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Isz Amerikos Nauji Iszradimai

AMERIKIECZIU 
PRAGYVENIMO 

LYGIS

WASHINGTON, D. C.
Nuo praėjusio karo pabaigos 
Amerikiecziu pragyvenimas 
žymiai pabrango. Kad tai pa
matyti nėra reikalo kristis pa
dėjimas. Apsidairykite pas 
mėsininką ar krautuvėje ir Jus 
turėsite Jums visa reikalinga 
praneszima.

Nenuostabu, kad mėgia
miausia Amerikiecziu .pokal
bio tema yra pragyvenimo kai
nu kilimas. Ir visai supranta
ma. Juk ar nepikta mokėti ke- 
turius dolerius už jautienos 
kepsnį kuris 1940 metais kai
navo vos $2.50, arba 25 centus 
už benzino galioną, kuris dar 
taip neseniai kainavo vos 17 
centu. Bet tai tik nemalonus 
reisžkiniai — ne vienam Ame- 
rikiecziui tai nesudare mirties 
ar gyvenimo dalyko. Nieko 
neatsitiks jei mes valgysime 
pėr ganvaite viena diena be 
niesos kepsnio ar kiek sutrum-

Amerikos vaiskas vis isz- 
galvoja nauju intaisu del vi
sokiu reikalu. Czia, isz Ala- 
mogorda, New Mexico 'yra 
vaisko paleistas “Moby 
Diek” baliunas, kuris iszsi- 
kelia in penkios deszimts ar 
szimta tukstaneziu pėdu 
augsezio, kad patyrus orą 
toje apylinkėje ir visame 
Amerikos kraszte. Jis yra 
taip intaisytas, kad visi žiū
roves intaisai yra paleidžia
mi isz to baliuno kai jis pa
siekia szimta tukstaneziu 
pėdu padangėse.
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KAREIVIAMS Irano Visu Zmo 
niu Neapykanta 
Priesz U.S.Valdžia

LONDON, ANGLIJA. — 
Ateina žinios kad Anglijos val
džia yra prirengus daug dide
liu eroplanu, kurie gali per vie
na diena ar nakti būti pavers
ti in eroplanus del vežimo ka
reiviu. Szitie nauji ir dideli 
eroplanai paprastai gali veszti 
devynios deszimts szeszis ke
leivius. Bet, reikalui prisiėjus 
jie galėtu veszti szimta pen
kios deszimts penkis kareivius

CHICAGO, ILL. — Polici-1 
jantai suėmė ir suaresztavo 
penkis grabneszius, kai jie at
liko savo pareigas ir nuleido 
savo draugo grata in kapa. 
Nataszninkas Theodore Foe, 
kuris buvo garsus biznierius 
su numeriais buvo nužudytas, 
nuszautas su medžiokles kara
binais ana Panedelio nakti.

Policijantai spėja kad jeigu
szitie grabnesziai buvo nabasz- keletą tukstaneziu myliu be 
ninko draugai tai jie daug jokio sustojimo, 
daugiau žino apie nabaszniriko 
reikalus ir gal apie jo nugala- I 
binima, negu jie iki sziol poli- 
cijantams yra pasakė.

Policijantai taipgi suėmė ke
turiolika kitu tokiu nabasznin- 
ko draugu ir bieziuliu, gemble- 
riu ir razbaininku, kurie buvo 
artimi szirdies draugai razbai- 
nnko anų dienu Al Capone.

BOSAS NE
DRAUGAS

MASKVA, RUSIJA. — Ru
sijos Darbininku Unijos laik- 
rasztis iszbare visus darbinin
kus, mainierius. Laikrasztis 
sako kad paprasti darbininkai 
nori draugauti ir bieziuliuotis 
su mainu bosais. Jis sako kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vokiecziai Bėga Isz Berlyno 
Vakarine Puse, Nuo Komunistu
PRIESZ-KOMUNIS’

TINIS AGENTAS

^Pirkie U. S. Bonus!

Vieszkelio Auka

MILIJONIERIUS

cziais. . -
Sovietai drysta mus kaltinti 

.. kad musu darbininkija tesanti 
vergai. Taip lengva jiems atsi
kirsti. Ir tai turi būti daroma, 
nes tiesa nori žinoti musu 
draugai užsienyje, patys teisy
be butu geriausia propagandi
ne kontroojensyva. Sztai ra- 
szydami savo giminėms ar bi- 
cziuliams laiszkus in užsieni 
palyginkite musu darbininki-į 
jos pragyvenimo lygi su Ko
munistu valdomu krasztu dar
bininkijos. Jei lygintume su 
doleriu užsieniecziams bus 
sunku susigaudyti kaip mums, 
jei kas nors mums aiszkintu
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TELEFONO
DARBININKE

UŽMUSZTA

Insimylejusi Kekszc 
Ji Iszdavc

NEW YORK, N. Y.
Chicagos milijonieriaus sūnūs 
ir pleistuviu keksziu savinin
kas buvo vienos savo jaunos 
suguloves iszduotas.

Jis policijantams teisinasi, 
buk kad jis yra daug davės 
merginams, bet niekados nieko 
isz ju nereikalaves ir negavęs.

Szitas jaunas, tik dvide- 
szimts dvieju metu pienburnis, 
kuris už trijų metu paveldės 
$5,000,000 turteli, yra insive- i 
les su keliomis labai gerai ži
rnis kekszemis, kurios del vie-, 
nos nakties malonumu reika
lauja nuo penkių szimtu ligi 
penkių tukstaneziu doleriu. Sportininkas DieVlU

Viena tokia jo meiluže, su- n f ’
gulove dabar ji in teismą yra VCKilOja
patraukus, sakydama kad ji 
buvo suviliota, ir iszniekinta.

Szitas, už keliu metu milijo
nierius Minot F. (Mickey) Jel- 
ke yra dabar po penkios de
szimts tukstaneziu doleriu 
kaucijos.

Jis užsigina kad jis ka ben
dra yra turejes su paleistuvė
mis ar kekszemis. Bet jo suim
tas dienynas parodo kad jis tu
rėjo keliu szimtu paleistuviu,

Ant vieszkeliu sziandien 
szitokios nelaimes tai pa
prastas atsitikinimas. Czia 
Ponia Etta Junker, praei
nanti moteriszke stengiasi 
suraminti viena moteriszke 
kuri buvo automobiliaus su
važinėta in Los Angeles 

| miestą. Iki sziol Los Ange-

les policijantai nėra sugavę 
ta draiveri kuris szita mote
riszke buvo suvažinejes. Iki 
sziol per sziuos metus daug 
daugiau žmonių buvo už- 
muszta ar sužeista ant musu 
vieszkeliu negu ant 
lauko Korėjoje.

UZMUSZE
SU KIRVIU

IRANAS. — Irano kraszte labai auga 
ir didėja visu žmonių neapykanta priesz 
Amerikos valdžia ir priesz Amerikieczius. 
. Irano Premieras pareikalavo ir gavo 
diktatoriszkus ingaliojimus, ir panieka vi-

KANADA. — Kanados ge
riausias ir intakingiausias Ko
munistu medžiotojas ana šan- 
vaite pasitraukė isz savo dar
bo, sakydamas kad jis jau per sas Ąmerjk0S jf AllglljOS p H S t U h g H S JO
senas. • • • • il

Royal Canadian Mounted krasztui ateiti m pagelba.
Policijos virszininkas John! pjrmas į0 kaipO dlktatOliaUS ŽillgSllis 
Leopold yra savo krasztui pa- į ’ 1 1 ,.
sitarnaves labai gerai ir gar- į buvo nutraukti visas derybas su Anglija 

tosira’ i.kaslilik savo., kiaszt®.aliejans -pi.iinuiK's.

