paprastai daug 

drąsesnes, 
Negu už vyrus,

Ir daugiau narsesnes, 
Prie visokiu užsiėmimu ir I 

lengvatikesnes. 
Mat, szetonas ne del to atėjo, 

Gundyt J ievute vietoje
Adomo, 

Kad rnotere buvo silpnesis 
O Adomas augsztenis

• , , - sutvėrimas. 
Jisai atėjo gundyt Jievute, 
Del to, jog motore nebijo 

velnio, 
Bet kaipo akyvesnis 

sutvėrimas už vyra, 
Norėjo su juom pasipažinti 

Jeigu tai butu szetonas 
Adoma gundyt, 

Tai ligi sziai dienai, 
,Butu paskui ji begiojas, 

po svietą su gundimu! 

— Gink, Dieve, isz mužiko 
poną padaryti, ir dar nuo jo 
priklausyti.

— Girk diena vakare, o

na, pakinkyk szirmaja.
Netrukus Juszka su savo 

sūnumi Aleksiu iszvažiavo, 
motinos ir Aliutės laiminami.

Tuo tarpu Liekiuose jau 
lauke svecziu. Juozapo tėvas, 
apsivilkės iszeiginiais rubais, 
vaikszcziojo po savo ūke, žiū
rėdamas, kad viskas butu tvar
koje, kad vįsur butu szvaru, 
kad nereikėtų gėdytis svecziu 
akyse. Stumdo szeimyna, tai 
ežia, tai ten. Jo pati, Juozo mo
tina, jau sena moteriszke, trep- 
sinejo po troba ir seklyczia ir 
bare savo merginas. Pirszlys 
Juozo dede, kuris nuo sutemos 
apsipylęs prakaitu vaikszczio- 
jo po visas triobas, žiūrėdamas 
kad viskas butu tvarkoje, net 
pradėjo barti Juozą.

— Juozai! Ko tu kvąpsai, 
lyg czincibaro iszgeres? Kur 
tavo smagumas dingo ? Lyg 
sziol buvai szvarus berniukas, 
o dabar sparnus nuleidai, kaip 
gaidys per lietu.

— Szirdis dedyte, nerims
ta, atsake Juozas.

— Žvalga taip ilgai neat
važiuoja. Ar nesumane visai 
mus pamirszti?!

— Žinau, kaip tas sake, del 
ko tau neramu? Nesibijok! Jei 
bus tau Anute skirta, tai szim- 
tas raganų jos nenustums nuo 
tavęs.

Tuo tarpu iiibego grinezion 
mergaite, szaukdama:

— Važiuoja, važiuoja!
Pasidarė didelis sujudimas. 

Juozas smuko pro duris, pas
kui ji nusiskubino dede, pirsz
lys; senis Gražys, apglobtos 
eziupryna, atsistojo prie gon- 
ku, o mergaites priszoko prie 
langu.

Tuoj invažiavo svecziai. Ber
nai pribėgo prie arklio paim
tu, o Juoziis siy dede, svecziu, 
Juszka, rimtai pagarbinęs, dai
rydamasis po kiemą, prisiarti
no prie Gražio, kuris maloniai 
pasveikino sveczius ir pakvietė 
in vidų.

įnerdamas trobon, senis 
Juszka tyczia, žengdamas per 
slenksti, suklupo ir tarė:

— Anksztas, slenkstis ma
no sunkioms kojoms.

— Ka ežia tamsta sakai, 
prasijuokė Gražys. Slenkstis 
kaip ir visu. Sėskite, sveteliai!

Prie Juszkos atsisėdo pats 
szeimininkas, tbliau Aleksys 
su Juozu. Pirszlys nerimdamas 
sukinėjosi aplink, tai padeda
mas Gražienei krauti ant stalo 
valgius, tai varinėdamas mer
gaites, tai siunsdamas bernus 
padabotu. Jo visur buvo pilna, 
o liežuvis malte male.

Visiems buvo linksma. Neri
mo tik Juozas. Jis mat, norėjo, 
kad tėvai jau pradėtu kalbėti 
apie vestuves, o jie, nieko.

Juszka, pastebėjos Juozo ne
rimauti, szypsojo sau panosėje. 
Pagaliau persižegnojes tarė:

— Na, svotai ir svoezia! 
Acziu jums už gardžia ir mei
lia vaiszia. Metas butu parody
ti mums ta lizdą, in kuri sztaj 
szitas bernelis vilioja mano 
dukrele.

