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Isz Amerikos Susitaikė Ant $2,000,000 Lietuviai
In Korėja!

V. L. Borzkowski. Editor and Msrr. b4 IvitlAS

Eisenhoweris Pri
KUNIGUŽIS

SUARESZTUOTAS

Apsirengęs Kaip 
Moteris; Apsuko 

Moteriszke

AUBURN, CALIF. — Sun
ku szitoms žinioms intiketi, 
bet jos ateina isz patikrintu 
szaltiniu, ir kiti laikraszcziai 
jau kelios dienos atgal jas pa
skelbė. Mes gi laukėme patik
rinti tas žinias, kad nieko ne- 
apszmeižtum. Sztai kaip bu
vo :

Presbyteronu kunigužis, ap
sirengęs kaip moteris apsuko 
viena porele ant dvideszimts 
trijų tukstaneziu doleriu.

Valdžios advokatas, Al. B. 
Broyer sako kad Kunigužis 
William C. McCalmont, trisde- 
szimts penkių metu amžiaus 
klebonas in Roseville, Califor
nia, prisipažino kad jam reikė
jo daug pinigu iszmoketi vie
nai moteriszkei, kuri grasino 
ji iszduoti ir jo szlove nuplesz- 
ti. Jis szitos moteriszkes vardo 
neiszdave.

Su siituo kunigužiu, klebo
nu teipgi buvo suaresztuotas 
Placer apygardos policijos 
kapitonas, keturios deszimts 
dvieju metu amžiaus Harry 
Daniels.

Policijantai suseko tuos pi
nigus už tai kad jie buvo “cuk
ruoti”. Ponia Lemos, kuri su 
savo vyru turi maža sztoreli ir 
kuri buvo tųdviejų taip apsuk
ta, policijantams paaiszkino 
kad kelios sanvaites atgal jų
dviejų pinigai suszlapo ir ji 
juos iszdžiovino ant pecziaus, 
kur buvo cukruoti pyragai- 
cziai.

Visoms bankoms buvo insa- 
kyta temytį ir jieszkoti tokiu 
cukruotu bumaszku.

Advokatas Broyer szitaip 
visa ta suktybe aiszkina: Kai 
kunigužis McCalmont užbaigė 
savo pamokslą keturios san-
vaites atgal, jis su policijos nįu, jįs nuo ju panezius

nuėmė, ir kaip ten atsitiko, į loszikai ir dainininkai kasdien 
kad jis-tik del kokios sekundos : atėjo in darba ir nieko nedirbo 
.. X r. 4 z-.-.... X a 4- nnv.A 1... 1 H -1 • . .. ■ 1 • v 1 1 "

Kapitonu Daniels nuėjo pas 
Lemos porele. Kunigužis, bu
vęs loszikas, apsirengė kaip 
moteris.

Jiedu pasakė poniai Lemos, 
kad jiedu yra valdžios agentai, 
ir kad jiedu buvo sužinoję 
kad ji su savo vyru laikosi sa
vo namuose daug pinigu. Jie
du jai paaiszkino kad jiedu 
tuos pinigus jai palaikys, nes 
kiti agentai ant rytojaus ateis 
jųdviejų namus iszkriesti. Kai 
jie nieko neras tai szitiedu 
jiemdviem visus tuos pinigus 
sugražins ir niekas nieko ne
žinos. O jeigu ne, tai jos vyras 
gaus deszimts metu in kalėji
mą.

Ji jiemdviem padavė visus 
savo ir savo vyro pinigus, 
$23,000.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ponia Marianne O’Brien 
ežia su savo abiem vaiku- 
cziais, trijų metu Patrick ir 
puspenkto meto Michael. Ji 
susitaikė su savo buvusiu 
vyru, tabako milijonieriumi 
Richard J. Reynolds ant 
dvieju milijonu doleriu, ir 
pusasztunto szimto tukstan-

NUŽUDĖ KALĖJIMO
VIRSZININKA

Du Kaliniai Pabėgo Isz 
Dantisto Ofiso

TUCSON, ARIZONA. — Du 
kaliniai nuszove ir nužudė ka
lėjimo virszininka, kuris buvo 
juodu nusivedęs pas dantistą, 
kad jiemdviem dantis apžiūrė
tu ir pataisytu.

Kalėjimo virszininkas, Ed
mond L. Schweppe, pasimirė 
dantisto, Daktaro Arch G. Fee 
kambaryje.

Kalėjimo sargai sako kad ■ 
tie kaliniai yra dvideszimts 
septynių metu amžiaus Arthur 
Eugene Fuller, isz Illinois ir 
dvideszimts metu amžiaus 
Tommy W. Abbott, isz Ohio. 
Jiedu iszbego isz daktaro ofi
so ir stengiesi pabėgti, bet už 
keliu minueziu buvo sueziupti 
ir in kalėjimą sugražinti.

Daktaras sako kad jis nema
tė kas ten atsitiko, nes jis buvo 
kitame kambaryje. Policijan
tai spėja, kad kai kalėjimo vir
szininkas atsivedė tuodu kali-

užsigryžo ant savo kaliniu, ir tet turėjo būti pilnai užmokėti 
vienas isz jųdviejų nustvėrė kai jie lauke to ponaiezio Ma- 
jo paties revolveri ir ji nuszo
ve.

DAINININKAS
OŽIUS VARINĖJA

Jam Gana Brangiai 
Kasztuoja

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Jau praėjo tie laikai, kada lo- 
szikas ar dainininkas ,galėję 
ožius varinėti, visokiu nebutu 
daigtu reikalauti ir dirbti tik 
tada, kada jam ar jai patinka.

Muving-pikczieriai, radijas 
ir televizija dabar yra per di- 

ciiu doleriu ant rankos, kai 
ji nuo jo gavo divorsa. Eina 
gandai kad Szitas Richard 
J. Reynolds buvo užmokėjęs 
asztuonis milijonus doleriu 
savo pirmajai žmonai kad ji 
jam duotu divorsa, ir kad 
jis galėtu szita Marianne 
vesti.

Į delis biznis, kad ir garsingiau
sioms loszikams spreczintis.

Szitas dainininkas Mario 
Lanza labai gerai suprato ana 
sanvaite. Jis po vua svietą bu
vo pragarsejes su muving-pik- 
czieriu “The Great Caruso”.

Jis buvo po kontraktu kita 
garsu muving-pikezieri pada
ryti, “The Student Prince”. 
Jis turėjo nors kiek liemenio 
ir pasturgalio nuimti nuo savo 
d vie jus szimtu dvideszimts 
svaru, kad iszrodytu kaip ku- 
nigaiksztis. Jis taip ir padare, 
bet gal tas pusbadavimas ji 
taip suvarszkino ir sunervavo, 
kad jis pradėjo vėl savo ožius 
varinėti.

Kai viskas buvo priruoszta 
ta “Student Prince” muving 
pikezieri nutraukti, Mario 
Lanza jautiesi kad dar ne lai
kas jam eiti in darba, ir pasili
ko namie.

Per kelias sanvaites jo kom
panijos atstovai ir gražumti ir 
piktumu jo prasze iszsikrapsz- 
tyti ir in darba stoti. Jis priža
dėjo ir nieko nedare. Jis buvo 
kelis sykius praszalintas ir tu
rėjo riebiai užsimokėti, bet vis 
tnginiavo r nieko nepaisė.

O per visa ta laika visi kiti 

rio Lanza, kuris sau tinginiavo 
tinginiavo ir nieko nepaisė.

Muving-pikczieriu kompani
ja M-G-M, Metro Goldwyn Ma
yer, szitas jo tinginiavimas 
kasdavo daugiau kaip dvide
szimts tukstaneziu doleriu ant 
dienos tik algomis.

Metro Goldwyn Mayer kom
panijos virszininkai, negalėda
mi su tuo Ponaicziu susitaikin
ti, nutarė mesti visa ta darba 
ant muving-pikezierio “Stu
dent Prince” ir jo visai nenu
traukti, ir jie paskelbė kad jie 
dabar yra apskundė ta ožius 
varinėjanti dainininką del sep
tynių szimtu tukstaneziu dole- 
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žinius isz Europos 
sako, kad Lietuviai la- 
bai bijo eiti in kariuo
mene nes pamoko kc-
lis menesius į veža in Traukinys Sumusze Mokyklos 

Autobusą, 3 Žuvo, 46 Mokiniai 
Sužeisti, Netoli Collinsburg, Pa.

Korėja!”

Yra gryžusiu isz 
Korėjos be kojų, o isz 
gaunamos 60 rubliu ar 
kiek ten Pensijos negi 
iszgyvensi!