įgalėtu ju va'duš'šuse
Su jo pagellba asztuoni Ko

munistu vadai buvo suarėsz- 
tucti ir nuteisti 1931 metuose, . . . ’ • 1» i i
ir paskui 1946 metuose jis pa- pagelbos. Tuo paežiu sykiu pasirodė, kad

’kaslink savo krasztą•

pasakyti, kad nei jis, nei jo kraszto aU 
stovas neatvažiuos in Yaszingtona praszyti

dėjo nuteisti dar daugiau ko p^info kraszte auga neapykanta priesz 
miinictii Pnrtiinc? izndn ir qii_ OI * * *munistu Partijos vadu ir su
ardyti Komunistu veikimus 
Kanadoje.

Pasitraukdamas isz savo 
darbo ir savo pareigu jis labai 
asztriai ir su kartumu atsiliepc 
in savo kraszto žmones, saky
damas kad jie nesupranta ir 
neiszvertina Komunistu pavo
ju Kanadoje. Jis sako kad 
dauguma žmonių nusiramina 
kad Komunistu skaiezius da
bar yra sumažėjęs j u kraszte, 
bet jie nesupranta, kad Komu
nistai tik iszvare dykaduonius 
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Vakaru krasztus.
“Najd” tai Egipto Tautininku Partija, 

pristojo Armijai iszmesti savo Karalių Fa
rouk, ir nepriėmė jokios, pagelbos isz Va
karinio krasztu del Vidur-Rytu apsiginkla
vimo. Karalius Farouk, isztremtas isz sa
vo kraszto, laikinai apsigyveno Italijoje, 
Jis 
(jis 

Į kad
jis Szveicarijos ir Amerikos bankose turi 
susikrovęs apie tris szimtus milijonu dole
riu, del juodos dienos)!

sako, kad jis dabar paprastas žmogelis 
sveria suvirsz trijų szimtu svaru) ir 
jis dabar biedas (Eina gandai, kad

FOND DU LAC, WIS. — j 
Panele Agnes Jaeger, dvide- 
szimts penkių metu amžiaus 
telefono opereitorka buvo po 
licijos surasta nužudyta ant 
vieszkelio kaip tik už miesto 
rubežiaus.

Policijos virszininkas, She
riff Arnold Snook sako, kad 
visi szitos nužudytos merginos ' ,ke:ksziu 7dr”’us"’ i^pažymeji- 
šusiedai sako kad ji buvo pro-' mus kiek ju malonumai invai. 
tinga ir padori mergina ir su rems Vyrams kasztavo. 
nepažystamais vyrais nieką- _____ ____________________
dos neužsidedavo. Ji isztiki- _ Jeigu kas myiej0 tai ne- 
mai dirbo ir užlaikė savo nasz- sjgaile j o, o kas už daug kalbe
le motina. i j0) nekarta gailėjosi.

Kadangi prie jos lavono ne-, — Ka vienas kvailys paga-
buvo surasta jos pinigine dina, tai tankiausia tukstan- 
maszna, policijantai spėja, kad ežiai protingu nepataiso, 
kokis pienvaikszlis vagis ja 
apvogė, ir paskui, iszsigandes bulves pirma syk 1853 metuo 
ja užmusze. se.

Japonijoj pradėjo sodyt

Veteranas Buvo Sil- 
pnaproeziu Namuose

Bob Richards, (po kairei) 
Dievui dekuoja kad jam pa
sisekė visus rekordus šu- 
muszti ir laimėti Amerikai 
pirma vieta su szokimu iri 
augszti su lazda. Jis ta gar
be atsiekė in Helsinki, kon- 
kuriuodamas priesz geriau
sius Sovietu sportininkus.

CHICAGO, ILL. — Chica
go j e suimtas žmogžudis, po de
szimts dienu suimtas, yra pri
sipažinęs, kad jis tik ka nese
niai buvo paleistas isz silpna- 
proeziu namu.

Trisdeszimts metu amžiaus 
Junior Cox pasididžiuodamas 
ir pasigirdamas prisipažino, 
kad jis buvo sukapojęs, užmu- 
szes trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Thomas Acton, isz 
Birmingham, Alabama.

“Asz esu tas žmogžudis!” 
Jis policijos Leitenantu John 
Golden, pasakė.

Jis paskui pasigyrė kad jis 
j buvo du sykiu padėtas in silp- 
naproeziu namus.

j (Tasa Ant 4 Puslapio)

Graži Muzika

Jauna Bondo mergaite’ 
puezia, grajina ant Žydu 
iszmislintos lyros. Tai yra 
seniausias mums žinomas 
muzikos instrumentas. Jis 
yra pagamintas isz tame 
kraszte auginamu medžiu 
žievos, ir in ji yra pucziama 
kaip in dūda.

BERLYNAS, VOKIETIJA. — Berlyno 
Vakarine puse dabar užplūdo Vokiecziais, 
kurie neszasi, kiek tik jie gali isz Rytines 
Vokietijos puses.

Gandai paplūdo, kad Komunistai ren
giasi visiszkai uždaryti ta rubežiu ir tenai, 
kaip visus kitus užleisti savo geležine už
dangalo! Jau dabar Vakaru Berlyno pu
sėje randasi daugiau kaip du szimtai tuks
taneziu tokiu Vokiecziu* pabėgėliu isz Ry
tines Berlyno puses. Ir kas dien dar szim- 
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Kas Girdėt
In Chariton miesteli, Iowa 

valstijoje, policijantai jieszko 
tikrai drūto ir raumeningo 
žmogaus, vagies. Vienas vagis 
insilauže in automobiliu kom
panijos ofisus ir pasiėmė trijų 
szimtu svaru “seifą”. Jis ta 
sunkia “seifą” pats iszsinesze 
ir insidejo in savo automobi
liu. Toje sziepoje buvo penki 
szimtai doleriu pinigais ir. 
pusantro szimto tuksitancziu 
doleriu czekais. Dabar polici
jantai jieszko 'žmogaus kuris 
galėjo pakelti daugiau kaip 
tris szimtus svaru ir insideti in 
savo automobiliu.

Vienas lakūnas, kuris buvo 
labai garsiai atsižymejes ne 
tik Vokietijoje, bet ir Pacifi- 
ke, bevažiuodamas su savo tė
vu automobilyje, labai atsar
giai važiavo, niekados neva
žiuodamas greicziau, negu pen
kios deszimts myliu ant valan
dos. Jo tėvas jo paklausė kas 
jam darosi. Jis jo paklausė: 
“Tu paszieliszku greitumu va
žiuodavai eroplanais, o dabar 
taip iszleto ir taip sargiai au
tomobiliu varinėji! Kodėl?” 
Jis savo tėvui rimtai atsake: 
“Kai asz'Su eroplanu skridau, 
tai man rupepjo tik mano ero- 
planas, bet dabar asz turiu žiū
rėti ka visi kiti automobiliu 
draiveriai daro ir kur jie va
žiuoja. Ant žemes, ant vieszke- 
liu randasi daugiau 'pavojaus 
negu su eroplanu padangėse.”

Gubernatorius Adlai Ste- 
vėnsonas buvo laikrasztinin- 
kams pasakęs, kad jeigu jis 
butu iszrinktas kaipo kandida
tas in Prezidento vieta jis pats 
save nusiszautu. Kiek mums 
teko iki sžiol girdėti jis dar 
nėra save nusiszoves.

Egipto Karalius Farouk yra 
isztremtas. Nabagasi dabar nu
siskundžia kaid jis yra biednas 
žmogus, ir kad jis darbo jiesz
ko. Jis pasiliko tik su keliais 
szimtais. jmkstancziu milijonu 
doleriu, ir nežino isz kur jis 
gaus gana prasimaitinti. 
Mums tokiu ubagu tikrai gai
la. Juk dabar jis negalėsi pen- 
kjpą deszimts tukstancziu do
leriu prakiszti ant kazyru kas 
vakaras. Tai isz tikro, gaila 
tokio nabago.

