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Budistu Vienuole

Sesuo Dhammadinna, vie
natine Budistu tikėjimo vie
nuole Amerikoje in Los An
geles, California, susirasti 
vieta insteigti savo vienuoly
nui pietinėje Californijos da
lyje.

Sesuo Dhammadinna yra 
anūke bagociaus, aliejaus 
biznieriaus. Ji atsisakė viso 
jo turto paveldėjimo, dvide
szimts penki metai atgal ir 
insteige Budistu tikėjimo 
vienuolyną Australijoje. Ji 
prisipažinsta kad nei viena
me kraszte nėra taip sunku 
insteigti Budistu tikėjimo 
vienuolyną, kliosztoriu, kaip 
Amerikoje.

Isz Amerikos
KUNIGAS
SUGRAŽINO $6,850

Negali Iszduoti Vagies

DENVER, COLORADO. — 
Katalikiszkas Kunigas sugra
žino FBI policijos agentams 
szeszis tukstanezius asztuonis 
szimtus penkios deszimts dole- j 
riu, kurie buvo pavogti isz 
Denver bankos, praeita Vasa- j 
rio menesi.

Kunigas sako kad jis negali j
to vagies vardo iszduoti, ir jis 
prasze kad FBI policijantai nei 
jo vardo nepaskelbtu. FBI po
licijantai sutiko, nes Jnvertina1 
Kataliku Kunigo iszpažinti, ir 
žino kad Kunigas nieko negali 
iszduoti, ka jis yra iszgirdes 
per iszpažinti.

Tas Kunigas pirmiau buvo 
nuėjės in ta banka ir norėjo

^Pirkie U. S. Bonus!

20,000,000
Moterų Darbuose

WASHINGTON, D. C. — 
Valdž a pranesza kad dabar 
daugiau kaip dvideszimts mili
jonu moterų eina dirbti.

1 onia Alice K. Leopold, Mo
terų Darbo Sztabo virszininke 
Szitaip dabar prranesza ir pra- 
naszauja kad ateinaneziais me
tais dar daugiau moterų užims 
vyru darbus.

Ji sako kad dauguma tu dir- 
baneziu moterų ir merginu yra 
tarp trisdeszimts dvieju ir tris- 
desz’ms asztuoniu metu am
žiaus. Ir jie teipgi sako kad 
daugiau negu puse tu moterisz- ; 
kiu yra ženotos ir su szeimyno- 
mis.

TRYS STUDENTAI
SUARESZTUOTI j

Norėjo Apvogti Sztora;
Sako Tik Szposai

LOWER MERION, PA. — 
Trys studentai isz Katalikisz-

Prisipažinsta; Apleido Dukrele

Trisdeszimts septynių me
tu amžiaus Ponia Helen Stei- 
dle, isz Brooklyn, New York, 
prisiglaudžia prie saves sa
vo trijų metu dukrele, Elea
nor, kuria ji buvo paskelbus 
kaipo dinguse policijantams. 
Bet ji buvo tyczia paleidus 
ta savo dukrele in Jersey 
City, New Jersey. Kai poli-
cijantai buvo ja suėmė in 
Brooklyn Felony teismą, in-

tuos pinigus tos bankos vir- 
szininkams atiduoti, bet jie ne
žinojo ka daryti, ir paprasze 
kad FBI policijos agentai pri
būtu ir su tuo Kunigu pasi- 
szneketu.

Laikrasztininkai daug norė
jo žinoti, bet FBI agentai pa
skelbė kad jie nieko neturi 
jiems pasakyti ar praneszti. 

ko Universiteto “Villanova”, 
buvo suaresztuoti ir po penkių 
szimtu doleriu kauc'ja padėti. 
Jie yra intarti ir kaltinami už 
norėjimą apvogti sztora in 
Bryn Mawr. Jie teisinasi, saky
dami, kad jie, po keliu alų, nu
tarė szposus iszkriesti.

Intarti ir suaresztuoti stu
dentai yra devyniolikos metu 
Thomas A. Plunkett, isz Hamp
den, New York; dvideszimts 

metu Kenneth A. S. Tyne, isz 
Teaneck, New Jersey; ir dvide
szimts keturiu metu Thomas F. 
Crowe isz Binghamton, New 
York.

Jie buvo suaresztuoti, kai 
jie insilauže in sztora pro Įau
ga, kuri jie buvo iszmusze. Vie
na moteriszke, skersai ulyczia 
juos užmatė ir pradėjo spiegti. 
Jie greitai pradėjo bėgti bet 
policijantai greitai pribuvo ir 
juos sueziupo. Jie teisinasi kad 
jie nenorėjo nieko pavogti, bet 
tai buvo padare vien tik ant 
Taiku, del szposu.

i_J O L.J

tardami ja už apleidima sa
vo dukreles, ji prisipažino 
kad ji savo dukrele apleido 
už tai kad jos vyras jųdvie
jų dukrele labiau mylėjo, ne
gu ju septynių menesiu kūdi
kėli. Eleanor buvo gimusi 
Vokietijoje, ir ne yra ju tik
ra, bet augytine. Motina da 
bar bijosi kad valdžia atims 
isz jos ju tikra kūdikėli.

o o o

Ta banka buvo apvogta Va
sario septyniolikta diena, kai 
žemo ūgio žmogus inejo su 
bonka, kurioje jis sake randa
si nitroglycerine, ir jeigu jam 
pinigus greitai neduos jis visa 
banka susprogdins. Jis isz tos 
bankos iszsinesze septynis tuk
stanezius septynis szimtus asz- 
tuonios deszimts doleriu.

ŽAIBAS TRENKE IN 
SZVENTYKLA

5 Žuvo; 40 Sužeisti

AVELLINO, ITALIJA. — 
Žaibas trenke in Kataliku 
Szventove ir užmusze penkis ir 
sužeidė daugiau kaip keturios 
deszimts žmonių.

Daug žmonių buvo susirinkę 
prie Paneles Szvencziausios 
Szventykla, Monotor Superiore 
miestą, apie szeszios deszimts 
myliu nuo Naples miesto, kai 
ta nelaime atsitiko.

Czia Italijonai per isztisus 
metus susirenka pasimelsti 
prie Paneles Szvencziausios 
stovylos, kur sakoma yra atsi
tikę keli stebuklai.

LAKŪNAS
PASIAUKOJO

Pralenkė Miestą, 
Sudužo In Kaina

ATSUGI, JAPONIJA. — 
Amerikos Marinu lakūnas pa
sirinko mirti negu savo eropla- 
na nuleisti in Yokohama mies
to, kur visos ulyczios buvo pil
nos žmonių.

Lakūnas, kurio vardas nebu- 
bo pranesztas pirm negu jo ar
timieji ir gimines sužinos per 
laiszkus, vairavo FJ-2 Fury, | 
jet eroplana, kai to eroplano 
vienas inžinas užgeso. Jis butu 
galejes nusileisti in Yokohama, 
bet tenai buvo per daug žmo
nių, ir jis nenorėjo juos už- 
muszti ar sužeisti. Už tai jis pa
suko savo eroplana in kalnus, 
kur jis sudužo.

Jis stengiesi sugryszti in ta 
vieta isz kur jis buvo pakilęs, 
bet nesuspėjo ir taip sudužo.