— Praszom, praszom, atsa
ke Gražys ii; Gražiene.

Pirszlys smuko pro duris 
sza ūkdamas1:

— Bernai! Duru darytu, 
vartų keltu.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

. Visi atsistojo isz užstales ir, 
szeimininko vedami, iszejo. kie
man.

Visur matosi, jog ežia gyven
tojas yra turtingas ir tvarkin
gas. Kone visos trobos nesenai 
da isz po kirvio iszejusios; ar
uodai pilni grudų; kietis pilna 
visokiu audeklu ir drabužiu; 
daržyne ir klojimas prikimszti 
sziaudu ir szieno; ežia buvo ir 
kuliamoji maszina, ir plūgai, ir 
naujos mados akeczios. Gur
buose keletas karvių, kiaulių ir 
aveliu. Tvartuose trejetas ark
liu ir kumelys, kuriuo Aleksys 
negalėjo atsigėrėti.

— Dede, paklauso Aleksys, 
pasakyk, del ko dabar maža to
kiu arkliu?

— Ogi del to, kad maža ir 
Lietuviszku berniuku.

Da kiek jiems pasižvalgius, 
Gražys tarė:

— Bet jau gana, sveteliai. 
Eikim grinezion. Mano bobele 
nerimsta.

— Visikas gražu, viskas 
malonu, ežia, pratarė Juszka, 
atsisėdės užstalei!, bet isz sziu 
sziaudu ųebus grūdu.

— zI)el ko?
— Ogi matau, kad sulyg 

savo turto'reikalausite ir tam 
lygios pasagos. O mano, Anute 
nieko neturi. Matau, kad reikės 
gražinti tamstoms ka pragė
riau.

Juozas pavirto inx druskos 
stulpą. Jo tėvas iszsižiojo, lyg 
pavasari gerve pamatęs; dede 
pirszlys da labiau paraudona
vo, net prakaitas pasirodo ant 
plikes.

Visi atsikvėpė tik tada, kai 
Aleksys, pribėgės prie seneles, 
pabueziavo jai ranka sakyda
mas:

— Neklausykite ka tėvelis 
sako. Argi nežinote, koks jis 
yra ?

— Svotai, atsiliepe senis 
Gražys, mano Juozas ne paso
gos, bet paezios jieszko, jam 
nereikia isz justi ne skatiko!

— Bet mano, Anute ne isz 
kelmo spirta; be pasogos ne eis 
.!isz namu.

— Na, tai kiek norite, tai 
tiek ir duokite.

— O kiek praszote?
— ^Teveli! Pertrauke Alek

sys, ka ežia kalbėti, Anutes pa-
v 4soga zmoma.

— Sucziairpk, lupas! Isz 
kiauszinio neiszsirito, o jau 
gaidi verezia! Kaip-gi neside- 
reti, žvalgos atvažiavus. Na, ■ 
svotai, kiek praszai pasogos?

— 'Czia jau pirszlio darbas.
Pirszlys, matydamas, jog se

nis Juszka nori tik pajuokauti 
ir užlaikyti visus vestuvių pa
proczius, tarė:

— Tamsta pats matai, ko
kia ežia vieta. Žirgai, kaip 
smakai; karves, nepavelka 
teszmenu; grudų, pilni aruo
dai; suriu, grindys; medaus, 
szulinys. O bernas Laimes sup
tas, Mildos auklėtas, Perkūno

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingą Poną, 

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.
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kalentas. Anute gyvens kaip 
karaliene. Taigi duok tamsta 
tūkstantėli ir bus gana.

— Tūkstantėli? Ar skati
ku?

— Ko nori, bet tik tuks- i 
tanti.

— O-o, prasijuokė Juszka/ 
kaip jus piginate mano Anute. | 
Mano Anute skaisti, kaip sau
le; rami, kaip menulis; jos ake
les deimantu žeria; veidelis | 
kvietkelemis žydi; pieneliui 
trykszta. Da tamstos turite pri
mokėti man už tokia mergele. 
O ežia tūkstantėli! Gana bus,Į 
szimto. Asz duodu, szimta;. 
Aleksys isz save bandos veli 
szimta; motina isz savo viszt- 
pinigiu irgi szimta, tai jau trys 
szimtai; Anute turi isz savo tė
velio nabaszninko penkis szim- 
tus, tai jau asztuoni. Mat, ir vi
sa.

— Kumelys pakinkytas ir’ 
mums, neiszkente pirszlys ir 
net apsilaižė.

