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Spalvingai apsirėdė rai
teliai, su iszkeltais kardais 
sveikina Karaliene Elzbieta 
ir jos vyra, Duke of Edin

Isz Amerikos
DIEVOBAIMINGA

SENMERGE

Pasivogė Daugiau 
Kaip $2,000,000

NORFOLK, VA. — Miela- 
szirdinga ir dievobaiminga 
senmerge, kuri dirbo in Com
monwealth Building & Loan 
Association kompanija, nusi- 
nesze daugiau kaip du milijonu 
asztuonis szimtus tukstancziu 
doleriu. Daugiau negu tie va
giai gavo kurie apvogė Brinks 
banka, ir kurie pragarsėjo už 
tai kad jie daugiausia pinigu 
buvo pasivogė negu kurie kiti 
vagiai.

Szita kompanija, banka tuo- 
jaus paskelbė kad ji eina isz 
biznio kai jos virszininkai da
žinojo kad bankai trūksta dvie
ju milijonu szimto tukstanczio 
doleriu.

Per dvideszimts metu szita 
senmerge, Panele Minnie C. 
Mangum vede tos bankos kny
gas, pasirinkdama sau darbi
ninkes isz jaunu mergaicziu 
kurios buvo ka tik baigusios 
augsztesniaja mokykla. Ji ban
kos virszininkams pasiaiszkin- 
davo kad ji nori vien tik jaunu 
ir nemokintu mergaicziu, kad 
ji galėtu jas gerai iszmokinti 
kaip vesti bankos knygas.

Bet viena isz tu jos jaunu 
darbininku jai labai negražiai 
atsimokėjo, atsilygino, buvo 
visai nedėkinga. Nes ji, iszmo- 
kus knygas vesti kaip ta sen
merge ja iszmokino, už keliu 
menesiu vieszai pasakė kad 
jai nepatinka tos senmerges 
knygų tvarkos, ir ji pareika
lavo kad visos knygos butu 
peržiuretos. Sztai kur tau dė
kingumas!

Valdžios banku atstovai bu
vo paszaukti visas knygas per

Raiteliai Sveikina Savo Karaliene DVYNUKAI

burgh, in Kaduna, Nigerijos 
kraszte.

Karaliene apvaikszcziojo
savo ketvirtas sukaktuves

žiūrėti. Jie in viena diena su-' parodinimai kaltino Panele/ 
rado kad bankoje trumpa de- senmerge Mangum. Pareita 
vyniu szimtu tukstancziu dole- i Gruodžio dvideszimts diena ta 
riu, ir jie stacziai, pirsztu pri- senmerge buvo intarta už bent 
-------------------------------------- szimto tukstanczio doleriu pa-

Loszike Su Savo 
Gyvuliukais

Kai loszikei June Havoc
buvo griesztai duota žinoti 

Į kad ji negali savo szitus gy
vulius vesztis nei ant trauki
nio nei ant eroplano, ji supy
kus ir ant kerszto pasakė vi- 

l . sicms kad ji važiuos isz New
York miesto in Hollywood 
su automobiliu ir visus savo 
tuos gyvulius su savimi ve- 
szis. Kiek buvo dažinota, tai 
nei traukiniu nei eroplanu 
kompanijų virszininkai nei 
vienos aszaros neiszliejo kad 
ji savo bizni kur nors kitur 
nusinesze. Ir tie virszininkai 
gerai padare. Jau beveik lai
kas kad tokios loszikes, ne- 
vos gražuoles turėtu susi
prasti ir dažinoti kad ir jos 
turi žmoniszkai pasielgti. 

kaipo Anglijos karaliene, 
Enugu mieste, kur jie pana- 
sziai buvo priimta ir pasvei
kinta.

sivcgima. Ji buvo paleista po 
kaucija. Už dvideszimts dienu 
tie valdžios knygų peržiūrėto
jai suseke kad ta senmerge bu
vo ta banka nuszlavus už dau
giau kaip du milijonu asztuo- 
nis sz.’mtus tukstancziu dole
riu.

Senmerge prisipažino kad 
ji, kartas nuo karto, pasiimda
vo kiek pinigu isz bankos iždo, 
bet ji sako kad ji nežino nei ka
da nei kiek.