Kiekviena pavasari 
vyksta manevrąį. Cen
trai yra apie Klaipėdos 
krasztu ir insruti. Žu

vusiu per kautynes da
bar nei Partizanu, nei 
Rusu lavonu Berodo!

MOKYKLOS AUTO
BUSO NELAIME

MONESSEN, PA. — Pre
kybinis traukinys, kuris veže 
anglis, prigulintis prie Pitts
burgh ir Lake Erie Geležinke
lio Kompanijos, sumusze mo
kyklos autobusą netoli nuo 
Collinsburg. Trys mokiniai bu
vo užmuszti ant vietos ir ke
turios deszimts szeszi buvo su
žeisti.

Nelaime atsitiko apie asz- 
tunta va’anda isz ryto, kai 
mokyklos autobusas veže mė
žinius in Rostraver High 
School. Jis susimusze su* tuo 
traukiniu ant kryžkelio. Auto
buse važiavo apie penkios de
szimts penki mokiniai.

Žuvusieji mokiniai buvo Ja
nice Everette, 17 metu amžiaus 
isz Collinsburg; Norma Berg
man, 15 metu amžiaus isz West 
Newton, kuri pasimirė West
moreland ligonbuteje, ir Leola 
Bradley, 14 metu amžiaus isz 
Collingsburg.

Mokiniu tėvai greitai susi
rinko, stengdamiesi savo vai
kus iszrinkti 
ir daktarams 
liūdna darba.

Autobusio 
ward C. Steiner, isz Smithton, 
R.D., buvo tik kiški sužeistas. 
Kai jis pasveiks jis turės pasi- 
aiszkinti kaip ta nelaime atsi
tiko. Kiti draiveriai sako kad 
tuo laiku buvo tisztos miglos 
ir kad prie to kryžkelio nėra 
jokio atsargos ženklo ar szvie- 
sos.

ir poHcijantams 
padėti in szita

draiverys, Ed-

^Pirkie U. S. Bonus!
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žada Pertaisyti
T aft-Hartleylnsta

VERGAI MAINOSE

Druskos Mainos Tiems 
Kurie Kitaip Mislina

RUMUNIJA. — Nebuvo ga
lima girdėti kaip suvargęs, isz 
bado suliesės žmogelis kosėjo, 
kol maszinu burzgimas susto
jo. Kai tik maszinos sustojo 
buvo girdėti jo kosėjimas, — 
džiovininkas. Gyvas numirėlis 
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SUVEDŽIOJO
POLICIJA

Pienius Norėjo Pasi
garsinti; Papasakojo 

Kaip Jis Buvo Apvog
tas; Melavo; Nubaustas

WILMINGTON, DEL. — 
Dvideszimts penkių metu am 
šiauš pienius,

penRiu metu am- . v , • •. i • -i i un
.ThomasFleming Ir užstoja szitokius pareikalavimus: Ben- 

visus apylinkes žmones iszgaz-1 dras pasitarimas tarp Darbininku ir Darb- 
dino ir policija suvedžiojo, kai 
jis buvo praneszes, kad trys 
razbaininkai ji apvogė. Jis sa
ke, kad vienas isz ju iszrode 
kaip vienas tu trijų kaliniu pa
bėgėliu, kuriu dabar policija 
po visa kraszta jieszko.

Valstijos policija ir FBI po
licijos agentai greitai nusisku
bino in ta apylinke isz Scran
ton, Pa., miesto kur jie iki ta
da jieszkojo tu pabėgėliu kali
niu.

Kai FBI ir valstijos polici- 
jantai pradėjo ta pienių giliau 
klausiineti, kur ir kaip jis bu
vo apvogtas, jis susinervavo, 
iszsigando ir prisipažino kad 
jis visa savo pasaka buvo isz 
pirszto iszcziulpes, kad ji nie
kas neapvoge ir kad jis jokiu 
vagiu ar razbaininku nebuvo 
mates.

Jis sako kad jis tiek daug 
buvo skaitės apie tuos razbai- 
ninkus ir kaip policija ju vi- į 
sur jieszko, jis susimislino bis- 
ki pats pragarsėti ir už tai jis žinkeliu unijos sutarti, 1926 metuose, 
buvo patelefonaves policijai 
kad jis buvo apvogtas.

Už toki policijos suvedžioji
mą jis gali būti nubaustas, bet 
iszrodo kad policija jam dova
nos.

kad reiketu ta darbininku 
Instatyma” pertvarkyti, bet 
jis nesutinka ji visiszkai pa- 
nepaaiszkino kaip jis ta In-

kad
Jis

norėtu pertvarkyti ar permainyti!
jis sako, kad esamasis “Taft-Hart-

NEW YORK, N. Y. — Generolas Dwight 
D. Eisenhoweris, kalbėdamas in Amerikos 
Darbininku Federacija, AFL, pasakė kad 
jis sutinka, 
“Taft-Hartley 
jis sako 
naikinti, 
statymą

Bet,
ley Instatymas” gali būti pavartuotas su
ardyti Darbininku Unijas, ir už tai jis tu
ri būti permainytas.

Jis teipgi sake, kad ne vien tik Dar
bininkai ir Unijų Vadai, bet ir darbdaviai 
turėtu būti priversti duoti prisieka, kad 
jie nėra Komunistai ir nėra Komunistu 
Draugai.

Isz kitos puses, jis sake, kad jis nori

daviu; teise darbininkams straikuoti; teise 
darbdaviams dažinoti apie ateinanezias 
straikas, nors menesi priesz tai; darbinin
kai ir darbdaviai butu priversti iszpildyti 
savo kontraktus; Unijos Nariai turi gauti 
pilna apyskaita isz savo Unijos nors du 
sykiu ant metu.”

Jis Unijos Nariams staeziai pasakė, kad 
jis pas juos su prakalbomis atėjo, nieko 
nepraszydamas ir ju pagelbos nereikalau
damas;
“jeigu 
rint ir 
Unijos

Jis

jis jiems tik pasako ka jis darys 
jis bus iszrinktas" Prezidentu, nežiu- 
nepaisant kaip ar ka Darbininku 

mislina apie jo nusistatymus.” 
Darbininku Unijos Atstovams pri

mine kad Republikonai buvo pirmutini in
vest! lygias teises darbininkams, per gele

Jis primine darbininkams kad dabar ne 
vien tik darbdaviai ir fabrikai, bet ir pa
tys darbininku unijos 
naudoti ir isznaudoja

virszininkai gali isz- 
darbininkus. Jis to- 
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Kas Girdėt
Kunigas mire už savo žmo

nes. Kai mums viskas nesiseka 
kai mes jaucziamies kad visi 
mus skriaudžia, tik prisimin
kime viena Brooklynieti Fran
cis Xavier Ford.

Vyskupas Ford, Katalikas 
misijonierius 'prigulėjo 'prie 
Mary knoll Misijonieriu, kurie 
yra kaip musu Marinai, karei
viai, pirmieji ten kur pavojus 
juos szaukia.

Po keturiolikos menesiu be
laisves ir kankinimu, jis buvo 
nukankintas, nužudytas Kini
jos Komunistu kalėjime.

Vyskupas Ford tikrai myle- 
jp Kinieczius, kurie ji nužudė. 
Gąlima 'būti tikri kad jis ir 
tuos budelius Kinieczius mylė
jo, kurie ji kankino ir nužudė.

Ji taip baisiai kankino, kad 
net ir jo kareiviai sargai pa
bėgo, iszsigande ji apleido.

Jis buvo pirmutinis, jaunas 
■studentas, seminaristas stoti 
in Maryknoll Seminarija, ir 
buvo vienas isz pirmųjų Kuni
gu isz to zokono važiuoti in Ki
nija. Tai buvo 1917 metuose.

- ' Vi . .

Jis tenai per tuos metus pa
rūpino Kiniecziams bažnyczias 
mokyklas, ligonines, kelius ir 
vieškelius.

Kai Japonai užėmė ta krasz- 
ta, jis butu galejes pabėgti, 
kaip kiti pabėgo. Ar vėliau 
butu buvę galima ji iszmainy- 
ti, kaip kiti belaisviai buvo 
mainomi. Bet jis mylėjo Kinie
czius, ir už tai tenai pasiliko.

Jis ir toje belaisvėje baisiai 
daug iszkentejo.

Kai karas užsibaigė, jo vir- 
szininkai jam insake gryžti in 
Amerika pasilsėti. Jis isz pa
klusnumo sutiko, bet per iszti- 
sa ta meta, kada jam reikėjo 
pasilsėti, jis rinko aukas del 
Kiniecziu, ir stengiesi Ameri- 
kieczius supažindinti su Ki- 
niecziais ir ju vargais.