Visi prasijuokė.
— Ka ežia ilgai tauzyti, 

praszneko senis Gražys. Duok 
svotai, ranka; Juozai, bu-į 
cziuok ‘kojas savo uoszviui! O 
tu, bobele, statyk magarycziu, i 
trauk bliuda isz pecziaus, sū
rius nuo lentynos.

Visi pralinksmėjo ir tartum 
susiartino. Aleksys, nerimda
mas užstalėje, sukiojos po grin- 
czia.

Kalbėjosi apie ateinanezias 
vestuves, paskyrė laika kvoti

liau sukos pirszlio liežuvis, o 
menulis, isz ankštybių palin
kės savo plaicziaja burna, žiu
rėjo pro Įauga ir szypsojos.

-------GALAS------  
s

Stalinaszka

Stalinaszka Džiugaszvili,
Rusu diktatorius, s_

Sako Rusus taip jis “myli,” 
Kaip myl’ juos Tutorius.

Kurio boeziai juos mate verge
Ir su jais net are

Ir visuokiais žodžiais derge, 
Ne tiktai kad bare.

Bet Stalinas yr’ baisesnis
Už ju Džingis-kana,

O taiposgi negeresnis
Ir už Tamerlana.

u

Rusus varo in Sibirą
Kirst medžius miszkuose,

Kur taip labai szaltai yra 
Net ir barakuose.

I Arba net juos ir suszaudo, 
Ne tik kitur varo

Ir naktimis visus gando,
Kaip kad vagis daro. 1

Ir priesz Dieva blevizgoją
Ir griauja bažnyczia.

Žodžiu: Tartum szuo jis loja 
Priesz szventuma tyc-zia.

Bet už zlasties tas begalo,
Kaip ta tūli žino,

Kipszai verda jau ir smala 
Piekloj del Stalino!

O ir lauža kipszai kraują, 
Ka bedžiudam’s braszka

Ir net dabar jie juokauja
Kaip degs Stalinaszka.

— K. V.

mui (egzaminui). Senis Juszka 
primine ir apie galimaja mirti 
ar vieno, ar kito; ir visi nutarė 
padaryti testamentus. Taip su
tarė. Jei Juozas mirtų, palikes 
Anute be vaiku, tai Gražio na
mai turi atiduoti jai visa, pase
ga. ir po 100 litu už kiekvienus 
pragyventus Liekiuose metu, 
jei mirtų Anute ir nepaliktu 
vaiku, tai Juozas turi sugražin
ti Juszkai puse pasogos ir visa 
kraiti; jei tėvai nesugyventu 
su marezia, tai Juozas turi duo
ti jiems iszimtine lyg mirties. 
O ka del to, ar Anute, ar Juozo 
motina1 bus gaspadine, tai se
nute ir rankas pakratė, saky
dama: “Gana jau man vargo, 
noriu pasilsėti. Žinoma, isz 
pradžių turėsiu parodyti mar- 
cziai visa, bet paskui tesižino. 
O kai Dievas duos vaikelius, 
tai jau, žinoma, bus mano dar
bas anūkai auklėti.”

Visa, apgalvoję, nepalikę nei 
vieno neliesto klausymo, žval
gai jau tares važiuoti namo, 
bet Gražiai neleido ju, sakyda
mi, jog suderėjus reikia baigti 
magaryczios.

Ir ilgai, ilgai da jie szneke- 
josi szirdingaį ir linksmai. Juo
zas praszvito, palinksmėjo, 
praszneko. Dažnai lindo isz 
Juszkos burnos žodžiai, mik-

— Gimimas ar mirimas — 
vis pinigu iszleidimas.

— Ginczijasi, kaip davat
kos del kunigo kelnių.
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— Ruduo.

— Tik trys menesiai ligi 
Kalėdų! .(Kalėdos pripuola 
Utarninke, Gruodžio - Dec. 25- 
fa diena).

— Panedely je R u g s e j o 
(Sept.) 24-ta diena, 5:30 valan
da ryte, iszvažiavo in Philadel
phia, Pa., del daktariszko per
žiūrėjimo, 30 vyrukai, kurie li
kos paszaukti del karisižkos 
tarnystes. Žemiau paduodame 
vardus -tuju kurie apleis isz:

* 4 ♦ .Maizeville — Michael Yatcil- 
lk, Jr. ‘
i Gilberton — Wm. Hoffman.
' Frackville — John Fecko.

McAdoo — Wm. Boyle, Jos
eph Sockolosky, John Kuche- 
ta.