EISENHOWERIS
LIGONINĖJE

Daktarai Patikrino Jo 
Sveikata

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris da- 

į bar randasi Walter Reed Armi
jos ligoninėje, kur daktarai no
ri patikrinti jo sveikata ir da- 
žinoti ar jis yra visiszkai pa- 

j sveikes nuo tos szirdies ligos.
Baltnamai sako kad tu Dak

taru nusprendimas nebus vie- 
szai publikai paskelbtas, kol 
keli kiti Daktarai turės progos 
pasitarti. Tai bus gal kada 
nors szios sanvaites viduryje.

, Pats Eisenhoweris laikrasz- 
tininkams buvo pasakęs kad 

i Daktaru isztyrimai daug nu-
svers jo nutarimą kaslink atei- j szautas ant smert.

, naneziu Rinkimu, bet jis grei- Penkios deszimts keturiu 
tai pridėjo kad tie Daktarai metu amžiaus Ponia Riggs po- 

i jam nepasakys ar jis gali stoti ' licijantams prisipažino, kad ji 
inRinkimus ar ne. Jis sako kad i buvo su savo dvideszimts sep- 
tas nusprendimas pareis nuo ytniu metu amžiaus sunumi, 
jo vieno, nežiūrint ka tie Dak- Vincu namie, kai jiedu stengie- 
tarai jam pasakys. si prikalbinti tęva, kad jis nu-

Eisenhoweris toki egzaminą-'! i;irktu nau> televlzlJa ir ta se' 
vima turėjo pareita Gruodžio na išmainytu ar iszmestu. 
menesyje. Dabar, kiek galima Motina su sunumi nuėjo in 
dažinoti, szitas bus paskutinis, vietini saliuna kur jiedu rado 
nes Daktarai jam dabar gales Poną Eugene Riggs prie baro.
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INTARTI

Jaunas Skautas 
Nužudintas

WHEELING, W. VA. — 
Keturiolikos metu dvynukai 
yra intarti ir suaresztuoti už 
nužudinima savo draugo, de-j 
vyniu metu jauno skauto.

Thomas Williams ir jo dvy
nukas Joseph buvo suaresztuo
ti ir be jokios kaucijos sulaiky
ti.

Jauno skauto David Powell 
lavonas buvo jo giminaities,

■ dvideszimts trijų metu amžiaus 
Mary V. Wilson surastas prie 

: namu.
Jųdviejų motina Ponia Will

iams apslobo kai dažinojo kad 
jos vaikai buvo savo dranga 
nužudė. Ji buvo nuveszta in 
Ohio Valley General ligonine.

Ankscziau ta diena polici- 
jantai buvo iszklausineje viena 

j kita to skauto drauga, tuos 
dvynukus ir viena szeszios de- 
szimts devynių metu amžiaus 
seneli.

Jaunas skautas David Po
well buvo dingės kai jis buvo 
iszejes pardavinėti tikietus del 
skautu.

Jo galva buvo sutrinta. Sza- 
lia jo lavono buvo maža lente
le, plaktukas, keli sudegusi ci- 
garetai ir kelios nudegusios 
žvakutes.

Valdžios advokatas Joseph 
Gompers sako kad vaikas buvo 
užmusztas kai jam galva buvo 
praskelta ir sutrinta. Jis sako 
kad teipgi buvo surastaant jo 
lavono, apie kakla ir gerkle ke
lies žaizdos, kaip kad butu nuo 
asztraus peilio.

Vieno isz tu dvynuku kelnai
tes buvo kraujais aptekusios, 
policijantas Reece Blair sako. 
Tas dvynukas teszkinosi kad 
jis priguli prie vienos vaiku 
czaikos, kurie yra prisiekė 
iszžudinti visus karvelius apy
linkėje. Ankscziau jis buvo 
sakes kad tos demes ant jo kel
nių buvo tik kecziupas.