Po meto jis vėl sugryžo pas 
savo Kinieczius. Kai Komunis
tai Kiniecziąi atėjo ji pasiimti, 
jig rado ko jie jieszkojo. Jo ra
šomo stalelio stalicziuje jie ra- 
ro kopijas laiszku, kuriuos jis 
.buvo pasiuntęs Generolui 
Chiang Kai-sliekui, praszyda- 
mas pagelbos savo žmonėms.

Vyskupas Ford davė Kinie
cziams ko tik jo jie prasze, net 
ir savo gyvastį!

Kai Komunistai ji vede per 
Kaying miesto ulyczias, žmo
nes seke paskui ir verke.

Komunistai, matydami, kad 
Žmones taip ta Vyskupą myli, 
vįsąs pastangas dėjo, kad kaip 
nors ji intarti, suvedžioti, kad 
parodžius ji kaipo išdaviką.

Kai Komunistai paleido vi
sa savo propaganda per radija 
ir per savo laikraszczius, kad 
priparodžius kad szitas Kinie
cziu mylėtojas yra iszdavikas 
ir kai jie renge savotiška jam 
teismą, Vyskupas kalėjime pa
simirė. Ar jis.nuo vargio ir

nuo tu kankinimu pasimirė, ar 
buvo nužudytas, mes niekados 
nedažinosime.
i..

Jis tyliai pasitraukė ir nuėjo 
susitikti su kitais kankiniais, 
muczelninkais, kuriu skaiczius 
gal yra didesnis net ir už Ry
mos kankiniu skaicziu. Tokiu 
žmonių vardus nerasi m e 
Szventuju Gyvenimo knygose, 
bet tai visai ne svarbu, nes jo 
gyvenimas yra amžina knyga.

Jis buvo tikras ganytojas, 
kuris nepaliko savo aveles, kai 
pleszrieji vilkai jas nupuolė. 
Tai gražus tikro dvasiszkio, 
Gerojo Ganytojo pavyzdys 
musu gadynėje, kada tokiu pa
vyzdžiu mums labai reikia.

Nors AFL Darbininku Uni
ja vieszai (publikai) pasikvie
tė Generolą Eisenhowcri in sa
vo seimą, ji rems 'Gubernato
rių Stevensona per rinkimus. 
Bet ežia nėra reikalo Eisenlio- 
weriui iszsigasti ar nuliūsti, 
nes jau dabar matyti kad dar
bininkai jaueziasi laisvi žmo
nes ir jie balsuos, kaip jiems 
patinka, o ne kaip unija jiems 
nori insakyti.

Gražuoles, geltuonplaukes, 
juodbruves ir rauduonplaukes, 
teisme, po priesieka, policijan- 
tams aiszkino kaip jos bago- 
cziams ir bizni dare ir malonu
mus suteikė, gaudamos net iki 
penkių szimtu doleriu už vie
na nakti “Malonumu”. Bago- 
cziaus sūnūs, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Minot 
Jelke yra dabar suaresztuotas. 
Iszrodo, kad jeigu nepasiseks 
szitus tardymus sustabdyti, 
tai iszgirsime apie daug gar
singu ir taip neva garbingu 
žmonių, kurie yra in szita 
gražuoliu paleistuviu, bago- 
cziu keksziu bizni insivele.

Rinkimai sziandien labai 
brangiai atsieina: Iszrinkti 
Prezidentą, Vice-Prezidenta ir 
Kongresą kasztuoja daugiau 
kaip dvideszimts milijonu do
leriu. Tai reiszkia, hpie penkis 
tukstanezius del kiekvieno 
Kongreso Kandidato, ir apie 
szimta tukstaneziu doleriu del

kiekvieno Senatoriaus; penki 
milijonai del kiekvieno Parti
jos Tikieto.

Vakaru didžios tautos at
metė Rusijos ipasiulinima del 
Taikos Konferencijos, Spalio-, 
(October) menesyje. Priežas
tis szito atsisakymo yra kad 
Vakaru tautos bijosi kad kas 
panaszaus Europoje neatsitik
tu, kaip atsitiko Korėjoje, ir 
nebutu galima apginkluoti Va
karu Europos kraštus per to
kius pasikalbėjimus.

Platinkit “Saule”

Pypkes Durnai

Apie Moterystes Stoną
Tasa
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:: KELEIVIS ::
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Asz szale tavęs kariausiu. Tas 
smūgis, kuris perkirs tave, tu
rės ir mane perkirsti. Be tavęs 
asz negaliu būti. Ir graudžiai 
raudodama'puolė in Aflos gle
bi.

— Kodėl taip piktai pra- 
nąszaujį? Paklausė Valiora. 
Ar-gi mes negalėsime apsigin
ti?

— Ne, Valiora, permaža 
musu. Ju bus du sykiu tiek. Ka 
gi mes galime jiems padaryti? 
Nors musu kaimas ir apsuptas 
upe isz dvieju pusiu, bet vis 
dvi pusi atviri. Jaueziu, Valio
ra, kad mudviejų laime neužil
go suirs.

— Afla! Afla! Pratarė 
staiga pakildama: ne, nesuirs.

— BUS DAUGIAU —

SKAITYKITE “SAULE”

Duoda pana ranka anam, 
Kaipo tikram vyrui savam; 
Jok greieziausia pas kleboną, 
E, po tam pas savo poną.
Kunigs sako isz ambonso, 
Pirsztais rodo visi žmones: 
Tai pana jau užsakyta, 
Ar nebus tik atraiszyta.
Jau pila alų sklenyczion, 
Leis tuojau visus bažnyczion; 
Praded groti muzikantas, 
Ba jam liepia didis svotas.
Eina jauni imti szliubo, 
Apsivilkę gražiu rubu:.
Stumk, moeziule, ten svotelius, 
Paklok savo stuomenelius.
Eina kunigs pas altorių, 
Vargamistra ant vargonų;
Nesza klapczius torielkele, 
Zakristijons katilėli.
Praded groti: “Dvasia 

Szventa”,
Indant szliuba szczyrai imtu, 
Žiedai blizga, vainiks tvaska, 
E, ju szirdys labai braszka.
Stula risza juos kunigas, 
Klausinėdamas isz knygos, 
Peržegnojes tuos paleidžia, 
Gieda už juos, Dieva meldžia.

— BUS DAUGIAU —

Plieno Peczius Kuria

James Madison, (po kai
rei) darbininkas ir bosas 
Art McKinney užkuria vie
na isz keliu szimtu plieno 
peeziu in Carneigie-Illinois 
plieno fabriką, kai straikos 
užsibaigė ir darbininkai

pradėjo gryžti in savo dar
bus.

Straikos užsitęsė net pen
kios deszimts tris dienas ir 
buvo paleidusios isz darbo 
daugiau kaip du milijonu 
darbininku, ir kasztavo ke
letą milijonu doleriu.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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 kriminaliszkas 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.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

Iszmintingi Žodžiai
— Jeigu yra dievobaimin

gi tėvai, tai ir juju vaikai bu
na geri.

Ri S: h Ms h Ks N

— Ne kožna mergina kurį 
turi puiku veidą, turi ir gražia 
duszia.

PLATINKIT “SAULĖ”
te te te te te Ra te te te te

Here ARE three champions of defense . . . two marines and 
their mascot, “Head Space”! And don’t say the puppy doesn’t 
count. He does. For little “Head Space” takes the place of the 
beloved pets these boys have left at home. He’s a morale builder 
—doing a first-class job for defense!
And you re doing a defense job every day by your purchase of 
United Stales Defense Bonds. For you know that by Bonds and 
other forms of saving you are making yourself and your family 
financially secure. And when you are strong financially oiir 
country has the strong economy that must go hand in hand with 
military strength to make us all safe. In these restless times re
member—Peace is only for the strong!

So today, where you work, sign up to buy Bonds through Pay
roll Savings—the easy plan that saves for you before you even 
draw your pay. Thousands have found it one sure way to save.

HERE'S HOW E BONDS
NOW EARN MORE MONEY FOR YOUI

Now safe, sure U. S. Series E Defense Bonds pay an even better 
return than ever before...thanks to 3 brand-new money-earning 
features announced by the U. S. Treasury.

1. Notv every Series E Bond you buy begins earning 
interest after only 6 months. It earns 3%, compounded 
semiannually, when held to maturity. It reaches full 
maturity value earlier (') years 8 months) and the 
interest it pays is now bigger at the start!