. Tai vienas karalius), Egipto 
Farouk, kuriam mes neturime 
nei vienos sūrios aszaros isz- 
lieti. Jis'galėjo tiek gero pa
daryti, bet jam labiau rūpėjo 
moterys, kekszes, sznapsas ir 
szampanas negu žmones. 
Mums tik gaila kad jis suspėjo

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
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Saule Publishing Co., ]į 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Įj 

tiek daug turto isžsivežti Jsz 
savo kraszto.

Yra senas szukis “Dieve 
Saugok Musu Karalių.” Mes 
ta S’zuki biski permainytume 
ir sakytume “Dieve Saugok 
Mus Nuo Karalių.” Niekszas, 
pilvūzas, 'paleistuvis, Ipikcziur- 
na, pasipūtėlis Farouk dabar 
rengiasi atvažiuoti pas' mus in 
Amerika. Nabagas dabar turi 
tik kelis laivus savo kekszems 
ir savo bagažams, nes valdžia 
visa kita nuo jo atėmė. Gal kas 
gales aszara iszspausti tokiam 
niekszui./

O kas skaudžiausia tai yra 
tai kad Amerika ir Anglija sai
tam paleistuviui taip nuolan
kiai pataikavo ir jam len'kiėsi. 
Italija jam gražiausias mergi
nas, kekszes ir nekaltas mer
gaites siuntinėjo, Anglija jam 

■ szlovinosi, Amerika jam davė 
žinoti kad ka tik jis nori Ame
rika jam pristatys.

Pypkes Durnai

Nedėlios Diena 
Lietuvoje

Auszta malonus Nedėlios 
rytelis,

Gesta padangėj menulis 
ir žvaigždelis,

Ant lauku, pievų rasa 
sidabrine,

Isz už kalnu teka saulute 
auksine.

Pasklista po giria paukszcziu 
balseliai,

Linksminas, kruta visi 
vabalėliai.

Linksmi žmoneliai, Nedėlios
sulaukė,

Žmoneliai bažnyczion 
skubinas eiti,

Kad karszta malda Dievui 
suteikti;

Karsztai maldauti Dieva 
visagali,

Kad užlaikytu j u gimtine 
szali, ’ *

Suteiktu sveikata, meile ir 
vienybe,

Sumintu Lietuvos priesz 
galybe.

Misžioms pasibaigus, stovi 
būreliais,

Sveikina viens kita maloniais 
žodeliais,

Kiti-gi skuba namo greitai 
eiti,

Kad dar ka gero ta diena 
nuveikti.

Namie susirinkę gardžiai 
pietuoja,

Linksminas, žaidžia, meiliai 
sznekucziuoja.

Po pietų traukia pas brolius, 
ir kaimynus,

Mergužes darželiuos 
rūtomis dabinas,

Eina jos pas drauges 
pavakarioti,

Paszokt, pasilinksmint, dainos 
dainuoti.

O laikas bėga ir temsta 
dienele,

Leidžias už kalnu auksine / 
saulele,

Nustoja paukszcziai cziulbeti 
girelėj,

Apdengia dangų tamsus 
debesėliai;

Rasa sidabrine laisto 
pievele,

Baigtas laimingai Nedėlios?
dienele.

NAMELIS :: :: ::
:: PUSTELNINKO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Per gera valanda nieko ne- 
bifvo girdėt, kaip tik vieni dū
savimai. Ant galo, prakalbėjo 
Ditrichas, pakeldamas rankas 
surakintas lencugu, ir tarė, 
priėjės prie Henriko: Tolei ne
busiu rainiu, kolei ir jus man 
neatleisite.

Toliaus nedave jam Henri
kas kalbėti. Gana! Tarė, nie
ko nekalbėk! Mes tart seniai 
dovanojome. Sziandien tegul 
visi mato, jog mes vadinamės 
prieteliais.

Stovėdami prie Beaf uso, pa
davė sau rankas.

Buvo tai puiki valanda. Prie 
Henriko stovėjo Teodora su 
Otonu, o prie Ditricho Matilda 
su Agnieszka. Visi verke. 
Henrikas-gi prakalbėjo gar
siai :

— Taip kaip musu ežia ran
kos daigte, taip tegul ir musu 
szirdis (susivienyja broliszka. 
meile. Tegul niekas to neper
traukia. Ant patvirtinimo to, 
tegul musu vaikai susiženyja. 
Tokiu budu sueis dvi gimines, 
kurios tarp saves nesutikime 
gyveno.

Tai buvo Henriko žodžiai. 
Ditrichas ant tos netikėtos 
naujienos nežinojo, kas su juo 
darosi. Otono akeles taipogi 
pražibo. Dirstelėjo pirma ant 
Agnieszkos, po-tam in dangų. 
Agnieszka, žinoma, apkaito 
kaip rože. Akis nuleido; bet už 
valandėlės dirstelėjo ant pat<^ 
gaus jannikaiczio. TeodoyjB 
Matilda bueziavosi. Asiza^Į 
abieju susimaisze in drauge. 
Beatusui buvo ta valanda gai
liausia. i

— Susimildami, vaikeliai, 
tarė, tai per daug, per daug 
mano senatvei. O Dieve! Te
gul Tau bus garbe! Ilgai gy
venu ant svieto, bet to savo gy
venime nedatyriau, ka szian
dien. Dabar mielai numirsiu. 
Smertis man bus saldi. įLau'kiu 
jos su iszsiilgėjimu. Visogalis 
Dieve! Per didele yra gerybe 
Tavo. Neturiu žodžiu ant pa- 
dekavones!

Nutilo. Visi verke. Ant galo 
silpnu balsu tarė: Dievas mei
lingas mano-praszyma iszklaū- 
se. Atsiunczia man smerti ne- 
užilgio. Jaucziu, jog ne valan
dos ilgiaus su jumis negy vesiu.

Sovietai pasivogė Dakta
rą Walter Linse, garsuji Vo
kieti, kuris buvo Priesz-Ko- 
munistus nusistatęs. Ir tai 
jie padare dienos laiku toje 
vietoje, kur Amerikiecziai 
valdo ir prižiūri. Už tai da

Saules nusileidim oneregesiu. 
Klaupkite visi, tegul norint 
priesz smerti da karta jus pa- 
laimisiu.

Atsiklaupė. Po desizinei at
siklaupė Henrikas su Teodora 
o po kairei Ditrichas su Matil
da, prieszais-gi Otonas su Ag- 
niesizka.. Ties ta jauna pora 
drebėjo senelio rankos. Užpa
kalyje klūpojo Leitandas, 
Klausas ir Rože su savo kūdi
kiais, o aplinkui žmones. Vos 
galėdamas senis prakalbėjo: 
Tegul jus palaimina Traice 
Szvencziausia, Dievas Tėvas, 
Dievas Simus ir Dievas Dvasia 
Szv. Sutvertojaus mylysta te
gul plaukia ant jus ant amžio. 
Amen. Bukite sveiki! Atsimin
kite tankiai ant senelio, ant jo 
smerties, o mylėkitės. Tai yra 
mano paskutiniai velijimai.

Ir alpdamas pasviro ant 
Henriko. Kvalpas numažo. Vei
das linksmas iszrode. Saulei 
leidžiantis, paprasze, kad jam 
paduotu in rankas kryželi, 
priesz kuri per ilgus metus 
meldėsi. Davė su'prastina 
ženklą, idant jam užgiedotu jo 
mylima giesme. Klausas nu
bėgo ir stojo prie varpelio ir 
laike giesmes dzvanijo. Gies
me yra žinoma, kuri jau buvo 
ant pradžios:

Kaip ore ant lengvu debesiu, 
ir t.t.

Pabaigoje giesmes paszauke
Beatusas:

— Pone! Dieve! Mano Isz- 
ganytojau! Szauki mane, pri
busiu ! Ir nuumire. Smertis bu
vo labai lengva. Phmate vai
kai, kad ja nenumirė, paguldė 
po valiai^jBtžemes ir akis 
lengva^^^^Bide.