Nj ŽUDĖ SAVO 
VYRA ■

I

Susipesze Už Televizija į
CINCINNATI, OHIO. —

Penkios deszimts trijų metu 
amžiaus Eugene Riggs, kuris 
nesutiko savo szeimynai nu
pirkti didesne ir geresne tele
vizija buvo savo žmonos nu-

$300,000 DINGO ISZ
BANKOS

PHILADELPHIA, PA. —
Edward B. McCall, buvęs pa
skolų prižiūrėtojas Girard 
Trust Corn Exchange bankoje, 
intartas už “pasiskolinimą” 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Norėjo Ji Papirkti

Senatorius Francis Case, 
Republikonas isz South Da
kota, buvo in Senata inne- 
szes byla, kad Senatas isz- 
tirtu ir patikrintu jo prane- 
szima kad vienas advokatas 
norėjo ji papirkti, buvo jam 
pasiulines pastreczio tuks
tanczio doleriu kad jis Sena
te balsuotu už byla, kuri pa
vestu visa gazo pramone biz
nieriams ir kad valdžia nie
ko bendro neturėtu su tuo 
bizniu.

Jo inneszimas buvo isz- 
mestas, bet ta byla, nežiūrint 
to intarimo kad kai kurie 
norėjo papirkti kelis Sena
torius, buvo Senato priimta.

CYPRUS KRASZTE

Du Anglijos Lakūnai 
Nužudinti

NICOSIA, CYPRUS. — 
Tarptautininkas laįkrasztinin- 
ku sztabas pranesza kad du 
Anglijos lakūnai buvo nužu
dinti ir treczlas buvo labai su-, 
žeistas, kai sukilėliai juos su 
maknu karabinais suszaude 
szio kraszto sostinėje, Nicosia.

Sukilėliai veda audringa 
propaganda atimti isz Angli
jos priežiūros salas Vidur-Ž-J- 
miu jurose. Susitikę su szitaisl 
Anglijos lakūnais ant ulyczios 
jie, be jokio perspėjimo pra-

1 dėjo juos szaudinti.

! — Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50b arba 3 už 
$135. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

j Pirkie U. S. Bonus!

DU ANGLAI
ISZDAVIKAI

Pasiszneka Su 
Laikrasztininkais

MASKVA, RUSIJA. — 
Dingusieji Anglijos diplioma- 
tai, Guy Burgess ir Donald 
Maclean, staiga vieszai pasi- 

, rode ir pasisakė kad jiedu yra 
puikiai gyvene Rusijoje nuo to 
laiko kada jiedu pabėgo isz 
Anglijos, penxi metai atgal.

Szitie Anglai, kurie augsztas 
vietas laike Anglijos Ambasa- 
de, Amerikoje yra intarti už 
iszdav ma daug labai slaptin
gu žinių isz Anglijos ir Ameri
kos.

Jiedu tiems laikrasztinin- 
kams pasakė kad jiedu nieka
dos nėra buvę Komunistu agen
tai, bet kad jiedu jau seniai bu
vo prisirasze prie Komunistu 
partijos.

Jiedu sako kad jiedu nuva
žiavo in Rusija darbuotis del 
gersenio susipratimo ir sugy
venimo tarp Sovietu Rusijos ir 
Vakariniu krasztu.

Maclean tiepgi davė žinoti 
kad jo Amerikoje gimusi žmo-I 
na ir jųdviejų trys vaikuicziai 
dabar randasi Maskvoje.

Du Anglijos laikrasztininkai 
ir vienas atstovas isz Pravdos 

' laikraszczio buvo suszaukti pa- 
siszneketi su tais dvejais Ang
lijos iszdavikais, in National 
kambarius.

Czia jie rado keturios de
szimts dvieju metu amžiaus 
Burgess ir keturios deszimts 
ketin iu metu amžiaus Maclean. 
Jiedu buvo puikiai ir sziltai 
apsirėdė su brangiais kaili
niais.

Tiedu Anglai laikrasztinin-

Kongresmonas Tikrai Dirba

Kongresmonas T. James 
Tumulty, isz New Jersey, 
czia tikrai atlieka teisinga ir 
tikra darba, mazgodamas 
grindas. Jo darba prižiūri ir 
Kongresmonui insako Ponia 
Andrew Ford, teipgi isz New 
Jersey.

Visa tai invyko per vaju 
surinkti deszimtukus toje 
valstijoje del szirdies ligų 

kams inteike trijų puslapiu 
raszta, kuriame jiedu neva pa- 
siaiszkino kodėl jiedu apleido 
savo kraszta Anglija, ir susi
dėjo su Sovietais. Jiedu pabė
go Gegužio dvideszimts penk
ta diena, 1951 metuose.