Tamaqua — Leo Matuszkie- 
wicz.

Šhenandoah — Frank Bo- 
manėlli, Zenophoii Tomaras, 
Alfred Wegliriski, Sherwin So
rin, Thomas Post, James Do- 
Wėr, Pat Stanell, Victor Chup- 
life, Wm. Shapanus , Bo bert 
Toincavage, Charles McLaren, 
jr., Walter Jęhnson.

Shenandoah Heights.' — Bo- 
bėft Fėtterman, John Przykop- 
Ski, EdWard Zamonsky.

Ringtown — Edward Bea- 
vėr, Wilbur Clark, Henry 
Drumlieller.

’Sh'eppton — Fred,. Jones.
L Lost Creek — Joseph Hartz, 
Francis Dean. ■ ‘■ ■ 
7 Upper Shaft — George Moh- 
naėky. . '

Raven Run — Conjizo Mar- 
oohi. i ’ :
' — Sziiiet Politiszki Rinki- 
įjaaį: (Election Day) pripuola 
Ulafninke, Lapkriczio (Nov.) 
6-fa diena. Taigi, turime pra- 
nėszte, kad ponas William Smi- 
gafi&z pirmo vordo, yra.Kam- 
dataė ant Konselmono Pirmam » t •
Vorde. • Jisai paeina isz Pus
nakti sžeinjynos ir skaitosi kai
po viena s isz musu ateiviu žmo
nių. Todėl ir Lietuviai turi la- 
bar gera proga iszrmkti ji ant 
konselmono. Jisai yra “Tei- 
ąirigas, Tinkamas, Kandidatas 
pildyt ta urėdą!” Ponas Smigo 
yra Visu Prieteliu Vyras ! Jisai 
praszo jusu Balso ir Paramos.

■ Mahanojaus Lietuviai Pir
mam Vorde, balsuokite už po
pa William Smigo, arit Konsel
mono už ka bus jums dėkingas! 
r — Dabar laikas iszczys-tyt 
kaminus ant žiemos, jeigu gei- 
džete apsišaugotie nuo nelai
miu.

— Utarninke pripuola Szv. 
Fifmino, o Tautine szvente: 
Vjentautas. Ir ta diena: , 1513 
metuose, Balboa, garsus neži
li bmu krasztu atradėjas, atra
do Pacifiko mares, kiti kalen
doriai rodo kad tai butą dvide
šimts devinta szio menesio 
diena; 1946 m., Anglijos ka- 
fiszkas eroplanas- sudužo in 
hugszta kaina, netoli nuo Hong 
Kong miesto, Kinijoje, devy
niolika lakunu žuvo, kuriu tar
pe buvo Amerikietis laikrasžti- 
hinkas Royal Arch Gunnisdh.

— Žydu Naujas Metas 5712 
‘ ‘ Rosh Hoshoriah ’ ’ pripuola 
Spalio (Oct.) 1 ir 2 d. d.

— Musu senas skaitytojas, 
ponas Stanislovas Stanulis, isz 
Tamakves, motoravo in miestą 
su reikalais, ir prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija. 
Acziu už atsilankyma. 
¥ «■ 4 . f' ■ ’

— Sekau t i 16 vyru ka i likos 
paszaukti in kąriszka tarnysta

ir apleis miestą Utarninke j 
Rugsėjo (Sept.) 25-ta diena 
5-ta valanda ryte isz:

Barnesville — Paul Zakrew- 
sky.

Frackville — Nicholas So
lan, Fred Vlasek, Thomas Bai
ley, Jr.

McAdoo — Stanley Matus- 
kevich. :

McAdoo Heights — Elmer 
Postie. .

Audenreid — Thomas Jones.
Tamaqua — Milton Hechler. 
Shenandoah — John Wolsky 

John Dougherty, John Gould- 
ner, Edward Navitsky, Leon
ard Keever, Leonard Urbana- 
vage.

Shenandoah Heights — An
thony Yanchulis.

Brandonville — Robert H. 
Foose.

— Se.redoj pripuola Szven- 
to Jogueso, o Tautine szvente: 
Gražina. Taipgi ta diena: 1945 
metuose Japonijos Imperato
rius Hirohito atsilankė pas Ge
nerolą Douglas MacArthuri, 
tai' buvo pirmutinis sykis, kad 
Japonijos Imperatorius kuris 
yra Japonu dievinamas ir gar
binamas, taip nusižemino, iki 
tol jis niekur neeidąvo, pas nie
ko nesisvecziuodavo bet visi 
turėjo pas ji kaip koki dievaiti 
atsilankyti ir jam lenktis; In- 
dijoriu szvente.