Kada 'j^Piaige tuos žodžius, 
pradėjo visi verkti. Potam su
dėjo kuna in duobe, kuria pats 
senelis gyvendamas“ ant kalno 
buvo iszkases. O kada kuna 
palaidojo, kas truko per visa 
nakti, szvintant iszsiskirste 
namon.

Dabar Ditrichas vela savo 
drutviete atgavo, 'bet dabar vi
si kalėjimai buvo permainyti 
ant prieglaudos pavargėliams. 
Senoveš gaspadorius ir pasi
taisė, per ka savo urėdą atgar- 
vo. Grafas Henrikas gyveno 
drutvieteje, kurioje užgimė. 
Otonas aplaike drutviete Vai
den ir nepoilga.ni apsiženijo su 

bar Amerikiecziai visas uly- 
czias dratinemis tvoromis 
užtvėrė kad Sovietai negalė
tu nei prilysti prie musu pu
ses. Czia viena tokiu tvorų 
matyti paveiksle.

□ □ . □

Agnieszka. Malkakerti Ruper- 
ta pasiėmė pas save ir padare 
gaspadorium savo dvaro.

Otonas ir Agnieszka vede 
dievobaiminga gyvenimą. Toli 
reikėjo jieszkoti taip puikiu ir 
mielaszirdingu ponu. Tankiai 
mislydavo apie Beatusa ir de- 
kavojo Dievui už ta, ka s'avo 
gyvenime dėtyre. Ant Beatuso 
kapo pastate puikia koplyczia, 
kuri ir sziandien stovi.

Otonas ir Agnieszka numirė, 
sulaukė vėlybos senatvės, o j u 
anūkai ir dabar toje drutviete
je gyvena.

--------GALAS--------  

arba pradžia 
SKAITYMO 
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RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminali szkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinąs! 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. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kai)) traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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 istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Pėleniute; 
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 
Anglorius isz Valencziojs, 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 Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, Eiles, 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—A p i e Velnisžl^as
Malūnas - ‘Kai Studee-tas^lX 
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.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
piu, 35c.

No.158—Apie 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 Miszįke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; - Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-yežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyuė. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslaipcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180 VG—Kvitu Knygute 
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.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristūso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristūso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197į6, 25c.

No.į98—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristūso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijųszas. Is
torija isz Pirmutiniu. Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. , 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą' 
if ’^ifidyttmi tipi» įležįu Kristų. 
*?iikius aprašomai.'20ct\ '

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių' Seraphiszkas Officium.-15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

t®3 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.

ĮĮPgT Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 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.

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

HPkkie U. S. Bonus!

MPkkie U. S. Bonus!
•»
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Namelis Pustelninko
(Tasa)

Tėvas Beatusas nuėjo dabar 
in koplyczele, atsiklaupė 
priesz paveiksią ir ilgai meldė
si. Po maldai atsisveikino su 
savo butine ir taisėsi keliauti. 
Didesne dalis gyventoju ilga 
gala ji lydėjo. Ant galo da kar
ta Beatusas atsisveikinęs sėdo 
in karieta ir nuva'žiavo.

Otonas prižadėjo, del liku
sios Matildos ir Agnieszkos, 
jog kada keliaus, tai jas atlan
kys. Tos labai nusidžiaugė, ka
da dagirdo, jog Otonas apie 
jas neužmirszo. Skaudėjo Ma
tildai szirdi, jog per jos pati 
tiek nukentejo nekaltai grafas 
Henrikas. Kada Teodora, suėjo 
su Matilda, viena kitos szirdi 
pažino ir taip pasimylėjo kaip 
seseres. Treczia diena keliavo 
toliaus. Kada atsisveikino, 
Agnieszka prasze Henriko, 
idant jos tėvui atleistu kalte.

— Gerai, esi gera, dfikte, 
tarė grafas, viską jam atlei
džiu, bet turi iszsedet kora Cie
soriaus paskirta.

Kada gyventojai dažinojo, 
jog senas Rudolfas gyvas ir 
kad vela in savo drutviete su- 
gryžta, taip jauni kaip ir seni 
iszejo prieszais su didele links
mybe. Kelia,, kuriuo ketino va
žiuot, iszsodino berželiais. Pa
dare puiku bromą, per kuri 
reikėjo važiuoti. Kelius isz- 
barste kvietkomis ir smilkino 
visokiais kvapsniais.
* Beatusas atidavė savo dva- 
i’ą sunui Henrikui ir pats vela 
sugryžo in Szveicarija in savo 
naitieli, norint ne ant ilgo. 
Henrikas insitaise puikia driit- 
viete su palocium. Potam su
gryžo Beatusas vęl pas sunu ir 
gyveno linksmai pabaigoje se
natvės. Nesyki kalbėjo senelis: 
Tik tas Dievas yra geras, jog 
mane seneli neapleido nors 
priesz smerti.

Ditrichas sėdėjo uždarytas

Price $2.00 staU po!n‘ “y,e 
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

viename sename mure, kuris 
kitados buvo drutviete, o sto
vėjo girioje. Murai buvo ap
griuvę ir niekas negalėjo ten 
gyvent, kaip tiktai vienoj vie
toj po akmeniniu įboksztu. Ten 
sėdėjo uždarytas Ditrichas, 
kuri keturi žmones persikeiz- 
dami sergėjo ir jiems buvo pri
sakyta, idant žodžio in ji ne
kalbėtu.

J *

Nežiūrint ant to koki
dar'ba dirbi, 

Stengkis idant laikas
Ir pinigas taipgi už 

jus dirbtu,
Kaip ilgai laikas jums 

ant to pavėlins.
Laikas isz'braukia viską! 
Už pinigus galima gauti 

beveik viską, ant žemes, 
Tik sveikatos ir laimes 

negalima nusipirkti! 
Pinigai palengvina kelia in 

laime,
Bet turėdamas pinigu, 
Galima, daryti gerai ir 

prigelbeti kitiems, 
Kas padaro tikra laime, 

Pinigas‘padėtas ant 
procento, 

Yra kaip visizta,
Dedanti kiauszini, 

Bet viszta nepadeda kiauszini 
kas diena, 

O pinigas pasidaugina, ant 
procento su kožna. diena.

TaUpinkite pinigą 
iszmintiriigai

Idant laikas ir pinigas 
dirbtu ant jus.

Jeigu dirbate ų'ž pinigus, 
Dabokite idant justi pinigai 

dirbtu ir del jus, 
O kada susilauksite gero 

amžiaus, 
Neturėsite baimes priesz 

.kada ir senatve!
* * *

Tankiai skaitome apie 
teismus jaunu vaikinu, 

Kurie subiaurino mergaites, 
O advokatai stengėsi apginti 

tuos jaunus iszgamus, 
Sakydami kad merginos 
paczios yra tame kaltos, 

Nes per savo trumpas dresęs 
Rodydamos kiszkos ir kitus 

apatinius parėdus, 
Kurie neuždengia nuogu 

keliu,
Ir tas prikusino juos 

ant tojo darbo!
Gal atsiras ąpgintojai ir 

Priesizininkai trumpu 
szlėbukiu ir kito ko, 

Ir atsiras žmonių kurie 
kaltins mergaites, 

Už ju pasielgimus ir 
prigundinejima vyru, 

Bet subia,minimas mergaicziu 
yra kitokia priežastis, 

Kuria negalima apginti, 
O tai yra žyeriszkas būdas 

nekuriu gyvuliu, 
Kurios mes vadiname 

vyrais.

Isz pradžios Ditrichas nieko 
nepasitaise. Mėtėsi in szalis 
kaip vilkas ant lencugo, o kei
kė kad baisu buvo klausyt, ir 
kaip kada su galva, musze in 
mūra. Nesyki lencuga trauke 
perpykęs, kad net isz panagiu 
kraujas ėjo.