Jiedu sako kad jie buvo insi- 
tikine kad nei Anglija ir dar 
maliau Amerika stengiesi susi
taikinti su Rusija, ir jie jautie
si kad j u darbas ir pareiga yra 
eiti in Sovietu puse.

Užsigindami kad jiedu buvo 
Kommunistu agentai, sznipai, 
jiedu prisipažino kad jiedu bu
vo Komunistu partijos nariai 
kai jiedu lanke Cambridge 
Universitetą, ir pasakė kad 
jiedu niekados nebuvo apleidę 
ta Komunistu partija, net ir 
kai jiedu buvo paskirti in aug
sztas, atsakomingas vietas kai
po Ambasados nariai.

Generolas Douglas MacAr
thur sako kad szitiedu Anglai 
iszdavikai baisiai daug slaptu 
žinių iszdave isz Amerikos ir 
Anglijos per Korėjos kara, nes 
tuo laiku Burgess buvo virszi- 
ninkas Amerikos divizijos 
Anglu Užsienio reikalu ofise, 
Londone.

Praeita meta Anglijos val
džia prisipažino kad jos agen
tai gerai žinojo kad tiedu bu
vusieji dipliomatai ilga laika 
tarnavo Kremlinui, bet kad ne
buvo galima jųdviejų intarti ar 
suaresztuoti.

Maclean sako kad jis gerai 
žinojo kad Anglijos slapta po
licija ji seka ir už tai jis nuta
rė ta kraszta apleisti. Jam pa
dėjo pabėgti jo draugas, kuris 
ka tik buvo sugryžes isz Ame
rikos. Jis sako kad tuo laiku 
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važaus. Kongresmonas buvo 
prižadėjęs szitas grindas isz- 
mazgoti jeigu szitos mote- 
riszkes komitetas tiek ir tiek 
pinigu surinks. Iszrodo kad 
ta komisija dar ir daugiau 
surinko ir už tai szitas trijų 
szimtu svaru gerbiamas 
Kongresmonas dabar turi 
tas grindas iszmazgoti.

o a q
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Kas Girdei
Vagis iriojo in. restauranta in 

Fort. Worth, Texas, ir iszsi- 
traukės revolveri pareikalavo 
visus pinigus isz to restauran- 
to registerio. Restaurantas 
randasi prie May ir D uilycziu.

Jis tris sykius pareikalavo 
pinigu, het niekas rodos jo ne
paiso.

Paskui, septynios ueszimts 
trijų metu amžiaus Ponia Mat- 
tie Smith, to restaurant o kos- 
tumerka, jam pasakė kad ji sa
vo szuni ant jo pasiūdins. Kita 
moteriszke nusistvere už kavos 
puoduko ir pasako jam kad ji 
jam duos stacziai in kakta su 
tuo puoduku jeigu! jis nenutils.

Nabagas vagis, ra z!ba įnin
kąs, apsižiurojes, gerai alpsi- 
skaicziavcs savo padėti, sinut- 
nai paprasze kavos puoduko, 
užsimokėjo ir ramiai sau isz- 
ejo. 

‘ "
Porte Madera, Californijoje, 

Ponia Dora Blunden iszvažia- 
vo isz savo namu in miestą. Kai 
visi iszisižioje žiurėjo in jos au
tomobiliu, tai ji sustojo ir pati 
pasižiurėjo in savo automobi
liu, dažinoti kodėl visi in ja ir 
in jos automobiliu1 taip žiuri; ir 
ji pamate kad jos katinas tupi 
ant automobiliaus stogo.

■ • •
P re z i d ent a s E is e nh o w e r i s 

yira davės Komunistams Berly
ne 'žinoti kad Amerikieeziai ka
reiviai jau dalbai* pasirenge 
veszti ginkluotus ir szarvuotus 
'traukinius in Berlyną. Ant tu 
traukiniu bus kareiviai kat
riems jau dabar yra insakyta 
pirmiau sizauti ir tik paskui 
pasiklausinėti kas ten darosi.