—- Ketverge pripuola SS. 
Kozmo ir Dmijono, o tautine 
szvente: Danyla. Ir ta diena 
1949 metuose Rusija po dvieju 
metu derybų, sutiko Amerikai 
sugražinti trisdeszimts laivu, 
kuriuos mes buvome Sovietams 
paskolinę per Antra Pasaulini 
Kara; 1939 m., Varszava pasi
davė Naciams; 1940 m., Vokie
tija, Italija ir Japonija sudarė 
deszimts metu kariszka sutar
ti; 1540 m., Popiežius Povilas 
Trecziasis pripažino Jezavitu 
raugyste ir vienuolyną; 1919 
m., Geležinkeliu darbininkai 
iszejo ant straiku Anglijoje.

Shenandoah, Pa. — Edvar
das Kisielius (Kissel) nuo 211 
W. Lloyd uly., kuris sirgo per 
tris sanvaites namuose, o tik po 
vienai dienai gydymo Locust 
Mt. ligonbuteje, pasimirė ten 
Seredoj, 5:20 valanda popiet. 
Velionis gimė mieste, baigės 
Publikines mokslą, o per dau
gelis metu dirbo angliakasyk- 
lose. Paskutini karta dirbo 
Continental kasyklose arti 
miestelio Centralia. Prigulėjo

landa po pietų, Ashland ligon- 
bute. Velione sirgo per keletą 
sanvaites. Gimė Lietuvoje. 
Prigulėjo pri$ Lietuviszkos pa
ra., ir Moterų draugijų. Paliko 
dideliame nubudime dukteria 
Adele namie, ir seseri Katarina 
Jacobs, mieste. Laidojo Pane
dely je, su Szv. Misziopiis Szv. 
Vincento ’ bažiiyežioje devinta 
valanda ryte ir palaidota in pa
rapijos kapines Frackvilleje.

Pottsville, Pa. — Už iszžagi- 
iiima jaunios merginos isz Tur
key Run, kur invyko ant kalno 
arti Morejos kaimelio, Gegužio 
(May) pirma diena, per trys 
vyrukais, kurie-likos - suaresz- 
tuoti: Cyril B. Flannery, isz 
Nr. 5 William Penn; Robert 
Covelusky, 110 E. Oak uly., 
Frackville ir 'Nicholas Lahut- 
sky, 409 So. Broad Mt. Ave., 
Frackville. Ju Bylas dabar yra 
klausoma per “džjure” Potts- 
villes korte, kur nuspręs del 
vyrukams bausmia. Gal in ka
lėjimą, už toki užpuolimą.

SUSIRINKIMAS
TIKRU ATSITIKIMU

1 _______________

Trys Vaikai Bego Nuo 
Policijantu; Du Pa

dėti In Pataisų Na
mus; Treczias 
Prigėrė Upeje

Mieste Philadelphia, Pa., du 
jauni vaikai buvo policijantu 
sugauti ir padėti in Pataisų 
Namus, treczias ju draugas 
prigėrė kaūjis bego nuo polici
jantu ir inszokes in upe sten-

Tamaqua, Pa. — Gerai žino
mas Kunigas Jurgis D. Degu
tis, vikaras isz SS. Petro ir Po
vilo parapijos, likos perkeltas 
in Szvento Andrejaus parapi
ja, Philadelphia, Pa., o jo vieta 
užima Kunigas Jonas J. Gibas, 
vikaras isz Szvento Andrejaus 
parapijos Philadelphia.

Allentown, Pa. — Pareita 
Petnyczia, invyko didele paro
da ant garbes Generolo Doug
las MacArthurio ir jo szeimy- 
nai.. Generolas turėjo trumpa 
prakalba, po tam, jisai su savo 
szeimyna sugryžo in New York.

_ !_______________

BROLIAI VAGIAI

Vogė Automobilius
NEW BEDFORD, MASS. - 

Preston Bennett isz New Bed
ford, Mass., troko draiverys 
buvo suimtas ir suaresztuotas 
kaipo narys vagiu czaikos. Jie 
vogdavo automobilius ir pas
kui už pusdyke juos parduoda
vo.

Jis yra dabar kalėjime po 
dvideszimts tukstaneziu dole
riu kaucijos.