2. Every Series E Bond you own c/m now go on earn
ing interest for 10 more years after it reaches the 
original maturity date—without your lifting a finger!

3. During the 10-year extension period, every un
matured bond earns at the new, higher interest (aver
age 3% compounded semiannually). Your original 
$18.75 can noiv repay you $33.67. $37.50 pays back 
$67.34. And so on.

Start now! Invest more savings in better-paying Series E Bonds- 
through the Payroll Savings Plan where you work or the Bond- 
A-Month Plan where you bank!

. I
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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; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Vai
dintiems “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 Ražbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—-Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
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—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

No.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 pusla
piu, 35c.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugayenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Anžiuolas; Uosis; Budyne. 
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- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras 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 Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Piuigu 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 Kristuso 
15c.

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiąi 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!

^Pirkte U. S. Bonus!

>,Pirkie U. S. Bonus!
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KELEIVIS
Lengenda 

(Tasa)
».

. — Afla, tie žodžiai, kuriais 
S'ziąndien ’brolius žadinai ko
von, bus tavo pragaisztimi. Zi
nai, jeigu mane atskirs kas 
nors nuo tavęs, man nebus 
sziam pasaulyje vietos. Be ta
vęs niekiuyra visas gyvenimas. 
Mano 'brangusis, saugokis szia 
nakti. Zinai, kad kiekvienas, 
kuris tau panasziai driso kal
bėti, ryto meta dingo isz mu
su tarpo. Saugokis! visuo-kuo 
ipeldžiu tavęs saugokis! Ei- 
cziau su tavim, drauge szia 
nakti sėdėti, drauge ginties 
nuo tu smurtniu prieszininku, 
kurie taip greitai užpuolė pra- 
gaiszina musu tėvynės geriau
sias pajiegas, nepalikdami jo
kios pedsakos atkerszymui. 
Bet ka asz, silpna mergaite ga
liu, asz tik kenksiu tau! Tu tu
rėsi tuomet ginti save ir ma
ne. Afla, meldžiu tavęs saugo
kis, jau kuone su aszaromis 
akyse isztare paskutinius žo
džius.

— Valiora, pratarė Afla, 
laikydamas deszinioj rankoj 
kirvi, su kuriuo niekados ne
siskirdavo, jei tu to nori, kad 
saugocziausi, gerai, saugo
siuos. Bet jei visada taip ardy
si mano szirdi, kailp dabar, tai 
asz vi&iszkai neprivalau gin
ties ir saugoties. Prieszingai, 
busiu tiem nežinomiems skun
dikams dėkingas, jeigu jie 
karta pertrauks vargingas 
mano gyvenimo dienas. Asz gi
miau drauge su sopuliais. So
pulys, tai mano tikriausias 
draugas! Asz susigyvenau su 
juo, tai mano tėvas, motina, 
brolis, sesuo! Asz nepažinsiu 
nei vienos mano gyvenime 
giedresnes dienos. Ar mano tai 
nuodėmė, kad kiekviena arty- 
mo žaizda, tai mano žaizda; 
kad kiekvienas artymo dejavi
mas, kiekviena nelaime, kiek
vienas vargas, asząru upeliu 
atsiszaukia mano szirdyj, pei
liu remia in szirdi. Kuogi asz 
kaltas, kad tautos vargas su- 
pancziojo mano vele, szirdi ir 
vien per nelaimes aszaras ma
tau tik tėvynė ir tave. Kuo-gi 
asz ežia kaltas? O vietoj pri
duoti man drąsos, vietoj tildy
ti ir raminti tuos skausmus, tu 
juos dar labiau kurstai. Kada 
asz jieszkau romaus kampelio, 
kuriame galeeziau liuos'ai leis
ti skraidyti mano sopuliams, 
ą^zaroms, nelaimėms, tu dar 
skaudesni ns man leidi smū
gius. Kodėl tu taip darai? Ko

LIETUVISZKAS

SAPNOR1US

I
Su 283 Paveikslais i 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ][ 
Iszaiszkma sapna ir kas i Į 
at ei t e] o stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- J; 
piėros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: j!

Tiktai,. . . $1.00 ;!
Saulę Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
/vwwwwwwwwwv\ 

dėl ? Ar tu manes nesupranti? 
Ar vien per tuszczia užvyda 
stinga tau tos insitikejimo ma
nim galybes? Atmink, be insi
tikejimo, ne žingsnio pirmyn, 
viskas suirs! Kas netiki, tas

#*♦♦*♦*.**♦♦♦*****■*♦*-****♦,
Vienas vyrelis1 Vestuose, 
Turėjo patogia pacziule.

Buvo jisai laibai jai 
užvydus, 

Ypatingai josios puikaus 
sudėjimo kūno,

Ir tai taip kad 
Uždraudė jai pasirodyt 

maudymo drapanose.
Tokis padėjimas del patogios 

moterele, 
Buvo labai neapkeneziamas ' 

vedusi am gyvenime.
Nes ir kas do smagumas 

turėti patogu kūneli, 
Ir būti garbinta,

Tik per savo vyra, 
O kiti negalėjo gėrėtis 

jos patogumu?
Szita moteriszke 

užprotestavojo, 
Priesz toki pasielgimą 

savo vyro, 
Geisdama didesnes laisves 

Parodyti savo knita kitiems.
Vyro protestai nuėjo ant 

niek!
Priek tam tasai užvyduolis 
Privertinejo kad ji nesziotu 

vėliomis, 
Ant savo patogaus veidelio,

Kad nieks negalėtu ja 
pažinte.

Buvo tai už daug del 
moterėles,

Ir ant galo ji šukele 
revoliucija

Priesz savo vyro.
Patogi moterele u'žvede teismą 
Priesz vyro del persiskyrimo, 
Ir aplaike savo “divorsa”!

Dabar ta bobele, 
Gales be baimes 

Rodyti savo patogu kuna 
del kitu vyru.

* * *
Jeigu norite dukreles dorai 

užaugyt, 
Tai reikia pripratint jais 

skaityt,
Isz pradžių turi in mokslą 

vaiksztinet,
Kad sziek tiek apsiszviest, 
Po tam prie darbo pratint, 
Valgi virt ir duona kept,

Sziek tiek siūti, 
Nors kelnės sulopyti, 
Bet sziahdien suvis 

kitaip!
Auga ne sziaip ne taip 

Ne viena nuo tėvu pabėgo.
Ar tai ne maža rūpestis 

ir geda?
Iszbegus trankosi,

Kaip paskutine veja-vaike, 
. Ant galo sugryžta pas 

tėvus, 
Bet jau sveikatos netekus!

— Žmogus gali prisilenkt 
prie dorybes, bet darybe nie
kados nesilenkia prie žmo
gaus.

— Tik tas žmogus žino 
kiek kasztuoja pragyvenimas, 
kuris užmoką už viską ka nu
siperka.

niekados prie savo tikslo ne
prieis.

Afla nutilo, užsimėtė kirvi 
ant peties ir pamažu žingsnia
vo paakiui. Jis jaute, kad Va- 
lioros ranka, kuri rėmėsi ant 
jo, staiga, jam nutilus, eme 
drėbėt, ji tylėjo.

Tuomet jis pažvelgė in jos 
veidą. Nuliudimo ūkai apslepe 
ta visada taip skaistu, giedra 
veidą, ant blakstienų drebėjo 
ąszarO'9, krūtis smarkiai ban
gavo, o veidas tai raudonavo, 
tai vėl balo. Matyti buvo jaus
mu kova, matyti 'buvo kad at
sivėrusios lupos norėjo ka-nors 
isztarti, norėjo, matomai, at
remti tuos visus užmetineji- 
mus, norėjo pasiteisinti, bet 
sujudusios jausmu bangos til
de viską savyje ir tas, kas tu
rėjo praskambėti, liko paslėp
ta krutinėję, tik aszaru upeliai 
paliudijo, kaip giliai jos, Aflęs 
meile buvo užgauta.

Ant giedro dangaus spingsė
jo Žvaigždžiu miriardai, ro
miai žiūrėdamos in užmigusi 
pasauli; zefiras szvelniai pute
lio tarp užsnudusiu anžuolu la
pu; gamta ilsėjosi, dangus ty
lėjo, tik juodvieju szirdis vie
nam jausme sukibusios be žo
džiu tarp saves kalbėjosi.