VOKIETIJOS
LAIVAS NUSKENDO—
Deszimts Iszsigelbcjo

CUXHAVEN, VOK. — Pen- 
kiu szimtu tonu laivas, “Ha
ren” nuskendo per dideles 
miglas, kai jis per tas miglas 
susimusze su Graiku laivu 
“Igor”. Deszimts žmonių ant 
to laivo, kuriu tarpe buvo ir 
kapitono žmona, iszsigelbcjo ir 
buvo Vokiecziu. laivo paimti 
isz mariu. Laivas “Igor” plau
ke in Hamburgą su anglimis. 
Dar nežinoma kaip labai tas 
laivas buvo sumusztas per ta 
susikirtima per miglas. Bet isz- 
rodo kad jis gales plaukti in 
savo nustatyta uosta be jokios 
pagelbos.

— Gal jus u draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nubudima.

Platinkit “Saule”

ŽINIOS ISZ Nemėgsta Cibulius
P A V E R G T O S 

TĖVYNĖS

Kaip Invykdyta Sovie.
Lietuvoje Rinkimine

Komedija

Prancūzu telegramų agentu- ■ 
ra AFP paskelbė Sovietinėse 
Gudijos, Uzbekistano, Gruzi
jos, Lietuvos, Moldavijos, Lat
vijos, Tadžiku, Turkmėnijos ir 
Estijos Respublikose invyku- 
siu “rinkimu” in aukszcziau- 
siasias tarybas duomenis. Tik- 
krai paskelbtais duomenimis, 
rinkimuose dalyvavo tarp 
99.99 ir 99.81 procento. Di
džiausias atiduotu balsu pro
centas pranesztas isz Gudijos, 
mažiausias, isz Estijos. Už kp. 
ir nepartiniu bloko kandidtus, 
kaip tikrai skelbiama, buvo I 
atiduota balsu tarp 99.97 ir' 
99 82 procento. Po rinkimu į 
“Pravda,” pasidžiaugusi Bol- 
szevikiniu vieningumu, parei-j 
kalavo dar daugiau sustiprinti 
budrumą.

Isz tikro visi žino, kaip to-
kie rinkimai veikoje vyksta. 
Tai jokie rinkimai, bet tik rin- 
nnkimu vardu pavadintas Bol reiszke džiaugsma, kad esą me, už tolesni galinga respub- 
szevikinis kermoszius nors Bol musu respublikoje bus iszrink- likos liaudies ūkio pakilimą, 
szevikine spauda ir radijai ti 2C9 TL AT deputatai ir dau- taip pat stengėsi visokiais bu- 
tiek Lietuvoje, tiek kituose gį3,u kaip 25,000 miestu, rajo- dais suniekinti Nepriklauso- 
Sovietu pavergtuose krasztuo-! nu, apylinkių ir gyvenviecziu mykė Lietuvos gyvenimą ir 
se juos ir vadina paežiais lais-, tarybų deputatu. Ka kp. isz- irzauksztinti Bolszevikinius 
Vijusiais ir dcmokratiszkiau-' state, tie isz tikro ir buvo isz- Jaimejius. Gedvilas inrodine- 
siais rinkimais pasaulyje. Tie-!rinkti, o del akiu rinkiminei jo kad esa per pastaruosius kę
są szimet Vasario 27 diena ve- sutarimai pravesti ir Bolszevi- Uvėrius metus buvusios paleis- 
damajame, pavadintame Liau- kinai rinkimu komedijai su- tos in daria tokios stambios 

isz tolimesnio išmones, kaip cemento gamy
kla, pergales turbinų, metalo 
dirbiniu, elektros skaitikliu ir. 
plataus vartojimo elektros dir- 

i biniu gamyklos, silikatiniu ply
savo įU gamykla, tabako fabrikas 

atspausdintame Klaipėdoje, konditerijos fabri-

timo. Justas Paleckis diena i “Tiesos” szimet Vasario 27ta 
į ankseziau per Vilniaus radija diena, numeryje ir pavadinta-

dies Szvente, stengėsi inrodi- vaidinti, kaip 
neti, kad girdi, tuo budu susi- Paleckio pasiEakym0 paaiszke. 
telkusi apie partija ir vyriau- ......, T . x x x ... i io, m rinkimine propagandasybe Lietuviu tauta per rinki- J w
mus in Lietuvos AT ir vietines ^uvo suvaryta apie 143,000 
tarytas atėjusi dalyvauti vic- žmonių. M. Gedvilas 
ningo Lietuviu tautos susipra- straipsnyje

Kinijos Vadas Ir Amerikos Sekretorius

Armijos Sekretorius Ro
bert T. Stevens, po deszine 
sveikinasi su Generalissimo 
Chiang Kai-sheku, in Taipei, 
ant Formosa salos. Ameri
kos Armijos Sekretorius 
Stevens dabar važinėja po

LVC
Buvęs Prezidentas Harry 

S. Trumanas parodo kad jis 
nemėgsta cibuliu, nepaisant 
kaip jie yra užvardinti ar va
dinami. Szitie cibuliai, kurie 
yra jam czia siutinami yra 
vadinami “ramps” isz Ten
nessee. Keli ūkininkai, kurie

Tolimus Rytu krasztus ir 
stengiasi visiems užtikrinti 
kad Amerika juos rems 
priesz Komunistus. Jis czia 
su Chiang Kai-sheku pasi- 
szneka apie pavojinga padė
ti salų prie Formosa salos. 

szitus cibulius “ramps” au
gina atvažiavo staeziai in 
Kansas City miestą pas bu
vusi Prezidentą Trumana, 
stengdamiesi ji perszneketi 
ir parodyti jam kokie gardus 
yra tie j u cibuliai.

o o o

kas ir pieno produktu fabrikas 
Vilniuje ir taip toliaus. Esa 
naujos gamyklos, nauji fabri
kai statomi ir toliau, o Lietu- 

. vos gaminiai siuneziami in vi- 
i sus tveynes krasztus ir net in 
Tolimąją Kinija.. Lietuvoje 
sziuo metu esa 1809 kolūkiai, 
isz kuriu deszimtys tampa mi
lijonieriais. Respublikoje vei- 
kianezios 82 rajonines ir 84 
kaimo ligonines.

Kiti gineziuotiai skelbė kad 
j ankseziau, Nep. Lietuvos lai
kais, esa buržuaziniai Nacio
nalistai organizuodavo szlyk- 
szczias rinkimines komedijas, 
Amerikinu imperialistu remia
mi, siurbė Lietuviu tautos 
kraują ir prakalta, iszdavinejo 
jos laisve ir nepriklausomybe. 
Visai kitaip esa dabar. Atsieit 
užtenka tik partijai parinkti 
kandidatus ir jie vieningai 
szimta procentiszkai iszrenka- 
mi, o rinkimu pasekmai jau ži
nomi isz anksto. Rinkimu pase
kme tikrai buvo paskelbti Ko
vo 3-czia diena. Bolszeviki- 
niais duomenimis pasirėmus 
buvo praneszta, kad visose rin
kiminėse apygardose nustaty
tas bendras rinkėju skaiezius

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Jeigu neužsimokejo’te savo 

taksas, tai 'dabar jau tikrai pa
sivėlavote, ir gal turėsite bau
da užsimokėti.

Automobiliu kompanijos ke
tina. pagaminti deszimta nuo- 
szimti daugiau automobiliu ne
gu pernai. Jos tikisi kad jos 
gali daugiau nauju automobi
liu. parduoti/negu pernai par
davė.

Tos autoiiiobiliu kompanijos 
bijosi kad plieno darbininkai 
nesustraikuotu, nes ir dabar 
toms kompanijoms trumpa ir 
trūksta plieno ir geležies.