Sovietu atstovai Tautu San- 
juingoje jau dabar ima prieszta- 
rauti ir sakyti kad Amerikie
eziai juos visai už dyka tenai 
gazdina.

tęva, motina pažinsta. Jis už
gimsta ligoninėje, kur slauges 
ji prižiūri, namie ‘'baby-sitters’ 
jaunos mokines ji prižiūri ir 
daboja, kai jo tėvai iszeina in 
teatra ar saliuna; kai jis eina!* . 
in mokykla, jis pietus valgo 
mokyklos “ Cafeterijoje”, pa-Į 
reina namo savo knygas pasi
dėti. ir iszeina ant muving pik- 
czieriu, nes jo tėvai su kitais 
reikalais yra saui iszeje. Szian- 
dien vaikui namai yra tik vieta 
kur galima .apsiprausti, ir isz 
kur nors iszeiti.

li aus. Jie perkasi* automobiliu 
ne sulyg savo ineigos, liet su-Į 
lyg .savo susiedo pasirodini- 
mo. ”

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

“ (11 r y s 1 e r ” automobiliu
kompanija dabar giriasi kad 
jos “Imperial” automobilius 
yra didžiausias, ilgiausias, sun
kiausias, ir brangiausias. Ir ta 
kompanija negali suspėti tiek 
tu savo “Imperial” automobi
liu pristatyti kiek Amerikie
eziai reikalauja.

KEIDOSZIU ONUTE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

sodno su jo dideliu! protu.
— ‘ Ar tui žinai, kuždėjo kle

bonas in ausi vikarui man 
Lenkstudentis davė ant egzek
vijų deszimts rubliu. Gerai, ka

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme-

La i k r asz t i n i n k a i Vaszi n gt o - 
ne sako kad jie yra tikri kad 
Eisenhoweris nestos in rinki-

Beveik viskas ima vėl pa
brangti. Pragyvenimas dabar 
daug brangesnis, nežiūrint ka 
Repulblikonai sako ar mums 
prižada.

Iszrodo kad biznieriams szie 
metai bus prastesni. Žmones 
neturi tiek pinigu, kiek mums 
Vaszingtonas sako kad jie tu
ri.

Sziu metui nauji automobi
liai yra spalvingesni, didesni, 
sunkesni, ilgesni ir brangesni.

Kongresmenai dabar yra su-* 
gryže in Vaszingtona, del savo 
posėdžiu. Bet dabar jiems nie
kas kitas nerupi taip labai, 
kaip žmonių votai, balsai del 
ateinancziui rinkimu.

Amerikietis y,'ra žmogus ku
ris, Pai jis iszgali pirktis maža 
automobiliu, perkasi sau dide
li ir brangu1, už kuri jis dirbs 
ir prakaltos per du ar tris me
tus.

Visi mes dirbame del savo 
valdžios, ir su savo taksomis ta 
savo valdžia, palaikome, bet 
politikierius yra mokintas 
žmogus; jis dirba', kaip mes 
dirbame, bet jam uiž jo darba 
valdžia užmoka, kai mes už 
savo darba valdžiai mokame.

’ Dabar galima nusipirkti to

Pypkes Durnai

Jisai Mirė!
Jisai mirė, mario mylimasis, 
Kuris taip mane mylėjo, 
Ir prižadėjo manės niekad 

neapleist.
Asz jam buvau szirdi 

prižadėjus,
Nes myeljau ji! ,
Kur jis dingo dabar?
Kur toji amžina meile?
Viso gyvenimo isztikimybes?
Kas dabar man lieka 

daryti?
Visu apleistai, visu 

užmirsztai,
Niekam nereikalinga?
Ateitis užsiniaukusi, 

neinžiuroma.
Nes jisai mirė.
Ne! ne, jis nemire,
Bet tik jo meile link 

manes dingo.
O kaip sunku pergyventi 

ta smūgi.
Juk taip da nesenei
Skambėjo jo mielus žodelei.
Dabar viskas dingo, 
Dingo ant visados.
Man tik lieka liūdėti

visa gyvenimą,
Nes asz ji myliu ir
Mylėsiu tol, kol gyvensiu.

ki maža radiju, kad galima ji 
užsikabinti ant savo rankos 
laikrodėlio.

mus, bet gembleriai kurie isz 
pinigu loszia, ir kurie pinigus 
deda ant arkliu, kumsztyniu ir 
kitu sportu, dabar tukstanezius 
doleriu siutina, sakydami kad 
Rejpulblikonu kandidatas bus 
Eisenhoweris.