Staiga kažin kas szale kelio 
tarp krūmu sukruto. Afla grei
tai sustojo ir ruseziai pažvel
gęs in Valiora pratarė:

— Sztai Valiora, ir tavo 
namai. Eik, pasilsėt. Atleisk 
man jeigu tave užgavau, tai ne 
asz kalbėjau, tik mano meile, 
mano jautrus jausmai. Dova
nok man tas aszaras, kurias 
asz iszszaukiau, Dievas mato: 
asz ju nenorėjau. Asz tikiu tau, 
asz visu jausmu, visos vėlės 
pajiega myliu tave, 'bet kar
tais tu mane taip žeidi, kaip 
pikeziausiąs prieszininkas. At
leisk man, asz daugiau nekal
bėsiu apie ta. Ir jeigu szirdi 
draskysi didžiausi sopuliai, asz 
mokėsiu juos paslėpti savyje, 
ne pirma karta meldžiu, dova
nok. Ir nutilęs stacziai žiūrėjo
si' in jos giedras rugiagėlių 
spalvos akutes.

Valiora užmėtė savo smul
kias rankutes ant jo kaklo, pri
lenkė galva prie savo lupu ir 
karsztai pabueziavus ji in kkk- 
ta, tyliai pratarė:

— Afla, kaip asz tave my
liu ! Meldžiu saugokis szia nak
ti.

Ir, stirna medžioklio pake!-, 
ta, nubėgo ant namu. Netrukus 
sugirgždo duris, ir jau nebebu
vo matyti Valioros.

Afla, pastovėjęs kol Valiora, 
ineis in namus, eme dabar pa
mažu eiti ant namu. Visas kai
mas jau seniai miegojo. Pri
ėjės prie savo trobos, stovin- 
czios ant auksizto upes kranto, 
paežiam kaimo gale, pažvelgė 
in Syzako liuliuojanezias ban
gas in skaistu.dangu, in aplin
kui užmigusia gamta, in tolu
moje riogsanezia užsnudusia 
giria, in savo amžinųjų prieszi
ninku sodybas, ir gilus atsidū
simas iszleke isz jo jaunos; 
karsztos krutinės. Kirvi nulei
do žemyn, instinktinai suspau
dė kirvakoti stipriau ir tyliai 
galva palingavęs staiga, atsi
kreipė in namus.

Czia-pat, priesz ji stovėjo 
augszto ūgio stipriai sudėtas, 
didele barzda vyras ir jau, jau 
ketino durti in ji ilgu žvilgan- 
cziu peiliu.

Afla staiga pakele kirvi 
aukszfyn, pats atszoko in szo- 
uą ir jau, nelaukdamas jo už
puolant, pats mėtėsi ant jo. 
Matyli 'buvo, kad du vieku su

sirėmė drauge. Tas vyras, 
sprendžiant isz jo pasijudini
mu buvo stipresnis, bet Atlos 
vikrumas ne ilgai liepe laukti 
imtynių pabaigos. Greitai Af
la priszokes atmusze savo kir
viu jo peili in szali ir, sužvilgęs 
žvaigždžių szviesoje, kirvis 
perkirto piktadario galva. Ta
sai pakirstas griuvo, lyg koks 
smileziu maiszas, ne mažiausio 
balso neiszleides.

Tuomet Afla pasilenkęs nu- 
szluoste kraujus nuo savo kir
vio ir priėjės prie trobos, atsi
sėdo ant stovinezio prie jo suo
lo.

Kirvi padejes ant keliu, o 
galva parėmęs ant rankos, in- 
smeige savo akis in toli ir teip 
ligi ausztant iszsedejo.

Kada pirmutiniai pauksz- 
czįu balsai prižadino ji isz to 
susinianstymo, jis staiga pa- 
szoko. Jo akis atsirėmė in gu
linti, perskelta galva lavona. 
Afla sukruto. Pakele ranka 
prie galvos 'patrynė kakta ir 
viską atsiminęs, piktai prako- 
sze per dantis,;

— Ha, gyvate, ne visada 
jums pasiseks musu neatsar
gumu pasinaudoti. Amžinai 
dingo musu vyrai, gindami ta 
memes sklypeli, kuri spėjo dar 
isz jusu nasrų iszpleszti, bet ir 
jusiu nors vienas krito už savo 
nedorybes.

Ir ta isztąres pakilo eiti in 
kalina. Kaime jam pasirodžius 
visi nustebo, kad po vaka- 
rykszczios savo prakalbos gy
vas iszliko;
Tuomet Afla, susirinkęs ap
linkui kiek galėdamas kaimy
nu, pratarė in juos:

— Stebitės, kad iszlikau 
gyvas? Bet savo gyvybe turė
jau iszkovoti. Eime prie mano 
trobos, o auka mano liuosybes 
pamatysite. Nors vienas isz 
musu kankintoju gyvaseziu už
mokėjo už visa eile musu bro
liu. Ir ju nors vienas karta 
pražuvo. Eime. .

Ir visas būrys slinko per kai
mą prie Aflos trobos. Prieje 
artyn pamate gulinti ant že
mes iszsklestomis kojomis ir 
rankomis, perskilusia galva, 
viena isz smurtniausiu savo 
prieszininku. Tuomet visi su
prato, kokiu budu Afla iszliko 
gyvas. Prasidėjo pagyrimai, 
stebejimaisi, kad toksai, silp
nas pažiūrėti vyrukas, galėjo 
apgalėti toki lokina.

Bet Afla tylėjo, tik jo akis 
skraidė tarp susirinkusiu mo- 
teriszkiu ir jieszko j u tar pe 
Valioros. Sztai atrakusios ja, 
szale kitu stovinezia ir susiti
kusios su jos linksmu žvelge
siu, staiga nuszvito ir atsi
kreipdamas in kaimynus gar
siu balsu pratarė: •

— Broliai, vienas isz musu 
prieszininku žuvo isz mano 
ranku. Bet patys žinote, kad 
mums to nedovanos. Pasigedę 
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vieno savųjų, jie sztai žinoda
mi, kur jis szia nakti iszejo, 
neilgai lauke baisiaimums at- 
kerszys. Ir ju atvyksiant neil
gai lauksimu. Pietų meta, pa
matysite betraukianezius szar- 
votus bul ius ant musu sodybų. 
Spėju, kad muszys bus. smurt
aus. Nežinau, ar iszliks nors 
vienas isz musu gyvas. Atmin
kite, kad ju yra daug daugiaus 
jie nedovanos ne mušiu mote
rims, ne vaikams. Kraujas 
upeliu tekes. Ne vieno nepasi
gailės. Broliai.

Gzia jo balsas sudtebejo, 
akis vėl eme Valioros' jieszkoti 
ir sztai ju žvelgesiai sutiko. 
Matytį, Valioros szirdis spėjo 
ka jis toliaus.norėjo pasakyti, 
nes akyse žydėjo dvi dideli 
aszari. Afla liūdnai prasijuokė 
ir, dar karta paglamonejes sa
vo akis Valioros stovykla, eme 
karsztai ir jausmingai kalbėti.

— Broliai! Asz save ginda
mas užmuščiau musu visu pik
tadarį. Kam-gi jus ir jusu szei- 
mynos tur už ta atsakyti? 
Karingi del manes vieno tur 
lietis kraujas 'tu nekaltu žmo
nių? Kam-gi del manes vieno 
tur žūti tiek reikalingu to 
sklypelio žemes apgineju. Li
kite sveiki. Dangus telaimina 
jus!-Asz vienas savo mirtimi 
atsakysiu už ta nuodėmė, ku
ria, save gindamas padariau. 
Likite sveiki.

Dar karta liūdnai pažvelgė 
in Valiora ir amžinai norėda
mas su ja atsisveikinti. Ir mos
telėjęs kepure stipriai laikyda
mas kirvi eme žengti in prie
szininku sodybų puse. Kaimy
nai isz karto, nesupratę viso 
dalyko nieko neatsake. Bet pa
mate, kur Afla eina, visi szoko 
vyties ir prisiviję sulaikė.

Bet Afla ilga laika, prieszi- 
iiasi sutikti su ju nuomone ir 
nenorėjo gryžti atgal. Sztai 
vienas s'odįecziu atsiszauke:

— Palauk, Afla, gal jie ne
žino kur tasai dingo; gal jie 
dar neateis pas mus teip greit. 
Palauk', ko teip skubiniesi mir
ti.

— Broliai, pratarė Afla, 
ar ne vis tiek, ar diena vėliau, 
ar diena ankseziau, vienok 
dienomis ne negalime skaityti, 
nes netrukus juos pamatysite. 
Kam-gi mane užlaikote, kada 
asz pats einu pas prieszininkus 
kad jie atkerszytu man, neno
rėdamas jusu, ir jusu szeimy- 
nu nelaimėn intraūkti. Leiski
te mane, broliai, ka tas jums 
kenks, jeigu Aflos taip jusu 
nebus?