" i n ,

Ūkininkai ima Lozorių gie
doti; jie sako‘kad jiems sziais 
metais dar rieseziau, kad jie 
dar mažiau gauna ulž savo vai
sius ir galvijus negu pernai.

Tegu jus szundaktariai nesu
vilioja ir neprigauna su palszy- 
vomis liekarstomis del vėžio 
ligQš. Jie nieko nežino apie vė
žio liga ir tik žino apie jusu 
turteli kuri jie nori pasisavin
ti Daktaru draugijai kreipiasi 
in valdžia tokius szundakta- 
rius suaresztuoti, nes’ jie tik 
melžia žmones.

Darbininku unijos dabar 
rengiasi daug reikalauti, bet 
vargiai ka pesz. Automobiliu 
unijos vadai dabar nori užtik
rinta ineiga darbininkams per 
isztisus metus, nežiūrint ar 
darbininkai dirbs ar ne. Jie 
rengiasi straikuoti. Bet unijos 
vadai turėtu atsiminti kad jie 
dabar turi skaitytis ne su De
mokratais, bet su Repu'bliko- 
nais. Jie vairgiia ežia ka pesz. 
Jau da'barkelios bylos yra in- 
vestos in Kongresą kad už
draudus darbininku unijos va
dams kisztis in politika. Jeigu 
kuri viena tokia byla ‘butu pri
imta, tai uniju vadu ragai bu
tu gerokai aplaužyti.

Price $2.50 s,*to p°“' ‘,rl’
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - Ų. S. A;

Jeigu ketinate važiuoti kur 
ant atostogų, tai jau dabar lai
kas apsirūpinti, kad gautumė
te vieta ant traukino ar ero- 
plauio, ir nakvynei nors kamba
rėli. Szia vasara daug daugiau 
žmonių važiuos kur.

* Amerikiecziai dabar szini- 
tais tukstaneziu važiuoja in 
Europa del atostogų. O Euro
pos, žmones kaip tik laukia 
Amerikoniszku doleriuku.

Dvi didžiausios darbininku 
unijos sutiko susivienyti: AFL 
ir CIO. Jos dabar supranta, ka 
mes jau seniai žinojome: Vie
nybėje, galybe.

Taip: Czir-vir-vir Pavasaris, 
•bumburai buiriburuoja, žolė ža
liuoja ir dumblas ir purvynas 
pasirodo ant grindų.

g) _____ __________

Moterėles, jeigu jusu ponas, 
vyras jums prikaiszioja kad 
per daug jus praleidžiate szto- 
ruose, tik paveskite1 visa savo 
nameliu tvarka tam ponui vy
rui, ir tegu jis ir sz'torninkui ir 
buezieriui visas bitas užmoka 
nors per viena sanvaite. Pama
tysite kaip jis greitai viską 
jums, vėl paves ir kaip žmogus 
žeme pardavės nutils ir visa 
pede jums parnesz.

Platinkit “Saule”

Pypkes Durnai

Vestuves

Man vestuves nenubodo, 
Namo eit nestriokas, 
Bet aluczio ir sznapselio, 
Biski butu brokas.
Da su draugais nekalbėjau, 
Viską iki galo,
Jau aluezio nei sznapselio, 
Neliko ant stalo,
Asz ne latras paskutinis, 
Da gerti noreczia, 
Su žmoneliais pakalbėti, 
Daug naujo tureczia.
Asz nelakanas ezion 

atejes,
Gal da pakentesiu, 
Kad žąsuke visa butu, 
Suvalgyt galėsiu, 
Man patinka szioj svodbelei, 
Norecziau kalbėti, 
Gaspadorius kur pražuvo, 
Nėra kam prižiūrėti.
Man patinka ezion sveteliai, 
Myliu visa buri, 
Gaspadyne kur pabėgo, 
Kad svecziu nežiūri, 
Da but linksma man palaukti, 
Bet svecziai jau stoja, 
Mano dainos gražiu žodžiu. 
Nei vienas nesėdėsiu, 
Jeigu svecziai krinka, 
Da kantrumo biskis butu, 
Bet ir man netinka, 
Jei praszyti ezion sveteliai, 
Da biski palaukim, 
Iszsigersim, užsikasim, 
Paskiu namo trauksim, 
Asz nenoriu vienas iszgerti, 
Alų, sznapsa ir vyną, 
Ir gulėti teip kaip kiaule, 
Bile kur ant purvyno, 
Ne asz vienas ezion praszytas, 
Ant tos linksmos .dienos, 
Asz ne alkanas nei negraužsiu, 
Stalu, suolu, sienos, 
Cžion neprastas gaspadorius, 
Žinau senas laikas, 
Labai gera gaspadine, 
Bet ir asz nepaikas.

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la 
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti,
' “Saules” redakcija 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 per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

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- 
gc taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai 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 galėtumėte 
ja vis skaityti!

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
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SMERTIS ::
. :: VALTERIO

yALTERIS, Praneuzinis fi- 
lozopas, vadas tebyres neti- 

kvsteS, buvo didelei mokintu; 
nes jau jaunuose savo dienose 
turėjo palinkijnaIprie puikybes 
ir paleistyvystes. Vienas' isz. jo 
mokintoju persuke alpie ji, jog 
bus Valnamaniu galva. Daejas 
pilnu metu, suėjo in pažinto su 
daugeliu kitu tokiu, kaip ir jis 
pats, valnamanais, padare su
tarti kariaut priesz Kristusa. 
Ir del o prasimine save “ Bro
liai Belzebube”. O kad savo 
pekliszka darba pervest, iszda- 
lines tarp žmonių visokias 
biaures knygeles, pilnas plio- 
voniu ir begediszkos intalpds.

Vienas klebonas atidengė 
karta, jog kaiminiais darakto
rius dalina tarp kaiminines 
jaunuves begediszkas ir ne- 
krikszczioniszkas knygas, ku
rias. jam nežinoma yipata pri
siuntė. Tieje daraktoriai aplai- 
ke tas knygeles už dyka ir pla
te nuo tarp kaimuiocziu, prigel- 
bedami “broliams Belže'bube”. 
Ne ilgai reikėjo laukt ant to 
velniszko darbszavimo, ne tik
tai Prancūzijoj, nes ir kitose 
vieszpatystese, o ir Lenkijoj ir 
Lietuvoj, rado tas vadas savo 
melagystes szalininkus. Valte
ris .tikrai szetoniszku džiaugs
mu džiaugėsi ir tvirtino savo 
szalininkanis, jog “visa Euro
pa yra pilna protingu žmo
nių”, (tai yra: Netikėliu), jog 
filozofu (valnamaniu) knygos 
stojosi del visu Katekizmu, 
nuo Prancūzijos iki Maskvos, 
jog tarp Genevu ir Bernu nesi
randa. nei vieno krikszczionio.

O kad skambėjo tie pervir- 
sziniai pagirai, tai vienok buvo 
numanu, jog “Broliai Belzebu
be” ne ant tuszczio sėjo neti- 
kisztos sėkla. Ju darbszumas 
netrukus atnesze baisu vaisiu. 
Už visaka rūpinosi Jėzuitu zo- 
kona, kaipo dideli savo priesza 
isznaikint, kas ir isztikro jiems 
pasisekė. Del to-gi rasze Pride
ri kas, Prusu karalius, prietelis 
ir szlovintojas Valterio, pas ji: 
“Dabar, kada, jau Jėzuitai isz
naikint i, netrrukus dings ir 
Katalikine Bažnyczia,, butu tai 
stebuklas, jeigu apsiliktti, o tu 
mano brangus patriarkai, t urė
si da ta. smagumą ir džiaugsmą 
paraszytie tai Bažnycziai ant- 
grabi.