Taip perbėgo du metu be jo
kio pasitaisymo. Pradėjo mal- 
szintis, nes/jau tiek sylos ne
turėjo, kadangi turėjo badet 
už savo nusidėjimus. Bet tan
kiai Dievas surėdo, jog per ko
ki norint stebuklą sujudina di
džiausia gries'zninka.

Taip stojos ir su Ditrichu. 
Viena diena labai apsiniaukė 
ties Ditricho butine. Griovė 
baisiai, kad net žvėrys girioje 
staugė. Perkūnai nuolatos 
trankė in medžius. Vejai lauže 
szakas nuo medžiu. Sargai sa
vo namelyje stovėjo ir su bai
me žiurėjo vienas in kita. Dit
richas drebėjo kaip kaltinin
kas po kartuvėmis ir szauke 
nuolatos pagelbos. Dabar pra
dėjo ’szauktis ir prie Dievo ir 
prižadinėjo pasitaisyt. Vienok 
nesidavė užrusįtinta. galybe 
.persipraszyt. Kad sztai net 
tris žaibai puolė ant bokszto ir 
ta uždege isz virszaus. Apa- 
ėzioje sėdėdamas Ditrichas 
girdėjo kailp spragėjo balkiai. 
Suprato, kad randasi baisiam 
padėjime. Su baime szauke, 
idant ji sargai gelbėtu nuo 
smerties, bet sargai užmirsze 
apie Difricha isz baimes pabė
go in giria. Isz tolo tiktai žiu
rėjo in ugni.

Juo laibiaus szauke, tuo arti
nosi prie jo liepsna. Dabar 
mate, jog smertis artinasi. Ta
me laike jo duszia suvis atsi
mainė. Puolė ant keliu ir už
ėmęs delnais akis meldėsi taj 
žodžiais: 0 Dieve mano, DiS 
Kaip baisi yra tavo kora! Da
bar pažinau, jog m'ano nusidė
jimai daug baisesni. Esmi di
dėlių nusidėjėliu! Asz ta nu
pelniau! Prisipažystu su gai- 
lesczia priesz Tave, o Dieve vi- 
sogalis, jog esmi vertas ežia to
je ugnyje pražiut. Dieve am
žinas, nežudyki mano duszios! 
Sztai sugriuvo boksztas iki pa
matu, net aplinkui žeme sudrė
bėjo. Ant dideles laimes Dit- 
trichas likos gyvu, nes tas 
kamputis, kuriame klūpojo, 
neužgriuvo. Dabar datyre 
Dievo mielaszirdyste, ir tuo

Venezuelos Puikiausi!

Penkios desžimts keturi 
puikus jauni karininkai su
silaukė savo mokslo laipsniu 
ir kariszku straipsniu savo 
kraszto garsiausioje Karisz- 
koje Akademijoje, Escuela 

Militar, . (Venezuelos West 

jaus pamislijo, kaip isz ežia 
kuogreieziausiai iszeiti, bet 
baisiai susirūpino, nes kamba- 
bariai buvo griuvėsiai užvers
ti. Pradėjo verkti isz szirdies 
ir prasze Dievo atleidimo grie- 
ku. Puolė ant keliu ir vela 
karsztai meldėsi. Po maldai 
jautėsi ramesniu.

Dvi dienas perbuvo tame 
grabe. Jaute artinanties smer
ti, kad szitai iszgirdo ties sa
vim žėrima gružu ir žmoniiu 
'balsus. Kada oras apsimalszi- 
no, sargai su angliorais, kurie 
nepertoli anglis dege, ėmėsi 
prie darbo, idant griuvėsius 
a t raust ir dirbo diena ir nakti. 
O kada iszgirdo Ditricho bai
sa, labai nudžiugo. In valan
da laiko Ditrichas buvo atkas
tas.

Iszejes isz gruvesiu puolė1 
ant keliu ir meldėsi: Visogalis 
Dieve! Acziu Tau už iszgelbe- 
jima ir už pataisyima manes 
per ta stebuklą!

Aszaros bego jam per veidus 
kad net sargai susigraudino. 
Ta atmaina pripildė linksmybe 
ju szirdis, taip joj vienas isz 
sargu tuojaus nubėgo pas Ma
tilda ir dukteri su ta linksima 
naujiena.

Abidvi džiaugėsi isz tos at
mainos, nes per visus du metu 
negalėjo nieko veikti, norint 
melde jo, idant pasitaisytu. O 
dabar iszgirdo, jog isz to nedo- 
raus vyro suvis kitokia ypa'ta 
pastojo. Delto-gi apsiėmė pas 
ji nuvažiuoti.

kas 
Ditrichas 
po kojų, 
romis

Negalima to viso apraszyti, 
dėjosi kada sveikinosi! 

puolė savo paežiai 
ji prikėlė ir asza- 

jo veidą. O gera 
pinojo ka 

iczia- 
uvo

keliu ir r
ši trys puolė ant 

as aųgsztyn iszke- 
le dekavojo Dievui už ta 
permaina. Ant galo Ditrichas 
suszuko:

— Matilda duok man ran
ka! Nes dabar esmi vertas ta
vęs. Szen ir tu, Agnieszka, 
prie manės, tegul tave prie 
szirdies prispausiu! Dabar 
pažinau, kas tai yra žmogus, 
kuris gauna mylista pažinomi 
Dievo galybes. Dabar prade
du gyvent ant svieto. Iki to 
laiko mano gyvenimas nebuvo

Point Akademija). Iszkil- 
- mese dalyvavo Prezidentas 

Suarez Flamerich, Apsau
gos Ministeris Pulkininkas 
Perez Jiminez ir Vidaus Mi
nisteris Pulkininkas Llove- 
ra Paez.

gyvenimas tiks?

gyvenimu, nes Dievui netarna
vau. Szitu lencugu nepadėsiu 
per visa savo gyvenimą ir tu
rėsiu mislyje tuos žodžius: 
Griesznas žmogau, esi dulke, 
pasitaisyk!

Penki metai pasibaigė, kaip 
Beatusas gyveno su savo vai
kais. Pagal Otono norą, tėvas 
atbūdavo jo drutviete Valden 
taip, kaip pirma, buvo. Da'ži- 
noje aplinkiniai gyventojai, 
jog Otonas yra Henriko sunum 
labai džiaugėsi, kada iszgirdo, 
jog ir jo tėvai gyvi. O kada, 
viena karta tėvai atsilankė pas 
sunu, pilna suėjo žmonių, idant 
pasveikyt senovės savo ponusK

Beatusas kasdiena menkyn 
ėjo, o ežia, ir senatve, nes turė
jo asztiionias-deszimtis ir pen
kis metus ir jautėsi, jog netoli 
grabas. Sėdėdamas viena va- 
kara sodely je po pavesiu., pa- 
siszauke savo vaikus ir tarė: 
Brangus mano vaikeliai! Va
landa gyvenimo mano baigia
si. Sunkybe senatvės mano 
neužilgo instums in gra’ba. 
Rodos, jog ir saule man ne taip 
šzvieczia. Nes ant ko mano

Suradau jus,
mano brangus kūdikiai, dabar 
galiu ramiai numirti. Da ka 
noriu jus praszyti: Idant ga- 
lecziau atlankyti ta vieta, ku
rioj gyvenau per taip ilga lai
ka. Asz žinau, jog su manim 
drauge važiuosite. Ak ir jums 
ta vieta yra szventa. Tenai tu 
mane, Henrike, radai, tenai tu 
mane; Teodora, kaipo tęva pir
ma karta pažinai. Ir Otonas 
turės su mumis drauge keliaut 
o ir norecziau da ta savo bran
gu auka pamaty t.