Ir isztąres paskutinius žo
džius norėjo vėl eiti tolyn, bet 
kaimynai ji sulaikė.

Tuomet vienas atsiszauke:
— Broliai! Jeigu mes leisi

me nuo saves Afla, ta sava va
le tėvynės auka, ta musu nu
mylėtąjį broli, kuris1 gindamas 
save užtraukė nelaime ant mu

su visu, jeigu mes iszsižadesi- 
me jo; kas lieka mums? Tuo
met, pasiėmė savo žmones ir 
vaikus, eime visi paskui Aflos 
in musu prieszininku sodžių, 
tegul ten mus kartu su musu 
žadintoju, su musu ateities vil
timi, su Afla,- visus ligi pasku
tinio isznaikina. Nėra ko lauk
ti ir svarstyti. Jeigu ir atvyk
tu prieszininkai, tai Afla vis 
tiek tur su mumis likti. Be jo 
mes nežinosime kur ir ka pra
dėti. Afla turi su mumis likti.

— Su mumis, su mumis, 
skambėjo balsai isz visu krū
tiniu.

Ir apsiautė isz visu pusiu ve
dėsi Afla kaiman. Jis-gi ženge 
pamažu nuleidęs galva ir gi
liai susimanstes.

Kada atvyko in kaima, juos 
sutiko mergaieziu ir moterų 
būrys garsiai szaukdamas:

— Afla, Afla turi būti su 
mumis, jis tik vienas mokės 
mus apginti nuo prieszininku. 
Be jo, ka mes veiksime. Afla, 
Afla! Skambėjo aplinkui bal
sai.

Afla vi-s liūdnomis savo aki
mis jieszkojo tarpe moterisz- 
kiu Valioros. Ir susitikę žvel
gesiai vęl skryzdąvo in szalis. 
Vėl veidą puosze nuliudimo 
szeszelis.

Kada kaimynai eme skirsty- 
ties, tuomet Afla prakalbėjo in 
juos:

— Broliai, patariu kuo- 
veikiausiai atjieszkoti ginklus 
nes paskui gal būti pervelu. 
Nenorėjote leisti manes vieno 
atsakyti už savo veikalą, tai 
rengkites kovon, nes smurtnu 
bus.

Ir vėl susimaustė giliai, bet 
po valandėlės pratarė:

— Leiskite, 'broliai, mane 
viena. Man gaila, kad del ma
no vieno gyvasties tiek spėkų 
turės pražūti. Broliai, leiskite 
mane.

— Ne, ne, ne, skambėjo 
balsai. — Jeigu panorės eiti, 
tai reikia keletui musu likti 
prie jo, nes manytu dar pabėg
ti, užbaigė vienas isz kaimynu.

— Manės saugoti nepriva
lote, atrėmė Afla, bet gailesites 
neleide; gerai. Nenorite kad ei- 
cziau? Lieku. Bet rengkites 
kovon.‘

Ir užbaigęs paskutinius žo
džius, pradėjo eiti namo link.

Vietoje, kur neseniai gulėjo 
lavonas, buvo priberta baltu 
smileziu, o trobos duris pa- 
puosztos ąžuolu lapais.

Afla tuojau suprato, kad tai 
Valioros darbas.

Bet kada ji spėjo ta prireng
ti ir kur ji pati dingo? Nese
niai buvo mergaieziu būryje; 
ar gi ji galėtu taip greit jau 
czion atvykti?

Afla pažvelgęs pro langa, 
pastebėjo kampe už stalo se- 
dinezia mergaite, bet jos veido 
nebuvo matyti. Žemai pasire- 

mus ant stalo ji sėdėjo ir vei-' 
das buvo uždengtas prikyštę.: 
Afla isz karto ne nepažino, bu-' 
vo tai Valiora.

Pamacziusi ineinanti Afla, 
Valiora staiga pas^oko nuo 
stalo ir, bėgdama prie jo, verk
dama prakalbėjo:

— Afla, Afla, atleisk mąn. 
Asz prasziau tavęs ginties, o 
tu pritarei mano norui ir už- 
musziai viena isz piktadariu 
musu tautos, kuris slapęzia no
rėjo užpulti ant tavęs. Dabar, 
jauezia mano szirdis, kad nie
ko gero nebus.

— Susiramink, Valiora, 
pertrauke ja Afla — ar szian-. 
dien, ar rytoj, vis butu reikeje į 
susitikti su prieszininku. Juo ? 
ankseziau juo geriau. Už poros > 
valandų žinosime musu likimą. 
Bet liūdnas jis! Maža kas mu
su beliks gyvas.

(Ta^a Ant 2 puslapio)
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ZiniosVietines
— Ruduo.
— Anthony Waliai ec nuo 7 

Coles 'peczes, arti Mahanojaus, 
likos; sužeistas in szohkaulius, 
nugarkauli, ir kaira ranka, lai
kė' darbo Maple Hill kasyklo
se.-Likos nuvežtas in Locust 
Mt. ligonbuteje.

— Nedalios ryta, Szv. Juo- 
zaipo baznyczioje, sūnelis pons. 
Bernardu Baranausku nuo 511 
W. Mahanoy uly., likos kriksz- 
tytas, 6 kūdikis aplaike vardu 
Bernardas. Kriksztu tėvai bu
vo Ona Baranauskiute ir Vin
cas Služelis. Kriksztynai in- 
vyko Szvento Kazimiero Len
ku parapijos svetainėje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Lino I popiežio, o Tautine 
Szvente: Baumile. Ir ta diena: 
1901 metuose Visztyje siautė 
didis gaisras; 1914 m., Prusu, 
Lietuvoje Generolas von Hin- 
denburgas (privertė Rusus pa- 
sitauktį už Nemuno; 1949 m., 
Prezidentas Trumanas paskel
bė, kad Sovietai yra pagaminę 
atomine bomba, ir 'buvo ja su
sprogdinę del iszmeginimo; 
1942 m., Wendell L. Wilkie, 
Prezidento Fr. D. Roosevelt o 
pasiuntinys, buvo nuvažiavęs 
iii Maskva ir per tris valandas 
Kremline pasisznekejo su Sta
linu.

— Seredoj pripuola Szven- 
cz. M. M. Belaisviu Iszpirkeja, 
o Tautine Szvente: Juodis. Ir 
ta diena; 1946 m., Stalinas per 
prakalbas pasakė kad jis ne
mato jokio karo pavojaus su 
Anglija ir Amerika (U.S.A.;) 
1914 m., Prusu Lietuvoje, Ru
su armija nuo Pietri užėmė Sol- 
oko Jėgueso, Tautine Szvente: 
dau miestą; 1789 m., buvo in- 
kurta ‘ Amerikos Augazcziau- 
sias Teismas.

— Ketverge pripuola Szv. 
Kirmino ir Szv. Herkulano. 
Tautine Szvente: Vientautas. 
Taipgi ta diena: 1914 m., Pru
su Lietuvoje, Generolas von 
Hinden'burgas stengėsi pereiti 
Nemuną, bet jam nepasiseko; 
1942 m., gazolinas yra dabar 
dalinamas su korcziukemis vi
siems Amerikiecziams; 1948 
m., Amerikos Lakūnu Sztabas 
paskelbė kad musu nauji ka- 
riszki eroplanai dabar gali 
skristi greicziau negu devynis 
szimtus myliu in valanda; 
1938 m., Prez. Franklin Roose- 
veltas gražumu prasze Hitlerio 
kad jis taikingai ir gražiai su
sitaikintu su Czekais. Nei vie
nas, nei kitas Prezidento Roo- 
sevelto nepaklausė; 1493 m., 
Kristoferis Kolumbus iszplau- 
ke ant savo antros keliones in 
ta nauja pasauli, jis iszplauke 
isz Cadiz, Ispanija su tukstan- 
cziu ir penkiais szimtais vyru.

— Robertas, sūnūs pons. 
Jonu Paserpskiu, nuo 521 W. 
Mahanoy uly., ir Gerald P. 
Polli, nuo 101 W. South uly., 
iszkeliavo in Philadelphia, Pa., 
ihstoti in Philadelphia College' 
of Pharmacy, del mokslo ap-

Wk Pilkio U. S. Bonus’

tiekorystes. Abudu vyrukai 
baigia High School mokslą 
mieste.