Jo brolis Richard yra teipgi 
suimtas ir suaresztuotas. Jis 
buvo sugautas pavogtame au
tomobilyje, kuri jo brolis sten
giesi parduoti.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus įr 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

prie Mainieriu Unija ir Moose 
draugijos Shenadoryje. Paliko 
septynios seserys: F. Sears, isz 
William Penn; Art. Eckroat, 
W, Hollenbach, St. Dominaitie
tie ir panele Alberta visi isz 
miesto; A. Stakoniene, Maha- 
noy City ir Cl. Wagner, -Gettys
burg. Taipgi tris brolius: Al
fonsą, Frackville; Petra ir Vin
ce mieste. Laidotuves invyko 
Panedelyje isz Graboriaus V. 
Menkieviczio koplyczios, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje devinta valanda ir pa
laidotas in Szventos Marijos 
kapines.

— Du mainieriai isz miesto 
likos sužeisti angliakasyklose 
Petnyczioje. Juozas Novak, 
nuo 5 E. Cherry uly., likos su
žeistas in deszine koja, Locust' 
Coal kasykloje, o Petras Kal- 
kauskas nuo 218 E. Cherry uly. 
likos sužeistas in keli per mo
torą Knickerbocker kasykloje. 
Jie aplaike medikaliszka pa- 
gelba Locust M t. ligonbuteje.

Girardville, Pa. — Morta 
Brazaitiene, nuo 117 W. Ogden 
uly., numirė Ketverge, 4:15 va-

— Gera szildytis prie sve
timo pecziaus; malonu prisi
glausti prie svetimos žmonos.

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO

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

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

giesi perplaukti. Vaikai W. 
Kingkiner, keturiolikos metu 
amžiaus ir K. Seal, taip pat ke
turiolikos metu amž., buvo su
gauti ir suaresztuoti. Policij an
tai juodu isztrauke isz upes. 
Trecziam draugui ne taip pasi
sekė, nes kai visi trys perplau
kė in kita krauta, jie pamate 
kad ir ten policijantai ju lau
kia, tai jie greitai inszoko at
gal in vandeni ir stengiesi to
liau nuplaukti. Tas treczias, A. 
Hackett, trylikos metu am
žiaus prigėrė. Policijantai pa- 
aiszkina kad jie užklupo tuos 
vaikus apvagiant cigaru szto- 
reli. Jie buvo pasivogė radija 
ir daug kitu daigtu. Kai jie pa
mate policijantus jie viską me
te ir pradėjo bėgti. Vaikas ku
ris prigėrė turėjo savo kisze- 
niuose tris szimtus devynios 
deszimts penkis “penus,” cen
tus. Policijantai sako, kad tie 
penai jo kiszeniuose ji ir pa
skandino. K. Seal sesute, Ken- 
neithe ta paezia diena buvo už- 
muszta automobiliaus nelaimė
je, kurioje keturi jauni žuvo.

7 _  _

Automobilius Nusirito 
80 Pėdu Nuo Kalno;

Trys Mergaites Ir 
Vienas Vyrukas s

Žuvo
Automobilyje važiavo trys 

jaunos poreles, visi jie buvo 
maudytis, arti miestelio Me- 
rion, Pennsylvanijoje vals., po 
tam trauke namo. Automobi
lius taip greitai važiavo kad 
kai privažiavo prie užsisukimo 
jis staeziai nulėkė nuo vieszke- 
lio ir apsivertė. Szitoje nelai
mėje žuvo trys mergaites ir 
vienas vyrukas, ir du kiti buvo 
sužeisti. Dvi mergaites, viena 
keturiolikos metu amžiaus, ki
ta penkiolikos metu amžiaus 
buvo isztrauktos isz to sudužu
sio automobiliaus negyvos, ki
ti du pasimirė pirm negu jie 
buvo nuvežti in ligonine. Taip
gi du kiti vyrukai buvo nuvesz- 
ti in ligonine, kur daktarai sa
ke kad jie yra labai sužeisti. 
Policijantai sako, kad vyrukas 
C. Sheddy vairavo ta lengva 
automobiliu labai greitai ir kai 
privažiavo prie stataus kalno, 
automobilius jau nebuvo suval
domas ir apsivertė ir automobi
lius nusirito apie asztuonios 
deszimts pėdu nuo to kalno. Ki
ti du vyrai isz Wilmington, De
laware vals., buvo atvažiavo 
pas savo tęva ant dvaro netoli 
nuo tos vietos kur nelaime at
sitiko, jiedu iszgirdo kai tas 
automobilius sudužo ir paskui 
iszgirdo mergaieziu riksmus. 
Jie iszbego isz savo tėvo dvaro 
ir rado tuos jaunosius gulin- 
czius ant vieszkelio.