Tas noras dievobaimingo se
nelio pripildė linksmybe Hen
rika ir Teodora. Seniai norėjo 
Henrikas ir Teodora, idant pa- 
kelyj gyvenanti Difricha at
lankyti, kuris kaip buvo girdi
ma, suvis atsimainė. Todėl a- 
pie ta reikalą nusiuntė pasiun
tinį pas Otoną. Perskaitęs 
laiszka tuojaus pradėjo ruosz- 
tis kelionėn. Otonas važiuo
damas pro Ditricho drutviete, 
paėmė su savimi Agnieszka, 
Matilda ir ji pati/Ditricha, nes 
jau buvo liuosu. Vienok ipan- 
cziu nenumete nuo saves. No
rėjo jis stoti taip priesz Henri
ka ir su gailesezia perpraszyt. 
Otonas tiesiog važiavo su Di-

Escuela Militar yra viena 
isz geriausiu ir puikiausiu 
kariszku akademijų visoje 
Pietų Amerikoje, kur kari
ninkai yra mokinami ne tik 
kariszko musztro bet ir nau
jausiu propagandos ir szni- 
pinejimo priemonių.

SAPNAS MOTINOS

trichu, jo paezia ir duktere in 
Szveicarija ir užvažiavo pas 
Klausa, o tėvai Otono radosi 
kitoj szalyj ažero ir Beatusas. 
Visu szirdys prijautė koki tai 
nuliūdima. t

Kada artinosi prie vietos, 
kur Beatusas tiek metu perbu
vo, senelis pradėjo verkti. 
Henrikas ir Teodora bueziavo 
jam rankas ir ramino ji.

— Mano vaikeliai, tarė se
nelis, man taip nuduoda., kad 
asz ežia liksiu jau ant visados. 
Tiek metu perbuvau ant svie
to; kas valanda laukiu smer
ties.

Kada ėjo ant kalno, tai at
lankė ir Leitanda ir jo gera 
paezia, o teipogi ir stubute, ku
rioj Teodora tiek metu vargo. 
Verksmo buvo ne mažai. Lei
tandas buvo pasenės, o Gertru
da, jo pati, kur galėjo dingti? 
Numirė? Visi apsiverke, kada 
Leitandas apie tai pasakė, o 
Beatusas tarė: Neverkite, ne 
trukus visi pasimatysime, bet 
ant anuo svieto.

Ant žinios, kad Beatusas at
silankė, subėgo visi pakalnes 
gyventojai, kad seneli pama
tyti.

Leitandas priėmė sveczius 
kuo puikiausiai, o kada pasi
drūtino, visi leidosi ant kalno, 
tai yra su pakalnes gyvento
jais.

Klausas ta diena turėjo la
bai daug darbo, nes kada žmo
nes dažinojo už ažero apie Bea- 
tusa, kožnas norėjo seneli pa
matyti. Visi prasze, kad per 
ežerą perkeltu. Kiek tik Klau
sas turėjo valcziu, visos buvo 
užimtos. Kada 'buvo netoli 
kraszto, Ditriclias'pradejo dre
bėti, netant jo ranku lencugai 
'barszkejo. Akys buvo pilnos 
aszarii. Nieko nekalbėjo, tik
tai duksaudamas paszauke: 
Ak, Dieve! Ka asz padariau!

Otonas ji ramino ir perdesti- 
nejo, jog jam tėvas ir tėvukas 
atleis kaltes. Matilda savo 
vyra spaude prie szirdies isz 
priežasties jo gailesties. Ta 
pati dare ir Agnieszka, nes 
nuolatos tėvo rankas bueziavo 
tarydama: O mano teveli! Ma
no brangus teveli! Dabar su
prantu, jog tęva turiu!

Perplauke in kita szali ežero 
it trauke ant kalno. Kabinosi 
ant kalno su akvata. Jie pir
ma atkeliavo in Bettuso nameli 
nekaip senelis su savo drau
gais. Ant kalno rado jau daug 
žmonių isz pakalnes. Vieni sė
dėjo, kiti gulėjo ant vejos; visi 
lauke Beatruso.

Ant galo pasirodė Henrikas 
ir Teodora vede ji. Kada jau 
užėjo ant kalno, sėdo ant vejos. 
Ta padare ir Henrikas su Teo
dora. Tame nuėmė kelpures 
pakalnes gyventojai suszuko: 
Sveikas 'buki, musu teve ! Pa
laimink mus susirinkusius! 
Puolė ant keliu visi, o Beatu-
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sas juos peržegnojo.
Tame isz žmonių tarpo pasi

rodė Ditrichas, isžblyszkes ir 
•sukudes, puolė tuojaus po se
nelio 'kojų:

— Susilaikyk! Paszauke į 
Asz ežia vienas ne esmių ver
tas tavo palaiminimo. Beatu- 
sas norėjo ji prikelt, bet nega
lėjo. x j

— Kelk, mano sunau, tarė, 
pasakyk, kas esi per vienas?

Ant to kareivis atsake sū 
gailesezia: j

— Asz esmių Ditrichas!
Po tu 'žoždiu pasirodė asza

ros senelio akyse. Norėjo ji 
prikelt, bet neturėjo tiek sylos.

— Negulėki ežia ant žemes 
prie mano kojų, tavo vieta 
prie mano szirdies. Jau asz 
girdėjau apie tavo gailesti ir 
pasitaisyma. Bet kam nesziojį 
tuos lencugus? Kelk!

. — Ne, geras te ve! Tard 
kareivis, iki tolei nekelsiu, ko
lei neiszgirsiu isz tavo lupu at
laidos už . savo visus nusidėji
mus ir piktybes, kurias pada
riau tavo giminiai. Gremžiant 
tie lencugai nuo mano rankų 
nenuais.

Dabar prisiartino Matilda 
su Agnieszka, atsiklaupė prie 
ir tarė:

— Dovanok, dovanok, teve! 
Jau jis seniai už savo nusidėji
mus atpakutavojb. O verkda
mi gyventojai szauke:

— Dovanok jam, dovanok!
Tas szaukimas sujudino se

neli. Laikydamas rankas isz- 
tiestas ties kareiviu, taipogi 
verke. Ilgai negalėjo > žodžio 
prakalbėti. • , ■

— Kelkite tarė, ant ;galci 
senelis, visi kelkite! Dievas 
mielaszidingas, kuris toje va
landoje žiuri ant musu o priešu 
kuri da gal sziandiėn stosiu, 
Jis žino, jog jums kareivi Di- 
triche, jau seniai dovanojau
isz szirdies, nieko ne pamenu. 
Mylėkimės ir bukime priete- 
liais. Duok szen rauk. Ir pa
davė vienas kitam ranka, o se
nelis tarė:

— Na dabar Dievas ir žmo
nes mato, jog vienas in kita 
neturime. Jus, motinos ir tė
vai, imkite sau už pavyzdi ir 
savo vaikams apie tai primin
kite. Tai-gi Dieve, tegul bus 
garbe aut amžių.
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Žinios Vietines
— Sukatoj pripuola Szv. 

Pilypo Benicijo, o Tautine 
Szvente: Bingele. Ir ta diena: 
1937 metuose Japonai ineina 
in Shanghai miestą. Szimtas 
septynios deszimts trys už
muszti, kai Shanghai mieste 
sprogstanti -bomba netyezia 
siisprogo; 1865 m., Rusija už
draudžia Lietuviams raszyti 
ai skaityti Lietuviszkai. Pa
naikina .Lietuviszka spauda ir 
net Lietuviszkas literas, prasi
kaltimas isz Lietuviszkos mal
daknyges melstis ar isz ele
mentoriaus vaikus mokinti; 
1914 Japonija paskel'ba kara 
prįesz Vokieczius; 1927 m., du 
Italijonai, Nicola Sacco ir Bar
tolomeo Venzetti buvo val
džias nužudyti už žmogžudys
te, o vėliau buvo darodyti kad 
jie du'buvo nekalti; 1947 m., 
Margareta Trumanaite, Prezi
dento Harry Trumano duktė, 
pirma syki pasirodė kaipo so
listę, dainininke in Hollywood 
Bowl, Californijoje.