Dabar galima. Daktarui ir li
goninei atmokėti savo bitas ant 
iszmokesezio, tiek ar tiek kas 
menesis.

Bankieriai nori dar daugiau 
pinigu skolinti žmonėms ant 
nauju namu, automobiliu ir ki
tokiu rakandu. Bet valdžia jau 
susirupinuĮs, nes Amerikieeziai 
yra insiskeline ant keliu bilijo
nu doleriu, ant iszmokesezio.

• •
Dabar laikas prisipirkti sa

vo vyrui ir vaikams czeveryku, 
nes už keliu dienu visi tie cze- 
verykai pabrangs apie doleri 
už pora.

Tikrai laimingas žmogus, 
yra tas, kuris gali savo auto
mobiliu vairuoti kai jo sūnūs 
ir duktė yra parvažiavę isz ko
legijos. ,

• • *
Laimingas sūnūs kuris savo

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

Devynios deszimtas nuo- 
szimtis visu automobiliu drai- 
veriti ir savininku yra apsi
draudė priesz nelaimes.

Valdžia mums, vyrams pra- 
nesza, kad nors mažiau mote
rų susini usza su automobiliais, 
bet kad moterys yra prastos 
automobiliu d vaiverios. Mote
rys reeziaui susikulia susimu- 
sza su automobiliais, bet jos 
taip durnai, taip kvailai drai- 
vina, kad daug vyru draiveriu 
susimusza, stengdamiesi tu 
bobui ant vieszkelip iszvengti, 
ar jas pralenkti.

Fordo, Cadillac ir Chrysler 
automobiliu kompanijos dabar 
visai nepaiso apie paprasto 
Amerikieczio, jos žiuri vien tik 
in bagoiczius, nes ju nauji au
tomobiliai, kaip ‘Continental’ 
‘El Dorado’ ir ‘Imperial’ kasz- 
tuoja po dhszimts tukstaneziu 
doleriu ar daugiau.

-------- ;;
“Chrysler” ‘ automobiliu 

kompanijos virszininkas už
klaustas kodėl jo kompanija 
neparupina mažesniu ir piges
niu automobiliu, , atsake: 
“Amerikieeziai nenori nei ma
žesnio, nei pigesnio automobi-
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gu jis dievobaimingas, tai ir 
asz nemažiau už ji, norius szi- 
met man da neteko ne syki 
“Teve musu” sukalbėti.

Klebonas ant szitu žodžiu I 
pakilo nuo kėdės, su juom pa
kilo ir jaunukas.

— Meskime velik szita lo- 
szima, pakilęs pratarė klebo
nas. O ka apie dievobaimingu
mą, tai asz jums, pons mokyto
jau, turiu ka pasakyti: “To
kios kalbos, kaip jusu, nepri
tinka mokytojui, tiktai Litvo- 
inaimi, kaip Vincu Vinco.”

— Ka! Ka! Ka! Nusijuokė 
Skriaudupys. Kasi man pritin
ka, tai jau asz pats gerai žinau 
ir praszau apie mane nesirū
pinti. O ka in Litvoma.nuis asz 
niekados neprigulesin. Da tie 
durniai nedaaugo iki maniu.

-— Kas-gi sveikas esi ? Pa
klaust5, akis net iszputes isz nu- 
sidyvijimo, klebonas.

— Asz esu mokytojas, szyp- 
sodamas atsake Skriaudupys, 
pastatęs akis in kleboną.

— Asz klausiu: kokio esi 
tikėjimo, kokios tautos?

— Ka! ka! ka! Pasileidę vėl 
juokais Skriaudupys. Asz ne
turiu nei saito nei brankto. Asz 
nepripažinstu nei tikybos,, nei 
tautos. Asz esmi žmogus ir 
daugiau nieko O jus intrigavo- 
'jate vieni priesz kitus, kaip 
Lenkstudentis priesz Litvoma- 
n u s.

— Peripraszau! Litvomanui 
pas mus nėra, pratarė Kurpi- 
nas.