Szitai ir tasai Valteris turėjo 
teipos-gi numirt. Mete 1778 ga
vo plaukimą kraujo, o baisi 
smertis pradėjo stotie in akis. 
Jau priesz tai suimtas ta ji liga 
du kartus priiminėjo Szventus 
Sakramentus, keikdamas savo 
valnamanysta. Nes kaip tiktai 
pasveikdavo, sarmatinosi save 
prie Dievo prisivertimo, ir vė
lei po senovei ant Dievo įplio- 
vojo. Ir dalbai; treicziu kartu 
prasze klebonus isz bažnyczios 
Szv. Sulpiciuszo, idant ji ap
žiūrėtu paskutinais Sakramen
tais. Tas nusiuntė pas ji kuni
gą Gaultier; Valteris iszsispa- 
vedojo, o už keliu dienu, prie 
daugelio liudintoju davė pa- 
liudinima:

“Asz žemiau pasiraszes ag-
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(Tasa nuo 3-czio puslapio)

kaimuoeziai pribuvo, gere mi
dų,ti ir aluti lig dienai.

Tame laike atsibuvo ir su
gertuves Rauluko su Agute, o 
ir (pirszliu ‘buvo invales. Po Ad
ventu ir po Kalėdų ‘buvo užsa
kai, o po užsuku atsibuvo vesėi- 
1c laibai puiki ant kurios buvo 
gerti ir valgyti, jog ne sztant 
in szita laikraszti patalpinti, 
jeigu noretau apie taj aipraszy1- 
ti. GALAS.

No.102— Prakeikta, meiliu- 
gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

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

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

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

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

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

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

No.l^?—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

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

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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus.? 20c.

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

reiszkiu, jog gavės priesz ketu
rias dienas kraujo tekėjimą, 
iszspaviędojausi priesz Kuni
gą Gaultier, ir jog, kada, mane 
Dievas 84 mete gyvasito pa- 
szauks pas save, katalikiszkoje 
Bažnyczioje, kurioje gimiau, 
noriu numirtie. T.urui vilte 
Dievo inielaszirdysitoje, jog ap- 
laikysiu atleidima už mano 
kaltes, o jeigu kada daviau 
Bažnyczia papiktinimą, tai 
Dievo ir Bažnyczios meldžiu 
atleidimo.”

Valter m. p.
Kun. Mignot.
Markiz de Villeville.

Kaip tiktai tas dokumentas 
prigulincziai likosi pasiraszy- 
tas dadave Valteris:

“O kad kunigas Gaultier 
primine man jog nekurie pa
sakoje, jog kaip tiktai pasveik
siu, vėlei priesz viską protesta
vusiu, ka padariau ant smertel- 
nos lovos, tai pasakau, jog asz 
to niekad nekalbėjau, ir jog tai 
yra szposas isz senovės ir toji 
paskala, yra neteisinga.”

Valnamaniai girdėdami, jog 
ju patriarkas nori Krikszczio- 
niszkai numirt, pasiuto visi isz 
piktumo. Nes Valteris da kar
ta pasveiko. Gegužioje pribuvo 
ant teatro, kur ji su didele isž- 
kelme apvainikavo. Apkvaitin
tas taji varginga garbe užmir- 
szo apie savo prisivertima. 
Draugai jo stengėsi ji neti- 
kysitoje užlaikyt.

Kada naujai tekėjimas krau
jo prasimusze reikalavo Valte
ris volei kunigo; nes d’Alem
bert, Diderot ir kiti valnama- 
nai neatstojo nuo jo nei ant va
landėlės ii- nepavelijo jokiam 
kunigui pas ji pribut. Tada’ 
Valteris, inpuoles in dideli 
piktumai paszauke:

— Kokia baisi valanda 
man regetie! Žmones ir Dievas 
mane apleido! Jėzau Kristau, 
Jėzau Kristau! Szauke pagel
bės drauge keikdamas.

Kada jau paskutine valanda, 
prisiartino, baime ir neramu
mas jo duszia apėmė ir kalbė
jo:

— Jaucziu ranka, kuri ma
ne gridbe ir traukia ant sūdo 
Dievo; o raivydamasis ant lo
vos ir stiklinėms akimimis dai
rydamasis szauke:

— Szitai ten stovi velnias, 
kuris nori mane paimt! Asz 
matau, matau visa pekla! Ati- 
’tolinkyte tai nuo manes!

Toje valandoje degintas bai
sum troszkimu, paėmė stovin
ti po lova sudėti ir iszgere ligi 
dugnui. Kraujas mėtėsi, Val
teris numirė!

Toji baisi smeutis teip perė
mė daktarti Troėhina, jo gydin- 
toja, jog raszydamas apie 
smerti Valterio tarė:

“Berstatykite sau visa pik
tybe ir padūkimą Oresto (mo
ti nžudžio), o turėsite maža tik
tai paveikslai pasiutimo Valte
rio valandoje smerties.--galas--

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
Nr. 1955 

‘ ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu- in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li ; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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; 
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 Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180 —Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas KatalL 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias 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.

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 
Krikszczionybes. 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:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai ‘■‘visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ, S. Jį.
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Teip praslinko kelios dienos, 
kuriame tai laike Kaulas atga
vo savo pinigus, kuriuos Ago
tėlė surado stogia ant augszto. 
Valgi dastalinejo Agute. Bet 
negalėjo ilgiams būti tame bai- 
siause skiepe.

Per tai kas naktyje iszeitine- 
jo in krumus ir 'teip praleisda
vo nakti, o diena sugryžinejo 
in skiepą.

Tame laike perbėgus Felek
sas negalėjo atsistebėti, jog 
Agoltele suvis neįiuliudus isz 
pabėgimo Kaulo.

— Ar-gi jijie apie ji ka ži
notu? Mislino sau./O gal iszmu- 
sze sau isz galvos ta valgsza, 
jeigu teip godi ant pinigu, 
kaip pati apie tai iszsitare. 
Reiketu dabar ant tikro imtis 
prie josios ir su jos tėvu pakal
bėti. Vienas isz dviejo: ar'jijie 
duos man už paezia, ar ka isz- 
uostysiu nuo ju apie Raida. 
Man ir tas dyvai jog Agotėlė 
dabar ne teip szalinasi nuo ma
nės.

Savo keliu, vargamistra mis
lino teip: *

— Taisai Feleksas, man isz- 
rodo ant didelio latro, ir esmių 
persitikrinęs, ar jis pats nužu
dė poną Antana, ar užvede sa
vo draugus. O tie jei raudoni
kiai pamesti priemenioje, ir to
sios duris kraujais apteptos ir 
tasai peilis sukruvintas, ar tai 
ne szposas latrisžkas lakajaus 
del didesnio nužiurejimo ir in- 
klampinimo? Turiu tankiau ji 
užsznekineti, o ir nuduoti, jog 
ne esmių nuo to, kad iszleisti 
Agotėlė už jo. Tokiu bildu gal 
daeisu teisybes. Biednas vaiki
nas tasai Kaulas, jis tonais 
skiepe su negyvelais vargsta, o 
ir tai gal ne ant ilgai gaili slėp
tis. Ha! Turiu smagai imtis už 
Felekso.