PIRSZYLS PYKSTA
■---------------------------- - ■

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PRIESZ TEISMĄ IR 
TEISYBE

jis ji aptasze, apszvaksavo, in- 
renge, aprėdė, supažindino ji 
su intakingais ir bagotais žmo
nėmis, užmokėjo jo skolas, pa
skolino jam pinigu, ir galu ga
le, supažindino ji su ta bagocz- 
ka naszle ir ji inpirszo jai.

Collins sako kad tomis die
nomis C. Blevins buvo jam la
bai dėkingas ir prižadėjo jam 
nupirkti puiku ūki. Bet kai tik 
jis susivineziavojo su ta ba- 
goczka, jis pamirszo savo anų 
dienu draugus, pamirszo ir sa
vo pirszli.

Pirszlys Collins dabar per 
teismą reikalauja $250,000 už 
jo pasitarnavima, $100,000 už 
tai, kad jis buvo du sykiu ap- 
musztas ir apdaužytas savo bu
vusio szirdies draugo, ir $4,300 
kuriuos, jis sako jis praleido 
ant to pirszliavimo darbo.

Naujai bagoto Blevino advo
katas labai greitai atsikirto, 
sakydamas, kad kaslink tu 
dvieju sykiu kada pirszlys bu- 
vo apdaužytas, jau iszejo lai
kas skusti, nes reikia toki 
skunda paduoti in teismą pirm 
negu du metai praeina. O kas
link to pirszliavimo, tai ir ežia 
nieko negali būti, nes Ponas 

j Collins neturi ingaliojimo, lais- 
niu del pirszliavimo. O kas dar 
daugiau, tai Ponas Blevinas 

■ užsigina visa ta, anot jo, isz 
pirszto iszcziulpta pasaka.

Isz viso to matyti, kad pirsz- 
liavimos darbas yra l^bai, la
bai nedėkingas darbas!

^Pirkie U. S. Bonus!

RINKIMAI
- ANGLIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Niekas nenustebo, kai Mi- 
nisteris Clement R. Attlee pa
skelbė szituos Rinkimus, nes 
jau keli menesiai kai tu atei- 
naneziu Rinkimu gandai eina.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu į!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas ![ 
ateitoje stosis. Su priedu J; 
planatu ir visokiu burtu. Jį 
Knyga in minksztos po-,!j 
pieros virszeliuose. :: :: J'

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: ]!

Tiktai,. . . $1.00 į
Saule Publishing Co.,Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Charles Becker buvo nuteistas 
mirties bausme už nužudinima 
kito tokio gemblerio, Herman 
Rosenthal, kuris butu daug po
licijantu intraukes in teismą ir 
butu iszdaves daug augsztu ir 
garbingu žmonių kurie kyszius 
nuo jo imdavo.

Dabar szitam razbaininkui ir 
gembleriui lupos buvo taip pat 
uždarytos su grasinimais ir da 
didesniais papirkimais, kaip 
anam 1912 metuose buvo lupos 
uždarytos su kulka.

Visai New York miesto poli
cijai baisi sarmata ir skriauda. 
Baisi skriauda tiems policij an- 
tms, kurie sanžiningai stengia
si savo pareigas atlikti.

Niekas dar neiszaiszkino, 
kas ten atsitiko Atlantic City 
mieste, kur tas gemblerys 
Gross nusiskubino ir visus sa
vo reikalus susitvarkė in ke
lias trumpas valandas.

Jis ežia pasisznekejo, pasita
rė ir susiderėjo ne su kitais to
kio paties plauko gengsteriais, 
bet su augsztais miesto val
džios ir policijos virszininkais, 
kurie jam ne tik patarė, bet 
staeziai jam insake kas jam va
lia ir kas nevalia sakyti teisme.

Buvęs Mayoras O’Dwyer, 
dabar garbingas Ambasado
rius yra ežia teipgi labai invel- 
tas, jis buvo teisme vardu isz- 
vardintas, kad jis buvo ne tik 
susidėjęs, bet kad jis viską ži
nojo apie tu razbaininku dar
bus, ir ant visko akis užsimer
kė.