— Kita sąnvaite: Nedelioj 
pripuola dvylikta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szvento Bal
tramiejaus, Tautine Szvente: 
Auszrine. Ir ta diena : 1921 m., 
lengvesnis už oro lėktuvas (di- 
ridžibilis) susprogo virsz Hull 
miesto Anglijoje, s-zeszios de
szimts du žmones 'žuvo, ju tar
pe buvo, . septyniolika Ameri
kiecziu; 1812 m., Anglai sude
gino Amerikos sostines ofisus; 
1572 m., Szvento Bartolomie- 
jaus szventeje, Huguenotai 
(Protestonai) buvo iszžudyti 
Paryžiuje, Prancūzijoje; 1345 
m., Keistutis .užėmė '■Lietuvos 
Kunigaiksizczio sostą ; 1939 m., 
Szventas Tėvas praszo visam 
pasauliui taikos, ir kreipiasi in 
visus Katalikus tos taikos Die
va melsti; Amerikos Legijo- 
nieriu Seimas New York mies
te tesis iki dvideszimt asiztun- 
tos dienos.

— Utarninke pripuola Szv. 
Zeferino, o Tautine Szvente: 
Gailutis. Ir ta diena: 1920 m., 
moterys gavo’ lygius su vyrais 
teises Amerikoje; 1934 m., Hit
leris pareikalauja kad butu su
gražinta Saar apylinkes' mies
tai Vokiecziams, ir pareikalau
ja, kad taika butu sudaryta su 
Prancūzija.

— Panedelyje pripuola Szv. 
"Liudviko, o Tautine Szvente: 
'Liudyte. Taipgi ta diena:* 1944 
m., Paryžius Amerikiecziu nuo 
Naciu iszlaisvintas. Szventa 
diena Paryžiuje!

Griggie, isz miesto, norėjo nu
sižudyti per naudojama szau- 
tuve, paleisdama sau szuvi in 
krutinę. Policija rado ja ant 
grindų ir likos nuvežta in 
Pottsvilles ligonbute. Nelai
minga moteriszke paliko trum
pa laiszka, kur paaiszkino 
priežastis savžudysta.

žmogžudystes intartas. Jo var
das dar, kol kas nėra iszduo- 
tas. Bet jis yra dabar tardomas 
policijos ofisuose.

SZVEDIJA
SZNIPU LIZDAS

AMERIKIECZIU 
PRAGYVENIMO 

LYGIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bloomsburg, Pa. — Ona P. 
Czernauskiene isz R. F. D. Nr. 

.3, numirė Nedelioje in Blooms
burg ligon'buteje. Paliko savo 
vyra Petra; tris sūnūs: Juozą, 
isz Auburn, N. Y., Petrą, namie 
ir Joną, Catawissa; trys duk
terys: Anele Tarasavieziene, 
Harrison, N. J., Olesa Kahley, 
Fern Glen ir J. Crawfordiene, 
isz Fernville. Taipgi septynis 
anukus. Likos palaidota Sere- 
dos ryta su aipiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje Nurem
berg, 9:30 valanda ir palaidota 
in parapijos kapines.

Gubernatorius Adlai Ste
venson, pirm negu jis buvo isz- 
rinktas kaipo kandidatas in 
Prezidento vieta, buvo pasa
kęs kad jis remia Gubernato
rių Adlai Stevensona del Gu
bernatoriaus vietos, nes jis 
mislina, kad tas žmogus, reisz- 
kia jis pats, geriausia gali at
likti visas ■Gubernatoriaus pa
reigas.

NELAIME
LINCOLN PARK

Frackville, Pa. — Sirgda
mas ilga laika, gerai žinomas 
gyventojas, Jurgis F.’ Stankie- 
viezius, nuo 38 N. Railroad 
uly., pasimirė Seredos ryta 
1:15 valanda savo namuose. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in Gil- 
bertona, o 1912 metuose apsi
gyveno Frackvilleje. Prigulėjo 

: prie Lietuviszkos parapijos, 
Szvento Vardo ir K. of Kolum
bas draugijų, taipgi Susivien. 
Liet. Am. Paliko savo paezia 
Gertrūda; duktere Helena, pa
ti Juozo Neverausko, Philadel
phia; tris sunns: Petra, Alfon
są ir»Juozą, mieste; 9 anū
ku ir hnukes ir, viena pro-anu- 
ka. Laidos Sukatos ryta su 
apiegomis Apreiszkimo P. M. 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidos in parapijos kapines 
Frackvilleje.

CHICAGO, ILL. — Jauna 
porele sėdėjo sau ant pievos in 
Lincoln Parka, apie treczia va
landa isz ryto nes namuose bu
vo baisiai karszta ir dusznu. 
(Tukstancziai žmonių pana- 
sziai daro per vasara.)

Jiedu buvo labai sužeisti 
kai senas automobilius nuo 
vieszkelio nuvažiavo, perszoko 
per maža pakylima prie viesz
kelio ir ta porele suvažinėjo.

To laužo draiverys su trimis 
savo draugais greitai iszszoko 
ir nudavė kad jie tenai taip tik 
sėdėjo ar stovėjo prie tos ne
laimes.

Suvažinėta ir sužeista pore
le yra dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Bruce Jenssen ir de
vyniolikos metu amžiaus Phyl
lis Haak.

Keli žvejai žuvautojai eida
mi žvejoti anksti isz ryto už
tiko ta sužeista porele.

Už keliu minutu pribuvo po- 
licijantai kurie tuoj aus surado 
ta sena lauža, automobiliu, ku
ris buvo kraujais aptaszkytas.

Nuveže ta porele in ligonine, 
jie greitai suseke ir suėmė to 
automobiliaus draiveri ir jo 
draugus, dvideszimts metu 
John Grattan, dvideszimts 
dvieju metu Allen Kasper ir 
dvideszimts metu Richard Ku- 
mer.

Jie teisinasi, kad buk jie 
sai nežinojo, kad jie buvo 
nors suvažineje.

STOCKHOLM, SZVEDIJA. 
— Puse tuzino sznipu, iszdavi- 
ku, kurie per penkis metus sa
vo iszdavikystes darba vede 
Szvedijoje, buvo suimti, sua- 
resztuoti ir nuteisti iki gyvos 
galvos prie sunkaus darbo.

Ju vadas Fritiof Enbom ir 
jo vyriausias palydovas buvo 
nuteisti iki gyvos galvos prie 
sunkaus darbo kalėjime. Teip- 
gi jo brolis ir jomeiluže, sugu
love buvo panasziai nuteisti. 
Teismas tęsęsi per szeszias 
sanvaites. Ir kas buvo paskelb
ta apie ju sznipinavima ir isz- 
davikyste, buvo taip slaptinga 
kad teįsmas insake kad žinios 
negales but paskelbtos per sze- 
szios deszimts metu.

Szitie sznipai, iszdavikąi 
Rusijai inteike tokiu slaptu ži- 
niu apie Szvedijos tvirtoves, 
kad patys Szvedai negali ir nei 
drysta paskelbti, kad kiti ne,- 
dažinotu apie ju pasirengimus 
kaslink tvirtovių del treczio 
pasaulinio karo.

Szvedu valdžia, suėmus szi- 
tus iszdavikus, sako kad ji ge
rai žino kad jie yra tik padup- 
czninkai Sovietu Rusijos ir 
kad tikrus vadus ji nėra suga
vus.

Szvedai iki sziol stengiesi 
palaikyti beszaliszka sutarti 
tarp Vakaru ir Rusijos, bet jie 
dabar jau mato kad tokis be- 
szaliszkumas neinmanomas ir 
negalimas, nes sznipai ir iszda- 
vikai tame kraszte yra sudaro 
gy va savo lizdą.

kiek jie uždirba zlotu, lirų, ar 
pengu. Tai pabandykime už
darbi iszskaicziuoti valan- i 
donas.