Ne trukus atsitaiko proga 
del pasikalbėjimo del tu dvieju 
žmonių. Buvo tai Adventuose. 
Vargamistra sugryžinejo isz 
klebonijos nuo kunigo su žinia 
del ponios, jog ryto anksti bus 
Miszios, gales prieiti iszpažin- 
tes su duktere, kaip sau vėlino 
ir klebonas lauks ant jųdviejų.

Nuneszes taji žinia varga- 
mistrąs grylždamas isz dvaro 
pasitiko su Feleksu.

— 'Labas rytas, ponas Fe- 
lekse! Prakalbėjo.

— Labas Vytas! Atsake la
kajus. Ka ponas veikiai dvare ?

— Tai nuo klebono daviau 
ponai žinia apie rytojaus iszpa- 
žinte.

— O teip, pone su duktere 
po tu rupeseziu nori kiek susi
raminti per iszpaižinti. Na ar 
visi sveiki? Kaip Agotėlė lai
kosi ?

— O sveika nabagėle, atsa
ke vargamistra.

Anas del josios galva užvertė 
dabar pabėgo su dideliu prasi
žengimu ant sanžines, ir jijie 
pasiliko kaip kuolelis tvoroje., 
pati viena, o laikas bėga ir mes 
labai įsusirupine.

— Eisime in soda, ponas 
vargamistre, tarė lakaijus, eisi
me, ba atstui nuo žmonių noriu 
su ponu pasikalbėti.

Kada atėjo in sodai, prakal
bėjo Feleksas, nuduodamas 
prilankyste.

— Man rodosi, jog tasai

Kaulas yra ne toli nuo czion ir 
Agotėle gal apie ji žino, jeigu 
teip rūpinasi, o juk mylėjo ji 
laibai?

— Kas vėlei? Ka-gi ponas 
Feleksas kalbi. Del ko-gi jijie 
turėtu apie ji žinoti, apie ta, 
turi jau. ant visados privalo už- 
mirszti?

— E! Ponas vargamistra, 
pertrauke lakajus, dairydama
sis nevos isz baimse idant kas 
neiszgirstu, su manim gali kal
bėli atvirai, teip kaip akmuo in
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In kur einame; ko norime? 
Niekados ne yra per vėlu, 

Kolei dar turime
Kibirksztele gyvanties savo 

kūne.
Apmanstykime gerai ant savo 

likimo.
Ar-gi isztikruju musu ateitis 

taip juoda?
Jeigu taip butu, tai

Pad a r y k i n i e r o k u nd a 
sanžines, 

Pirm negu apleisime szia 
aszaru pakalne, 

Už savo prasikaltimus,/ 
Nes’už keliolikos metu,

Dings atmintis, 
Paskui milijonus Lietuviu 
Kurie in czionais atkeliavo

J i e s z k o t i ge re sues d u o nutes 
Ir mirė jieszkodami jos!

Tankiai kalbame:
Neverta daugiau darbusis. 

Nes ir taip viskas dings 
Viesulo jo musu gyvenimo. 

Visi rankas nuleido ir atszalo 
Nuo visuomeniszko 

pasidarbavimo.
Dingsta Lietuviszkas upas, 

Kuris persimaino in Airiszini 
ir Vokiszki!

Kena tai kalte ?
Muszkim.es in krutinę ir 

Užklauiskime savo sanžine, 
O aplaikysime trumpa 

atsakymai 
Musu visu didele klaida!

Nenorime gyventi sutaikoje, 
Ar tai draugiszkam ar tai

Politiszkam gyvenime, 
Vienas kitam pjaujame 

gerkles, 
Kasam duobeles, 

Apjuodinejam ir paniekinejam 
, j u gerus užmanymus.
Visas musu tautiszkas 

pasidaibavimas, 
Tai vien tik kad turėti vieta 

Ant kapiniu ir puikes 
laidotuves!

MPirkie U. S. Bonus!
“Saule”, kaip szviete, taip 

ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

SKAITYKIT 
03^‘SAULE”^
- PLATINKI!! 

Pirkie U. S. Bonus SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

vandeni! Matai ponas, jeigu 
duktė pono norėtu Kaului pri- 
gelbeti pabėgimo, lai asz priek 
to noringai prisidetau. Tegul 
sau bėgtu, kur pipirai auga, 
asz dabar galeezia prigelbeli. 
Mat, mano teta, ka numirė apie ■ 
Kriokava, buvo bevaike, gal 
ponas girdėjai apie tai'szitai 
toji teta ant manes, užrasze vi
sa savo turtą, koki turėjo.

— O ho! Pamisimo varga- 
.niistra, jau jam dabar kokios 
tai tetos užraszinejc pinigus! 
Gerai ir apie tai žinoti. Paskui 
tarė:

— Asz ponui Feleksui at
virai pasakau, jog nepavelinu 
Agutei užsiiminėti tokiu žmo
gum, ka yra apkaltintas apie 
žudinisitai ir jijie pati dabar su
siprato, jog Kaulas del josios 
ant visados pražuvo.

— Tai iszmintiiiga mergi- 
na! Pagyre lakajus, turi gera 
protą. Na, tai jeigu jau teip 
yra,'o žinau isz josios lupu, jog, 
nori gauti vyra su pinigais, tai 
ponas vargamistai, tai leiske 
ponas už mane Agotėlė.

— Asz priesz tai nieko ne
turiu, nes man ergelis su ja, 
yra baisiai naravista ir ant sa
vo nori pastoti, o velei, mudu 
su motina nenorėtume privers- 
tineti, ba tai žinoma ta viena 
turime. Szitai tas, ponas Fe- 
leksai, dadave perbėgus varga- 
mista, pasiruipinke ponas pir- 
miause ja prikalbinti.

— Nes kaip? O asz labai 
noretau. Pasakykite man atvi
rai, ponas vargamistre, ar jusu 
dukrele ka toki nori del saves, 
ar kokio paredalo ar szeip ko? 
Asz dabar esmių sztant, ba 
kaip sakiau, mano teta....

— Na, jeigu jau ponas teip 
aiszkiai klausi, pertrauke var- 
gamisitra, tai pasakysiu, jog 
Agotcziuke labai trokszta turė
ti tikrus karolius. Nes po per
kūnu labai brangus ir nenore- 
tau, idant ponas teip daug pi
nigu iszduotuim. ,

. — Tai nieko nekenkia, nie
ko ne kenkei Tarė lakajus duk
tė pono turės karolius, ba yra 
to verta.

Paskui suspaudė ranka var-
CB3»'

SAPNORIUS

i
 Su 283 Paveikslais ;

160 Puslapiu Į
8 col. ilgio, 5% °°k ploczio ' 
Iszaiszkma sapna ir kas t 
ateiteje stosis. Su priedu j 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- Į 
pieros virszeliuose. :: :: Į 

Pinigai reikia siusti su J 
užsakymu: J

Tiktai,. . . $1.00 iSaule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ] 

arkli ir iszrades koki tai reika
lą in miestą, nujojo. Nusidavė 
pas auksoriu, suderėjo szniura 
dideliu, tikru karolių, ka, lange 
kabojo ir užmokėjo auksinais 
pinigais 60 rubliu, duodamas 2 1 o 
raudonikiu auksiniu. Aukse
liui nebuvo dyvas jog pirko, 
ba nežinojo kas tas Feleksas do 
vienas. Tasai da tapati vakara 
atnesze karolius Agotėlei, kai
po dovana, o kada toji nenorė
jo priimti, tėvas pamerkė ant 
lakajaus ir prasze idant palik
tu karolius.