Gembleris Gross dabar nu
teistas ant penkių metu in ka- 
leima ir turi $15,000 užsimokė
ti. Bet jam tokis nubaudimas 
tai tik baikos. Kas jam tie 15,- 
000 doleriu, kai jis užsidirba 
$20,000,000 in metus. Ir tie 
penki metai kalėjime irgi gyvi 
szposai. Penki metai reiszkia 
60 menesiu, o treczdalis 60 me
nesiu yra dvideszimts menesiu. 
Nubaustas ilgiausia isztupes 
viena meta ir du menesiu ir ta
da jau gales praszytis laisves. 
Ir kas drystu tokiam intakin- 
gam žmogui tos laisves neduo
ti?

Visas szitas nelemtas susi
kirtimas teisme parodo kaip 
niekur nėra teisingumo, kaip 
pinigas viską valdo, kaip ir 
augszcziausias teismas yra be- 
jiegis priesz politikierius ir 
razbaininkus, ir teipgi parodo 
kaip teisingas yra tas musu 
Lietuviu priežodis kad “Sauso 
niekas neklauso. ’ ’ Reikia visur 
visiems patepti ir tada važiuo
si kad ir in pekla, bet jau kaip 
ponas, o ne kaip koks mužikas.

Platinkit “Saule”

BUCZIAVIMO :: ::
:: :: :: ISTORIJA

PYRON kalbėdavo, jog pa- 
bueziavimas yra tai vienati

nis ant žemes smagumo daig- 
tas. Daugumas prilaiko, jog 
bueziavimas yra reikalingu 
žmogiszko prigimimo ka suniu-r 
sža vienok teisybė jbg buczįa< 
vimas, ar tai butu jaustos daigs
tąs, ar tai pasisveikinimo bū
das, tai pas daugeli t aut if seno-; 
ves gadynėje "buvo šūvis neži
nomas. Teip Japonai meilumo;; 
pavidala, teip ir Eskimai, turi' 
papratima prie susiejimo pasi
sveikinimą, trintis in vienas 
kito nosemis, o apie ka ir ne
visi žino, lyginai, kaip ir Afri
kos negrai, kada sueina, da- 
lypsto vienas antra kojų pirsz- 
tais. . -

r - • • y "■ ■

Senovės Rymionai pažinojo 
bueziavima, bet už republikoš 
laiku buvo tiktai tas paprati
mas tarpe poruotu, o ir su tponi 
turėjo žmonių sergėtis. Ba t^s 
buvo prieszingu ir papiktan- 
eziu daigtu, jeigu poruoti afti- 
veizdoje kitu bucziuodavOši-. 
Kas dryso motere priverstinį 
pabueziuot, tas buvo nubaustas 
smerte. Po užstojimui Cieso
rystes, kada dorybe- pradėjo 
nupuolinet, ir tasai papratinlSS 
buvo kas kartas mažiau drAui- 
džiaraas. Nes da Kato nubaudė 
viena Senatorių numesdamkš ji 
nuo dinsto už tai, jog drinso sa
vo paezia akyse savo duktėru 
pabueziuot. • i ‘

Pradžia XV szimtmečzio i'ki 
pabaigai XVII gaji pąvadiht 
bueziavimo okresu. Buvo. vi- 
sįszku budu, kad vyras pui
kaus auginime turėjo pasvei
kindamas motere in lūpąš'pi- 
bueziuot. Nebuvo skirtuino 
tarp bagotu arba biednu, liė- 
gražiu; senu arba jaunu ir pa
togu. Bueziavimas; tada' nebu
vo meilingu daigtu. Elžbieta, 
Anglijos karaliene, del . shvo 
mylimo Leicestro pasivialiho 
save pabueziuot prie visu 'savo 
dvaro ponu ir tai in lupas, ‘y*

Del tos tai priežasties .isž 
szalies moterų ir vyru pasikė
lė protestai. Vyrai užtai nebu
vo užganėdinti, kad be Skirtu
mo turėjo pabueziuot, moteris 
velei palaike sau už nužemini
mą darinėtis in lupas buežiuot 
ir teip tas papratimas pradėjo 
pamažęli isznykt, tiktai Jda 
sziaures szalyje tas papratimas 
laikosi, b jau pietų szalyje mąž
ta. Prancūzijoj jau nė vyrftS 
paezios nepabueziuoje, jeigu 
kas matytu: o ir laikia sutar- 
tuviu ant susiporavimo dingo 
tas papratimas. Jaunikiui tik
tai vale dalipstet lupomis mer
ginos kakta, su kuria sutarta 
apsivesi. Anglijoje t© nepaiso. 
Jaunas vyras su savo prižadė- 
tina gali bueziuotis kiek tik no
ri.
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Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!