— Na, gerai! Intrigavojate 
teitp, kaip Lenkstudentis priesz 
Lietuvius trauke toliau Skriau
dupys, o jus Lietuviai, nyksta- 
te, prapuolate, nežinia delko ir 
kai]>. Tokie-gi, kaip asz sau. 
stovi ir juokias. Mes gerai ma
tome ir žinome, kas bus ir ko 
reikia laukti.

— Kuo-gi negeras Lenkstu
dentis, kuo-gi kvaili tokie kaip 
jis, jus ir isz ju juokiatės? Jie 
siekia užlaikvti musu, karatas- 

/ *

te Lenkus, sekinsi atgaivint ja, 
klausė klebonas.

— Tai-gi ar reikia didesnio 
durniaus? Ar-gi jus mislyjate, 
jog valdžia daleis savo valstijo 
je platinti Lenkus? Tai kuris 
kitaip misilyja, teip kvailas, 
kad apie ji nekalbėti nereikia. 
Bet kvaili ir Litvomanai, tfu 
vėl apsirikau, kvaili ir Lietu
viai jeigu jie nori ir mislyja už
silikti. Lietuvoje už poros cle- 
setku metu neliks nei vieno 
Lietuve, visi pavirs in staezia 
tikins Maskolius. Teip mums 
iszreiszke muisu direktorius. 
Dabar, gal,, suprantate tdelko 
asz in ne jękia tauta neprigu
liu. Ak netiki in nieką ir Lenk
studentis, bet vis-tiek jis kvai
lys, nes dirba del Lenku, ir 
butu da kvailesnis, jeigu jisai 
dirbtu dykai.

— Ar tai jis už pinigus dir
ba ? Neiszkente Kurpiunas ne
paklausęs.

— Jis sakosi gaunas po 
deszimti rubliu kas menuo, o 
isz leidimai vardan “polskos 
SĮpravos” ne isz jo, tik isz Len
ku kiszeniaus. O neperseniai 
jam atsiuntė penkes deszimtis 
rubliu ant Lenkiszku reikalu, 
ant ranku vieno mpkytojaus, 
man pažinstamo, kuris teipo-gi 
neva laivo Lenkiszka. puse.

da asz apie tai neiszsitariau 
priesz szita mokytoju. Turbut 
tai jis man davė isz tu' atsiųs
tųjų. Bet Dievo valia, vis tik 
mums reikia iki paskutinai 
ginti Lenkus. If ka. asz sakiau 
apie Vincu Vinca, tai praszau 
iszpildyti.

— Ir dabar, po szitai szrie- 
kai ? Paklausė vikaras neiszti- 
kineziai pažiurėjas in kleboną.

— Szita szneka nieko ne
maino, atverto ant paklausimo 
klebonas, musu, kaipo dvasisz- 
ku ypatų pereiga stoti už Len
kus.

— Praszysiuosi, kad mane 
perkeltu in kita, parapija, pra
tarė vikaras in Kuupiuna, atsi
sveikindamas.

— Delko-gi teip?
— Matote, gyventi terpu 

tokiu kaip klebonas ir tokiu 
kaijp' skriaudupys, kurie be 
saito ir be brankto, man per 
sunku. Klebonas liepe man pa
sakyti pamokslą žmonėms, ka
da isztikro reiktu jam pasaky
ti pamokslą. Skriaudupys 
vaikszczioja be ’brankto ir be 
saito, kai]) ta degloji; isz tikrų
jų reiktu jam neatbūtinai ir 
saita ant sprando užnerti ir 
braukta, pakabinti. Bet lik 
sveikas, Kurpinne! Aulai, jau 
tavęs Onute akimis jieszko. 
Jeigu asz czionai negyvensiu, 
pakvieske ant svodbos.

— Duokie Dieve, kunigėli 
kad teip butu, kai]) man užme
nate, atsiliepe Kurpiunas, tar
tum mergina nesiszalina nuo 
manos.

Gražus buvo vakaras. Saule
le raudonais spindulias uždege 
sodno medžius, nužėrė auksu 
ant lengvu padanges debesiu 
ir pabiro, nu.tiszko drębanczia 
szviesa ant pievų vejos, ant 
liemenų linu, avižių, svyruo- 
janeziu laukuose.