— Na, tai jau turiu tave 
paukszteli už keteros, latre, su
niurnėjo sau po nose vargamis- 
tra. Isz kur-gi tu turi tiek pi
nigu ant teip brangu parotu ?

Ant rytojaus paemes už lu- 
dytoju Steponą Biuziuka, nu
važiavo tiesėk in miestą pas 
auksoriu.

— Perpraszau jog apie vie
na daigta klausiu; ar czion va
kar kas tekis pirko pas poną 
karolius? Paklausė vargamis
tra. rodydamas karolius.

— Teip pirko, atsake auk
so r i us.

— O kiek užmokėjo už juo
sius?

Suvirsz dvideszimti rau
donųjų, labai puikus karoliai 
su auksine sagute, kalbėjo auk- 
soris.

— O praszau pono, kokais 
pinigais užmokėjo? (

— Na asz sakau raudoni-

I"he U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 
įp J for their patriotic donation, the Advertising Council and

gamistraus ir nuėjo in dvara.
Ant rytojaus po tam pasikal

bėjimui- iszprasze sau Feleksas 
kais Holanderskinais ir tai 
grąžais.

— O ar da ponas turi tuo
sius pinigus pas save?

— Tai kur galetau padėti 
nuo vakar? Yra visi ligi vie
nam.

— Na tai praszau pono, ne- 
iszduoti nuo saves tuosius pi
nigus, ba asz tai sakau prie lu- 
dintejaus. ba tai tiejei pinigai 
yra isz tu paežiu, ka nuo už- 
musztojo pono Antano likosi 
paimti.

— Nuo užmuszto paimti? 
Tarė nusigandęs auksoris, ku
ris niekaip negalėjo tikėti, jog 
tai tas ponas, ka vakar karo
lius pirko, butu tame inmaiszy- 
tas?

— Dovanok man ponas už 
tai, norint ponas nieko nežino
damas pardavai, 'bet asz turiu 
policijai apie tai daneszti, ba 
tai bus pradžia svarbaus tyri
nėjimo.

Teip padare, kaip pasakė, 
sugryžo vargamistra su kare
lais atgal ir tuojaus nusidavė 
in dvara. Papraszes poną in at- 
skyra pakaju, apsako kaip jis 
nužiūrėjo lakaju. Ponas isz- 
siunte lakaju su nuduotu rei
kalu, o pats liepe padaryti kra
ta jojo stubeleje ir užtiko po 
pagalve (paduszlka) krepsziu- 
ka, o jame rado tris Holandi- 
nius raudonikius. Nusiuntė po
nas ipaszaukte vaita ir tuojaus 
liepe suimti lakaju; pas pri
statė gerus sargus ir taje pa
ezia diena nusidavė in miestą 
paemes su savim vargamistra.

Mieste akyse palicijois, auk
soris parode tuosius raudoni
kius; peržiurėjo visus dvide- 
szimtis pakalejnui ir pažino-, 
jog tai buvo tiejei patys, o ant 
nėkuriu da buvo pletmai krau
jo. Raudonikius paėmė ligi 
teismai, karolius paliko aukso- 
riui, o kareivius nusiuntė su
imti Feleiksa.

Iszbales kai])- drėbė, drebė
damas nuo baimes, pasidavė 
Feleksas kareiviams, tuojaus 
likosi nuvesztas in-miestą. Czia 

Minuteman • • •

18o years ago this month a small group of men gathered 
at Concord Bridge and took a stand for, a way of life they 
believed in.
They called themselves Minutemen—ordinary citizens will
ing to protect their freedom and their families with their lives. 
And in a less dramatic but no less essential way, the spirit 
of Concord Bridge is evident today. Millions of citizen sol
diers are now training in our armed forces and in volunteer 
reserve units. Like the Minutemen who preceded them, they 
are prepared to protect their homes if they have to.
Let the Minuteman in the Savings Bond symbol remind you 
of the necessity of constant vigilance—and of a way we can 
all contribute to our nation’s strength and preparedness- 
through the systematic purchase of U. S. Savings Bonds.

Security—for ourselves and our country- 
is simple with the Payroll Savings Plan

Eight million working people 
just like yourself are profiting 
by steady investment in Sav
ings Bonds through the con
venient Payroll Savings Plan. 
Why don’t you join them? Just 
tell the people in your com
pany pay office how much you 
want to save each payday and 
sign, the card they give you. 
Then that amount is put aside 
for you each payday. When

enough accumulates, you get an 
interest-earning Series E Bond.

For your future—and the future 
of America—sign up today for 
the Payroll Savings Plan or buy 
Bonds regularly at your bank. 
If you want your interest as cur
rent income, ask your banker 
about3% Series H Bonds that pay 
interest semiannually by United 
States Treasury check. <

jam parode krepsziuka su tri
nti raudoniukais rastais po pa
galve ir tuosius 20 raudoniukiu O
parode, ka užmokėjo auksoriui 
už karolius.

Kvostas Feleksas, isz kur 
gavo tuosius pinigus, spyrėsi ir 
laike jog gavo nuo numirusios 
tetos isz Kriokava. Nurasze in 
tenais, in valdžia su paklausi
mu apie likusi turtą po numi- 
r.usai tetai Felekso, nes ka? 
Kada atėjo atsakymas, jog nu
mirusi motore po kaimuoezui, 
buvo didele girtuokle ir jog ra
do patvoryje negyva.

Iszsidave melas isz tos sza- 
lies, o kada Feleksas jau netu
rėjo kitokio' budo, isz kur ga
vo pinigus, po keliu dienu kvo
timo, prisipažino prie žudins- 
tes papikiiiitos ant Antano Mi- 
lonickio ir sugrdbimo turto. 
Žudinsta toji da pasididino isz 
tosios apylinkybes, jog kalti
ninkas norėjo nuversti kalte 
ant žmogaus nekalto, ant jojo 
prapulties! Nuteiso ji už ta 
biauru szposa ant dvideszimts 
metu prie sunkaus darbo in Si- 
berija; paskuį-gi jeigu da bus 
gyvas, ant gyvenimo . szaltose r

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 
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szalyse Sibirijoj.
Galima sau perstatyti nusi

minimą ir džiaugsma visu gy
ventoju apylinkėje! Pats ponas 
baisiai susirupines, jog nekal
ta sadauninkai ka tik ne pra
puldė, rtoszko ji dabar surasti 
ir gausiai skriauda atlyginti.

* * *• “-t -f
Ant kapiniu parapiniu jau 

pradėjo temti, ir pelėdos su ap- 
uokuczais vaitote, nuo' kurio 
tai balso biednas Kaulelis sėdė
damas skiepe nuo baimes dre
bėjo. Jau naktis užeitinejo. 
Troszko ka greicziau.se iszeite 
ant szviežio oro ir griovose 
perleisti nakti. Jau rengėsi isz- 
eiti, kad sztai paregėjo daugy
be žiburėliu nuo žibintaieziu, 
velei in skiepą adbulas insiire. 
Nežinodamas ka tai ženklina, 
Kaulas drueziai dureles nuo 
skiepo privėrė ir lauke kol vis
kas apsimalszins. Nse ant dide
lio dyvo, kokis tai armyderis 
davėsi girdėti ant kampiniu ir 
kas kartas artinantis. Nežino
damas ka tai ženklina, Kaulas 
nutirpo; Mislino jog jau pas
kutini valanda del jo atėjo, jog 
ji suims ir in kalėjimą inkisz. 
Velei atidarė dureles ir jau no
rėjo bėgti, kad sztai iszgirdo 
pažinstama del saves balsa 
Agutes:

— Rauluk! Kailiuk! Atsi
kelk isz graibo ir pasirodyk 
mums. Esi valnas! O tikras ža
dintojas jau sėdi apkaustytas.