Sztai duokime pavyzdi: — 
darbininkas kuris musu krasz- 
te uždirba in valanda $1.50 šar
vo kasdiene istorija pradeda 
atsikėlęs ryte, skaitydamas ry
tini laikraszti (kuris jam kai
nuoja du minutes darbo), . su
valydamas pusrycziams du 
kiauszinius ir iszgerdamas 
stiklą peino (10 minucziu dar
bo). Iszdirbes keturias valan
das, jis valgo prieszpieczius, 
kas sudaro geras sviestainis ir 
koks nors užgėrimas (23 minu
tes darbo). Po kitu keturiu 
darbo valandų jis gryžta namo 
kur jo žmona laukia su stip
riais pietumis. Sakysim tai bu
na kiaulienos sumusztiniai su 
priedais (30 minucziu darbo). 
Tada jie nueina in kina (45 
minutes už du bilietus). Grįž
dama isz teatro jo žmona pa
stebi, kad prairo jos nailinio 
kojine, tad jie užeina in arti
miausia krautuve ir nusiperka 
nauja pora (50 minucziu dar
bo). Sugryže namo jie dar už
sirūko (pakelis cigarecziu jam 
kainuoja 8minu tęs darbo), pa
siklauso vėliausiu naujienų 
(radijas kainuoja dvi darbo 
dienas), atsigula in lova (7 
dienos darbo) 
užmiega (nie 
vis).

atrodo taip auksztos mums, ta
da tampa visai žemomis gyve
nantiems kur nors Azijoje ar 
Europos Rytuose.

Palyginimui sztai truputis 
statistikos surinktos isz Ko
munistines spaudos ir pabėgė
liu ekonomistu: “Laikrasztis, 
6 darbo minutes; cigarecziu 
pakelis viena darbo valanda ir 
25 minutes; kilogramas mėsos: 
8 darbo valandas ir 40 minu- 
ežiu; radijas: 62 dienas ir 7 va
landas; geležine lova: 20 dienu 
ir szeszįas valandas, nailono 
kojiniu pora, 6 darbo dienos.”

Tai tik keli pavyzdžiai ko
kias kainas moka darbininkija 
už geležines uždangos. Ar tai 
turi ka nors bendro su pavadi
nimu, jog ten tai yra darbinin
ku rojus? Apraszydami toki 
paprasta gyvenimą savo drau
gams užsienyje mes labai pasi
tarnautume atremdami klas
tingus Sovietu agentu sklei
džiamus melus. Rusai drysta 
musu darbininkus vadinti 
“vergais”, vienok tikrai kal
ba ka kita Amerikiecziu dar
bininkas yra geriausias apmo
kamas, geriausiai besimaitinąs 
ir laisviausias žmogus pasau
lyje.

navo ir su pasididžiavimu i 
jiems pasakė kur jie gali ras
ti to Acton žmogaus sukapota 
lavona.

Per deszimts dienu ir naktų 
policijantai jo visur jieszkojo. 
Policija pasiuntė kelis szimtus 
savo slaptos policijos agentu 
ir kitu policijantu apsupti 
“Drake” ir “Edgewater 
Beach” vieszbuczius nes szitas 
pasiutęs Cox, per telefoną bu
vo policijai pasigyręs kad jis 
dar du ar tris žmones nugala
bins ar viename ar kitame isz 
tųdviejų vieszbucziu.

Keli policijantai ji užtiko 
in Lawson Y.M.C.A. barber- 
szape in Dearborn.

BOSAS NE
DRAUGAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tai negalima, nes bosas tai-bo
sas, ir negalima su bosu lygin
tis ar draugauti.

PRIESZ-KOMUNIS-
TINIS AGENTAS

Minersville, Pa, —Ponia D.

vi- 
ka

INTARTAS UZ
ŽMOGŽUDYSTE

LURS, PRANCŪZIJA. — 
Prancūzijos tarptautinis laik- 
rasztis pranesza kad policija 
yra suėmus ir intarus viena in- 
tarta žmogų už trejopa žmog
žudyste.

Anglas fabrikantas Sir Jack 
Drummond, jo žmona ir jų
dviejų vienuolikos metu duk
rele Elžbieta buvo nužudyti.

Laikrasztis raszo, kad Susie
das buvo suimtas ir už tas

PABĖGĖLIAI
Užplūdo berlyna

i

u-

tada saldžiai 
ekainuoja isz

pa
rvis' pralei

do szeimynos 
-Kainos kurios

UZMUSZE
SU KIRVIU
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Jis buvo du kartu paleistas 
isz Vaughan ligonines, kur 
randasi tokie proto ligoti. Szi
ta ligonine veda Veteranu Ad
ministracija.

Silpnaprotis Cox szypsojosi 
per visa tardymą. Jis trumpai 
ir net linksmai policijantams 
pasiaiszkino, kad jam dažnai 
užeidavo ka nors užmuszti.

Visa Chicagos policija pra
dėjo jo per visa miestą jiesz- 
koti, kai jis policijai patelefo-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir pasiliko savo eilese karsz- 
cziausius ir uoliausius Komu
nistus, kurie dabar sudaro dar 
didesni ir pavojingesni klausi
ma Kanadiecziams.

i L TRASKAUSKAS
i LIETUVISZKAS 
t GRAB ORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Dėl * 
t Laidotuvių, Kriksztyniu ?
* Vestuvių Ir Kitokiame J
{ :: Reikalams J
* 535 WEST CENTRE STREET J 
J . Telefoną* Nr. 78 
į MAHANOY CITY, PENNA.

J

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vandenio Stoka

vaizduoj 
džiate pinigu 
pragyvenimui

tais jie atplaukia.
Gal kaip tik už tai Komunis

tai dabar yra taip susirupine 
ta rubežiu visiszkai uždaryti.

A BUSINESS-MANAGED 
MANNED BY 6700 $PENNSYLVANIA 1 

POWER & LIGHT 
COMPANY j

TAX-PAYING COMPANY

FRIENDLY HOME-TOWN PEOPLE 
AND OWNED BY 73,600 wt INVESTORS.

MOST OF THEM YOUR NEIGHBORS AND FELLOW PENNSYLVANIANS

Buvo gana lietaus szitoje 
apylinkėje bet tas lietus taip 
greitai ir taip smarkiai atėjo 
ir nuėjo kad vis szita krasz- 
ta paliko sausa ir iszdžiuvu- 
si. Galvijai kaip szitas gal
vijus dabar jieszko vande
nio ir niekur negali rasti. 
Jeigu nebus . gero lietaus 
szitame Missouri vai., krasz- 
te, tai baisiai daug galviju 
nudvės.................

YOU ABSOLUTELY MEED AM AUTOMATIC ELECTRIC WATER HEATER!

Stop running those stairs to fuel up 
that old-fashioned water heater?. 

Join the rush to modern automatic water heating .
the safe, clean, effortless, economical ELECTRIC*WAY!

Install it anywhere . . . and forget itL 
Settle down to having plenty of hot water 

always on tap day after day. year after year . 
with carefree ELECTRIC efficiency.

See your electric water heater retailer today 
order yours for immediate delivery!

MUSU 
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad- 
dauguma laikraszczia dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad- jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti, ■ •; ’ y

. .-b". A,

‘ ‘ Saules ’ ’ redakci j a nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa-’ 
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci- 
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir pef 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti Į ”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renką aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams pėįpiė- 
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nųošzirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas, ’ ’ mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galetuihėtė 
Ja vis skaityti!

.. .4

Trys Istorijos
Velniszka Maluna, 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
Adresas:

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

■ _ s

J o kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

■ ’ ' '■ if f 4 --

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Adresas:
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

^Pirkie U. S. Bonus!
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