— Ponia J. Setevicziene, 
nuo 426 W. Pine uly., kuri ne- 
sveikavo per koki tai laika, tu
rėjo operacija Good Samari
tan ligonbute, Pottsville.

— Petnyczioj Szvento Iza
oko Jegues, o Tautine Szvente: 
Gražina. Menulio atmaina: 
Prieszpilnis. Taipgi ta diena: 
pripuola “Indėnu Diena“; 
1951 m., didžiausias Amerikie- 
cziu lakūnu užsipuolimas ant 
Komunistu, Korėjoje. Szimtas 
ir vienas Amerikos kariszkas 
eroplanas ir bombneszis susi
kirto su fezimtu penkios de
szimts 'penkiais 'prieszo ero- 
planais. Per szita susikirtima 
prieszas neteko keturiolikos 
savo geriausiu eroplanu; 1945 
m., Antras Pasaulinis Karas 
baigtas; 1914 m., Prusu Lietu
voje, Generolas von Hinden
'burgas pasitraukė ligi Augus- 
t a vn i ir užsipuolė ant Ossove- 
co tvirtoves.

Shenandoah, Pa. — Keturi 
vyrukai isz miesto, ana diena 
instojo in lakiniu tarnyste, 
prie Sampson Air Force Base, 
New York. Ju vardai yra: 
Walter Cislu'kowski, nuo 505 
W. Columbus uly., Eugene 
Stravinsky, 125 So. Gilbert 
uly., ir Robert Jevelle, 403 W. 
Cherry uly. Ketvirtas vyrukas 
isz miesto, Joseph Robel, in
stojo in armija, jis bus iszsius- 
tas in Fort George G. Meade, 
Marylande.

— Harry Gay, nuo 409 W. 
Arlington uly., kur jis dirba 
Maple Hill kasyklose, likos su
žeistas iii peti ir gydosi in Lo
cust Alt. ligonbuteje.

Gražuole Pieną Geria

Elizabeth Taylor dabar 
laukia kūdikio ir už tai nie
ko kito negeria, kaip tik 
pieną. Ji laukia kūdikio 
apie Sausio menesi. Ji pirma 
syki pavėlino laikrasztinin- 
kams nutraukti jos paveiks
lą nuo to laiko kai ji iszteke- 
jo.

Philadelphia, Pa. — “Stor- 
ninke “Agne Pszalgowskiene, 
55 metu amžiaus, velione gi
mus Amerikoje, nuo 5042 Tu
lip uly., pasimirė Rugsėjo ket
virta diena in Frankford li
gonbuteje, o Rugsėjo asztunta 
diena likos palaidota su iszkil- 
iningii pamaldų, isz bažnyczios 
Szv. Jurgio ir kuna palaidojo 
in “ Our Lady of Grace Kapi
nes,“ Penndale, Pa. Graborius 
Dominikas Earaminas isz Phi- 
ladelphijos laidojo. Velione 
paliko dideliame nuliūdime: 
vyra Antana; dvi dukterys: 
Prane Szostakiene ir Viola 
Straugiene. Amžina atilsi! O 
jos ‘ art ūmiausiomis reiszkiame 
užuojauta. — K. V.

Skaitykit “Saule”

APVOGĖ DRAIVERI

I Vagiai Gavo $397
PHILADELPHIA, PA. — 

Israel Etkin važiavo sau na
mo, apiie deszimta valanda va
kare. Jis sustojo del raudonos 
szviesos prie York ir Somer
ville ulycziu.

Pirm negu Ponas Etkins ga
lėjo suprasti kas czia darosi, 
vienas vagis inlipo in jo auto
mobiliu, belaikydamas revol
veri rankoje, isz kito szono pa
sirodė kitas vagis su ilgu pei
liu. Jiedu privertė ji iszlipti 
isz jo automobiliaus ir nueiti 
nuoszaliai, kur kiti du jauni 
razbaininkai szitus du sutiko 
ir nuo Pono Etkin atėmė tris 
szimtus devynios deszimts sep
tynis dolerius. Paskui visi ke
turi vagiai pabėgo. Ponas Is
rael Etkin sako kad visi keturi 
buvo jauni vaikezai.

EISENHOWER PRI
ŽADA PERTAISYTI

TAFT -HARTLEY 
INSTATYMA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
------------------------ J

liau primine kad Gubernato
rius Adlai Stevensonas visai 
nesiprieszino kai buvo patarta 
imti visus straikuojanezius 
darbininkus in vaiska.

Gen. Eisenhoweris sako, kad 
visi darbininku ir darbdaviu 
klausimai gali būti iszriszti ir 
iszlyginti, per teisingas dery
bas ir pasisznekejimus.

“Bet, jis greitai pridūrė, 
kad nėra jokio lengvo kelio in 
susitarimą tarp Darbininku ir 
Darbdaviu. Jis sako, kad czia 
klausimas tarp tu dvieju ga
liūnu, Darbininku Unijų ir 
Darbdaviu, ir kad valdžia ge
riausia padarys jeigu visai ne- 
sikisz in ta ju klausima!“

AMBULANSAS
SUSIMUSZE SU

AUTOMOBILIU

Szeszi Sužeisti: Dakta
ras, Jo Tėvas Ir

Draiverys
PHILADELPHIA, PA. — 

Szeszi žmones buvo sužeisti, 
kai Temple Universiteto ligo
nines ambulansas susimusze su 
automobiliu prie “K“ ir Erie 
ulycziu.

Automobilius apsivertė. 
Draiverys ir du kiti buvo isz 
to apvirtusio automobiliaus 
kitu žmonių isztraukti.

Trys žmones tame ambulan- 
se buvo sužeisti; daktaras, jo 
asztuonios deszimts trijų me
tu amžiaus tėvas ir slauge.

Labai pavojingai buvo su
žeistas to automobiliaus drai
verys, dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus John H. Dunn. 
Jam krutinę buvo sutrinta. Jis 
buvo nuvesztas in Frankford 
ligonine.

Penkios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus slauge, Ponia 
Effie Campbell, isz Hudson 
Falls, N. Y., buvo nuveszta in 
ligonine nes jai koja buvo nu
laužta.

— Ir merginos supranta 
kad sziandien ne viskas yra 
auksu kas blizga.

VERGAI MAINOSE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

stojo su kitais in eile!
Visu j u veidai iszblyszke, 

akys indubusios, kojos kaip 
virbalai. Jie dirba szeszis szim
tus pėdu po žeme; kasa drus
ka.

Vergas darbininkas gauna 
viena cigareta in menesi.

Rumunijoje randasi tik vie
na vieta tiems, kurie su val
džia nesutinka kaslink Politi
kos: druskos mainos, isz kuriu 
nėra kelio atgal!

Tik deszimts sargu prižiūri 
szeszis szimtus darbininku 
vergu. Ir gana. Daugiau sargu 
nei nebereikia, nes kai tie na
bagai darbininkai iszeina isz 
mainu, jie nepajiegtu nei pra
keikti savo sargus, nes taip nu
vargę.

Senelis džiovininkas, beei
damas su kitais tokiais nelai
mingais, suklumpa. Kiti dar
bininkai, rodos jo visai nema
tydami perženge per ji ir eina 
kaip ir ėjo. Vienas sargas pri
eina prie suklupusio žmogelio, 
ji su savo czebatu paspira, pas
kui su karabinu apverezia, su
smukdamas: “Kelkis, szunie, 
Kelkis!“ Antras sargas priei
na, pažiūri ir pirmajam pata
ria: “Negaiszinkie laiko su 
mirusiais, drauge.“ Ir jie isz- 
ejo isz mainu paskui gyvus nu
mirėlius.

Be druskos žmogus negali 
gyventi, o czia ta druska pra
žūti nesza.

Kodėl szitie žmones yra pri
vengiami dirbti szitpše ver
gystes mainose?!

Kai tik Rumunija tapo Rusi
jos dauge, jį pradėjo mėgdžio
ti Sovietu tvarka, naikindama 
savo prieszus. Tie prieszai yra 
visi mokyti žmones, artistai, 
raszytojai, , laikrasztininkai, 
mokslincziai] ir paprasti žmo
nes kuriems laisve dar vis bu
vo brangi. Visi yra prieszai, 
kurie nesutinka taip mislyti 
kaip Stalinas insako.

Ką tie Rumunijos Raudo
nieji Vadai pamirszta ar, bi
josi suprasti, yra tai kad ir ju 
paežiu tos druskos mainos lau
kia. Sziandien jie kitus tenai 
varo ir žudo, rytoj kiti jiems 
taip pat padarys.