Tykiai teip gera mergaite 
szauke idant Kaulelis nepersi- 
ganstu prisiartinaneziu žmonių 
su tokiu armyderiu. Paskui vi
si, ka in czion atėjo, apsiaubė 
aplinkui Kauleli: Dievobai
mingi kaimuoeziai, su nuim
tom kepurėms priesz kryžių, 
stovėjo laikydami žibintaites, 
o Agotėlė padavus Kaulelui 
ranka, Iprigelbejo iszeiti isz 
skiepo ir vedesi namon. O buvo 
dabar linksma ir laiminga, 
kaip da niekados tokia nebūvą!■ •. . 11 Szale jųdviejų ėjo pats ponas 
Milonickis, o ir vargamistra 
szypsodamasis, ba jis galėjo la- 
biause džiaugtis, nes jis iszra- 
do' tikra žadintojų.

Pribuvo in grinezia varga- 
mistros ir pats ponąsi, o per- 
praszyiiedamas karsztai Kaula 
už taje skriauda padaryta per 
nežinysta bueziavo ji in galva, 
davė jam ta pati dinsta ir da 
mokesti padidino.

Namelyje vargamistros visi
(Tasa Ant 2 Puslapio)

Muszkim.es
greicziau.se
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ZiniosVietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Teotimo ir Szv. Agnieszkos, o 
Tautiszka Vardine: Lazdona. 
Ir at diena: 1948 iii., Amerikos 
augszcziausias teismas nubau
dė mainiei’iu 'bosą John L. Le- 
wisa ir Unija. Lewisas užmokė
jo $20,000, o mainieriu Unija 
$1,400,000 už tai kad Lewisas 
nepaklausė Teismo ir neatsza li
ke straiku.

— Pareita Ketvergą, apie 
antra valanda po piet, in Lo
cust Mt. ligonbuteje, numirė 
miesto gyventoja, Konstancija 
Matalievicziene, nuo 104 S. Ca
tawissa uly. Velione staiga su
sirgo1 savo namuose ir likos nu
veszta iu ligonbute kuri ten pa
simirė. Velione gimė Lietuvo
je. Kitados gyveno Park Crest, 
po tam apsigyveno Mahanoju- 
je. Jos vyras Petras mirė Va
sario1 12-ta diena, 1954 met uose. 
Laidotuves invyko Panedelio 
ryta su alpiegomis in Szv. Juo
zapo bažnyczioje devinta va
landa ir (palaidota in parapijos 
kilpines. Graborius L. Tras- 
kauskas laidojo.

— Ketverge pripuola Szv. 
Anzelmo vyskupo, o Tautiszka 
Vardine: Kryviso. Taipgi ta 
diena: 1898 m., Amerika pa
skelbė kara priesz Ispanija.

— Petnyczioj pripuola, SS. 
Sotero ir Kajaus, o Taut iszka 
Vardine: Girulio. Ir ta diena: 
1789 m., Amerikos tautiszkas 
himnas “Hail Columbia” buvo 
pirma syiki sugiedotas Phila- 
delphijoje, Pa.; 1228 m., Mozū
rai pasitelkė K ryži n ocz i u s, 
pradėjo kara priesz Lietuva.

— Meszkeriavimo sezonas 
prasidėjo pareita Petnyczia. 
Langelis žuvininku turėjo gi
linki, bet daug turėjo ir bloga, 
gilinki pirma diena meszkeria
vimo.

— Laikas vela'Ims permai
nytas Nedelioj, Balandžio Apr. 
24-ta diena. Laikrodžiai ir laik
rodėliai bus pastumti greieziau 
viena valanda. Tasai laikas va
dinamas kaipo “Daylight Sav
ing Time’’ ir tesis iki Rugsėjo 
(iSept.) 25-tai dienai.

, Maizeville, Pa. —
Gerai žinomas biznierius Vin
cas Buszkis, kuris 'buvo savi
ninkas Brandonville Country 
Clulb užeiga, netikintai pasimi
rė pareita Petnyuzia popiet in 
Locust Mt. ligonbuteje. Velio
nis staiga susirgo Petnyczioj ir 
likos tuo jaus nuvesztas in li
gonbute 2:15 valanda popietu. 
Ginies Maizeville je. Paliko 
duktre Eleanora; sunu Vinca 
namie; jo motinėlė Ona Busz- 
kiene, mieste; seserį Ed. Green, 
Frackville; tris 'brolius: Joną, 
Frackville; Juozą, Philadel
phia ir Antaną, Richmond, Ca
lifornia. Laidos Seredos ryta, 
su apiegoinis in iSzv. Liudviko 
bažnyęzioje ir palaidos in pa
rapijos kapinėse.

Girardville, Pa. —
Ponia Katre Sky s tini i eim (Yes- 
kievieziute) puldama tropais 
žemyn savo namuose, pareita 
Seredos vakara, likosi tuojauis 
nuveszta. in Ashland ligonbute 
del gydymo, o numirė Ketver
ge 2:15 vai., popintu.' Velio
ne atvyko isz Lietuvos 1909 
metuose in Shenadoryje, po 
tam apsigyveno 'Girardvilleje. 
Paliko savo vyra Kazimiera; 
duktere M. Klimiene, mieste; 
šeseri Margareta Banoniene

mieste, ir du aliukus. Laidojo 
Panedelio ryta su apiegoinis iu 
Szv. Vincento bažnyiczioje de
vinta valanda ir palaidojo iu 
Szv. J urgio parapijos kapinėse 
Shenandoah.

Tamaqua, Pa. —
Ana diena iszvalžiavo in China - 

mas .J. Bagdonas,

atlankyti savo sesute vienuole 
M. Henrietta-, isz Kazimierie- 
cziii. vienuolyno.

GERIAU RUSIJA:
NEGU KALĖJIMAS AUSTRIJOS -RUSIJOS

SUTARTIS
Amerika Pasirengus

Rusijos Grasinimams Sovietai Sutinka
Pasitraukti

HARRISBURG, PA.
Keturios deszimts trijų metu, 
apyplikis kalinys, Michael Vla- 
dika, praszo kad jam butu pa
vėlinta gryszti in Sovietu Ru
sija, negu pasilikti iki gyvos 
galvos kalėjime. Jis buvo iki 
gyvos galvos nuteistas in kalė
jimą už nužudinima vieno drai- 
verio.

Gimęs Archangel mieste, Ru
sijoje, jis atvažiavo in Amerika 
kai buvo labai jaunas. Jis buvo 
suaręs? tuotas ir pasmerktas 
1928 metuose už vagyste, ir bu
vo paleistas 1930 metuose, kai 
jis iszbuvo kalėjime tris metus, 
nors jis luvo nuteistas ant sze- 
sziu metu.

Po tam jis ir du kiti vyrai ir 
viena moteriszke norėjo apvog
ti banka in White Haven, Pa. 
Jis gavo nuo deszimts iki dvi- 
deszimts metu in kalėjimą. Dar 
po tam, rodos dar negana, jis 
buvo nuteistas už nužudinima 
vieno draiverio. Už szita prasi-

SKAITYKIT

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Pirkie U. S. Bonus!