Baisiai aiszkus pavyzdys 
Rumunijos kad ir didžiau- 
siems vadams tai yra Ponia 
Ana Pauker. Ji yra buvusi ga
lingiausia Komuniste visame 
Rumunijos kraszte; vien tik ji 
viena taip gerai Stalina paži
no kad drysu ji in akis Juozu 
vadinti.
’ Dabar ji yra nuo visu savo 
augsztu vietų ir garbes darbu 
nuplikinta. (Gal kai szita 
straipsneli skaitysite, ji jau 
bus tos paeziose druskos mai
nose, kur tiek daug kitu ji bu
vo pasiuntus.)
-Kokis jos prasikaltimas, 

kad hutu taip žiauriai nubaus
ta? Nugi, ji dryso mislyti, ne- 
pasiklausdama pavelinimo isz 
Maskvos. Ji jau yra prisipaži
nus prie savo grieku. „

Ne pro szali atsiminti kad 
jos vyras mirė tose druskos 
mainose. Ji norėjo savo vyro 
nusikratyti, tai ji pasiuntė in 
tas mainas. Tos mainos iszri- 
szo jai jos ženystvos klausima 
be jokio “divorso,“ gal iszrisz 
ir jos gyvasties klausima.

Rumunijos druskos mainos 
yra didžiausios visoje Europo
je. Kaip Sovietai siunezia savo 
Politinius Prasikaltėlius in 

druskos mainas, Sibire, taip 
Rumunijos Komunistai siun- 
czia savo prasikaltėlius in tas 
savo druskos mainas.

Niekas tikrai nežino ir var
giai kada dažinos, bet spėjama 
kad daugiau kaip trisdeszimts 
septyni tukstaneziai žmonių, 
vergu szitose mainose dirba ir 
mirszta.

Szitie darbininkai vergai 
pareina isz Ploesti, Bucharesz- 
to ir Jassy. O jeigu per daug tu 
vergu ant sykio iszmirszt, tai 
maža beda. Niekas nieko ne
sakys jeigu valdžios sargai 
tuojaus surinks daugiau val
džios prieszu ir mažesniu mies
teliu, ir pristatys gana darbi
ninku in tas mainas.

Czia negirdeti nei dejavimu 
nei verksmo, nes visi per daug 
pavargę, per daug nukamuoti. 
Czia isz tikro ramybe vieszpa- 
tauja: “Mirties Ramybe!“

GIMINES
SUSITIKO

Automobiliai
Pasisveikino

TAMAQUA, PA.Du gi
mines, isz T a m aqua, neti
kėtai susitiko ir pasisveikino 
ant kryžkelio, apie septinta va
landa isz ryto, kai jųdviejų au
tomobiliai susitiko ir susimu- 
sze prie South Second ir Rus
sell uly. Donald Kunkel ir El
mer Fredericks, isz Tamaqua, 
gimines, s u s i m u s z e su 
savo automobiliais prie kryž
kelio, nors tenai buvo važia
vimo szviesa. Iszrodo, kad nei 
vienas nei kitas nesuspėjo su
stoti, kai szviesa persimainė. 
Nei vienas nebuvo sužeistas ir 
mažai iszkados buvo jųdviejų 
automobiliams padaryta.

PORELE SUIMTA
PHILADELPHIA, PA. — 

Vyras ir jo žmona buvo sua- 
resztuoti in West Philadelphia 
už vagyste, netoli Baltimore, 
Md., miesto.

Vyrais, trisdeszimts asztuo- 
niu metu amžiaus, nuo Girard 
Avenue, buvo užtiktas ' savo 
namu vonioje, pilnai apsiren
gęs. Jo žmona, trisdeszimts 
vieno meto amžiaus Margarita 
policijantams buvo pasakius 
kad jos vyras iszvažiaves ant 
keliu sanvaieziu.

Apvogtas žmogus buvo tris
deszimts dvieju metu amžiaus 
William J. Gatewood, isz Lex
ington, North Carolina. Jis 
policijantams pasakė, kad jis 
buvo sutikės jauna moteriszke 
saliune, Baltimores mieste. Jis 
sako, kad ji pasikvietė ji va
žiuoti ant raidos su jos “Boy- 
Frentu“. Kai jis su ta porele 
iszvažiavo ant raidos, jis buvo 
primusztas, apvogtas ir isz au- 
tomobiliaus iszmestas. Bet jis 
atsiminė kokis tas automobi
lius buvo ir to automobiliaus 
laisnius.

Penki policijantai atėjo in 
Kranin szeimynos namus, kur 
jie rado Poną Kranin vonioje. 
Jis teisinosi kad jis mislino 
kad tie policijantai atėjo ji su- 
aresztuoti už tai kad jis buvo 
kelis sykius prasižengęs priesz 
automobiliu instatymu szvie- 
sas ir rodykles. Bet policijan
tai paėmė ji ir jo žmona ir pa
dėjo po tukstanezio doleriu 
kaucijos. •

PAVOGĖ 3 VISZTAS

Policijantai Jieszko 
Vagiu

BOEDERSVILLE, PA. — 
Pine Grove ir Schuylkill Ha
ven miestu policijantai jieszko 
tripu vyru, vagiu, kurie atva
žiavo in viena farma anksti isz 
ryto, netoli nuo Roedersvillc 
ir pasivogė tris visztas.

Kai kurie spėja kad tie trys 
vyrai galėjo būti tie trys kali
niai, pabėgėliai isz Lewisburg, 
Pa., kuriu dabar po visa szita 
apylinke visi policijantai jiesz
ko. Bet nieko tikro apie tai dar 
negalima sužinoti.

Szitie trys vyrai privažiavo 
prie ūkininko, farmerio Geor
ge Wolfe farmos, nusistvero 
tris viisztas, jas insimete in sa
vo automobiliu ir sau greitai 
nuvažiavo. Vienas to farmerio 
vaikas juos užmatė ir savo tė
vui pasakė.

DAINININKAS
OŽIUS VARINĖJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

riu, nes jiems tiek kasztavo 
tas jo tinginiavimas.

Bet dar ir to negana, kad pa
rodžius tam poneliui kad jis 
negali savo ožius varinėti, jam 
buvo praneszta, kad sykiu su 
sulaužinimu jo kontrakto su 
M-G-M kompanija, jo kontrak
tas ant radijo su Coca-Cola 
kompanija tuo paežiu sykiu 
baigiasi, ir szita kompanija 
davė jam žinoti kad ji neat
naujins savo kontrakta su juo.

Gaila, kad tokie gąrsuą lo- 
szikai ir dainininkai, taip ste
buklingai pragarseje ir taip 
pat stebuklingai tape ponais 
ima tuojaus savo ožius vari
nėti. Szitas Mario Lanza parei
na isz biednu tėvu, ir turėtu 
jaustis tikrai laimingu kad 
jam taip pasisekė. Bet tokie 
labai greitai pamirszta kas jie 
yra buvę ir statosi baisiais po
nais. Jau laikas kad ir kitiems 
tokiems loszikams ir daininin
kams ir loszikems butu kas pa- 
naszaus pamokyta, kad jie at
simintu kad jie yra tarnai tu, 
kurie juos taip in padanges isz- 
kele.

Nedėkingas Vyras
Boba — Ponas sūdžiau da

bar tasai rakalis mane ap
gaudinėja už tai, kad per 
trisdeszimts metu asz ji pri- 
žiurinejau ir kad numovine- 
jau czebatus!

Jos Vyras — Kas kiszasi 
czebatu, tai tiesa ponas sū
džiau, bet, , man juos numo- 
vinejo kad negalecziau eiti 
in saliuna!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus if 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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KUNIGUŽIS
SUARESZTUOTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kunigužis McCalmont prisi
pažino kad jis buvo tris sykius 
užejes pas ta szeimynele ir bu
vo ketines tuos pinigus po 
prievarta isz ju atimti, hėt j; 
paskui susimislino szitaip juo- < 
du prigauti. į;

Daktaras Carl R. Jackson,,:! 
Dewitt ligonines virszininkas,| 
sako kad Kunigužis McCal- ’! 
mont jam trys metai atgal pa-’ 
siskunde, kad viena moterisz
ke buvo pas ji atėjus įn jo kle
bonija; iszeidama ji nusivilko 
beveik pusnuoge. Kita mote
riszke pamate ja iszeinant isz 
jo klebonijos, ir nuo to laiko 
reikalavo isz jo daug pinigu, 
kad ji tylėtu ir niekam apie 
tai nepasakytu. Už tai jam rei
kėjo tiek daug pinigu ir už tai 
jis .szita stacziai netikėtina 
suktybe susimislino.
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