7 Isz Vienos Szeimynos

PLATINKI! “SAULE

Szunytis Gardžiai Apsilaižo

S. Bonus Sziandien!Pirkie U.

SAULE” - PLATINKIT

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

ASZTUONI ŽUVO
GAISRE

SARATOGA SPRINGS, N.Y. 
— Asztuoni, ar gal dar ir dau
giau, žuvo, kai gaisras isztiko 
trijų augsztu narna miesto vi
duryje.

Septyni buvo isz vienos szei
mynos. Jie buvo: keturios de
szimts dvieju metu amžiaus 
Gilbert Abeel, jo žmona, Ma
deline ir ju penki vaikucziai, 
kuriu metai buvo nuo penkių 
iki szesziolikos; trys vaikai ir 
dvi mergaites.

Kitas sudegęs lavonas dar 
nėra dažinotaš kas tai buvo. 
Keli kiti buvo sužeisti, kuriu 
tarpe yra vienos szeimynos de
szimts vaikucziu.

Gaisras, rodos, prasidėjo, ar 
bent prasimusze apie puse po 
dvieju isz ryto. Abeels szeimy- 
na, vyras, žmona ir visi vaiku
cziai buvo paskutinaji syki pa
matyti kai visi buvo pribege 
prie savo namu langu, szaukda- 
mi pabelbos. Tada stogas in- 
griuvo ir visi žuvo. *

kaitimą jis buvo nuteistas iki į jokiu kariszku sutareziu su ki- 
gyvos galvos in kalėjimą. tais krasztais ir niekados nepa-

Vienas isz kalėjimo virszi- vėlins kitiems krasztams in- j 
ninku sako: “Tai pirmas sykis 
man iszgirsti, kad kas nors pa
sirinktu gryszti in Rusija, vie
toj pasilikti musu kalėjime.

Smitas žmogžudis, kalinys sa
ko: “Asz nekaltas tos žmogžu
dystes. Kai mane ežia patupdi- 
no, asz kelis amatus iszmokau 
ir galėsiu labai lengvai sau 
darba gauti Sovietu Rusijoje.“

Nei teismas, nei valdžia, ne 
ra dar nieko pasakė kaslink to 
keisto praszymo.

steigti tvirtoves ant jos žemes.
Visa tai reiszkia, kad Aus

trija taptų neszalinis, neturali- 
nis krasztas, butu nepriklauso
mas krasztas tarp Rytiniu ir 
Vakariniu krasztu Europoje. 
Teipgi reiszkia Austrija nega
lėtu prisidėti prie apginklavi
mo Europos krasztu.

Sulyg szita sutartimi Austri
ja prižada niekados nesusideti 
su Vokietija, kaip ji buvo susi
dėjus per Hitlerio vieszpatavi- 
ma.

O Sovietai, isz savo puses 
prižada:
Susitaikinti su Austrijos karo 
skola ant pusantro milijono do
leriu. Sovietai sutinka imti 
tavoro vietoj pinigu.

Sovietai sutinka Austrijai 
sugražinti visas nuosavybes 
kurios dabar randasi Sovietu 
zonoje, vietoje, net ir Danube 
Shipping kompanija ir jos fa
brikus.

Sugražinti Austrijos aliejaus 
szulinius, kuriuos Sovietai bu- 

MASKVA, RUSIJA. — So
vietu valdžia dabar yra parei
kalavus, kad kuo greieziausia 
butu užbaigtas klausimas kas- 
link Austrijos nepriklausomy
bes, ir kad butu susitarta kaip
ir kada patraukti visa Sovietu i vo pasiėmė deszimts metu at- 
armija isz to kraszto, ne vėliau 
kaip Gruodžio, trisdeszimts pir 
ma diena.

Austrijos Konceliarijus, Ra
ab užtikrino Sovietu Užsienio 
Minister!, Molotova, kad Aus
trija niekados neprisidės prie

gal.
Bet už visa tai Austrai turi 

sutikti Sovietams gerokai už
mokėti!

Ir iszrodo kad Austrija ant 
visu tu sanlygu sutiks ir suda
rys taikos sutarti su Sovietais!

Laivyno Surentos Kumsztyncs

Asztuonios deszimts sze- 
sziu svaru Rusty Field aug- 
sztelninkas apsiverezia per 
kumsztynes, kai septynios 
deszimts septynių svaru 
Brooks Hąrrel jam gerai pa-

taiko per. galva. Szitie jauni 
kumsztininkai susidūrė in 
devynių metu amžiaus kum- 
sztininku rungtynes, kurias 
buvo surengė Laivyno Aka
demija, in Annapolis, Md.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS

sieke 1,650,116 isz ju rinki
muose dalyvavo 1,649.039 arba 
99.93 procentas bendro inre- 
gistruotuju skaieziaus. Skel
biama už partijos iszstatytuo- 
sius kandidatus balsavus 99.92 
nuosrimtis bendrojo dalyviu 
skaieziaus, o priesz kandatus 
1,214 žmonių, arba 0.07 nuo- 
szimtis bendrojo rinkėju skai
eziaus. Negaliojaneziais pri
pažinta 18 raportu, biuleteniu. 
Vilniaus radijo Kovo 3czia die
na pareiszkimu, visi iszrinktie- 
ji deputatai yra Komunistu ir 
nepartiniu bloku kandidatai.

Szunytis Ginger , kurio 
namai yra Paryžiuje, Pran
cūzijoje, negali pagundos at
sikratyti kai pamate szoka- 
lado szmoteli, saldaine. Jis 
gerai žino kad jis bus nu

O kaip kitaip ir gali būti? 
Kaip ji negalėjo būti iszrink- 
ti? Be TL Aukscziausiosios 
Tarybos, buvo iszrinkti depu
tatai in 87 rajonu tarybes, 71 
miesto tarybe, 7 miestu rajonu 
tarybas, 1,226 apylinkių tary
bas. Isz viso in visas tarybas 
iszrinkti 27,752 deputatai. Vie
nok 5-se rinkiminėse apygar
dose rinkimams in apylinkių 
tarybas kandidatai in deputa
tus negavo visiszkai balsu 
daugumos, ir ten invyks nauji 
rinkimai, patikslina ta rinki
mine komedija Kovo 3czia die
na Vilniaus radijas.

Visi gerai žino, kaip isz tik
ro vyksta balsavimai Bolsze- 
vikineje tvarkoje. Žmones ten 
vereziam iBalsuoti, nes visi ži
no, ka ten reiszkia nevykimas 
balsuoti. Taigi, rinkimą inera 
nei laisvi, nes visi varomi jie- 
ga in rinkimini kermosziu, nei 
žmones gali pasirinkti, ka jie 
nori: visi turi balsuoti tik už 
tuos asmenis, kuriuos iszstato 
partija.

Taip pat netiesa, kad jais 
gyventojai reiszke džiaugsma, 
nes niekas nesidžiaugia jokiu 
prievartos aktu. Sovietini 
smurtą pavergtieji turi vykdy
ti dantis sukandę, nes žino, jog 
nėra kitos iszeities. Taip žmo
nes tylėdami turi kęsti paver- 
gjo užkrauta užimantojai, 
skurdą ir varga. Ir vis tiek 
užimantojai ir ju kvislingiai 
agentai tokia rinkimine kome
dija vadina laisviausiais ir de- 
mokratiszkiausiais pasaulyje 
rinkimais ,rodancziais vienin
ga pasitikėjimą partija ir vy
riausybe.
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baustas jeigu jis ta saldaine 
įsues, bet jis, biski po biski 
insidrasina ir paskutinis pa
veikslas parodo kaip jis pa
sidavė tai pagundai ir pasi
savino ta saldaine.