— Jaunas kunigas ėjo na
mo pekszczias ir nors buvo sun-^ 
ku jam ant szirdies, vienok ne
galėjo nepatemyti prigimimo 
grožybes ir pratarė in save:

— Koks gražus Dievo ran
ku darbas, koks gražus jo su
tvėrimas mažiausiamo krisle ir 
neapimamo pasaulės kambary- 
be! Tik dėlto žmogus, tas 'že
mes valdonas, sutvertasis ant 
Dievo paveikslo ir panaszumo, 
vietojo pataisyti savo laika, 
vietoje paversti in lengvesni 
gyvenimą del tokiu jau kai]) 
pats, nuo amžių naikina ramu
ma ant žemos ir verezia gražu 
pasaulo ant asza.ru pakalne? 
Bet, Tėvo Visagalis! Buk valia. 
Tavo kaip Danguje teip ir ant 
žemes!

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 201 Istorija apie Amži-

czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
t,alpinasi sekanti skaitymai: 
Y’la 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.

N0.112—Trys apjysakos 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 nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—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—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo,^ Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; 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., 20o.

I y „
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 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180Į4—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
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 Iszganytojaiis 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. 
Plikius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Palengvo ipartnerai prasi- ha Žydą. Jo kelione po svietą
szalino nuo Skriaudulpio, iszsi- 
skirste palike ji viena viduryje

ir liudymas apie 
tu 20c.

Jezu Kris-
No.153—Apie Gailuti, Du

Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

Užsisakant knygas is* 
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.

jy?U Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A>
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Keidosziū Onute
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(Tasa)

Onute sugryžo namo.
Nelengva buvo isz įprad'žiu 

jai diibti bailiomis., iszlepinto- 
mis, rankomis sunkius ir neva
lius kaimo darbus; nelengvai 
buvo paprasti vėlai gulti, o 
szvintant kelti, 'bet viskadalai- 
ke jaunas prigimimas, ir po 
dvieju sauvaiczini Onute jau 
juokdamosi kaip sena darbi
ninko, stojo visur prie darbo. 
Mažai to, namuose sipejo viską 
ji paversti saviszkai. Iszlygino. 
moline sti.bos asla, iszlbaltiliO’ 
kakliai su druska; seklyczioje 
ant langu pakabino savo ranku 
darbo firankas, drabulž i amsi pa
dirbo pakalbus. Sekly ežios as
la kasdien spėjo isizibarstyti tu- 
torkomis. Darželyje nors nela- 
bia puikios, bot atsirado lyse
les s,u gražiais takais terpti ju. 
Neiszsiliko ir darbužiai no jos 
ranku. Tėvo sermėga, pagaliaus 
ir ta pajuto' Onute, kuri per
mainė neipritinkairiczius jai gu- 
zikus. Takelis in grinezia, kie
mas szulinys, visi kita paveiks
ią gavo.

— Motin, kalbino syki Kei- 
dosziuis paczia, asz savo namo 
nepažinsiu, kaip Onute parva
žiavo.

— Ai- tu nepatemyjai, tėvai 
kas ir su kitais namiszkais da
rosi, ir tie kaip ir užsikrėtė nuo 
Onutės.

Ant Szv. Onos suvažiavo vėl 
svecziai in Keidoszius, nebuvo 
tik vieno Vincui Vinco, kuris 
isžtikro negryžo ant vakaciju 
namo. Vietoje jo buvo klebonas 
norints ir drucziai po pietų at
važiavo.

Naudodamiesi isz giedraus 
oro, svecziai pasklydo po sod
ną, po laukus, bot kožnas isz ju 
būrys norėjo, kad jame butu 
Onute. Seniai vadino ja in, lau
kus javui žiūrėti, moters kvietė 
in kieti parėdus parodyti, jaų- 
numene isz sodno neleido nuo 
saves,

— Onute! Szaiuke senis Ka
tilius, szvepluodamas, meškio 
tu tuosius jaunus, jie da spės 
tavim atsigėrėti; eik ve]ik su 
mumis seniais fpasigerete Die
vo dovanomis in laukus. Su ja
vais geresiesi, mes tavimi. Ag 
jau mums neilgai ant svieto 
būti.

— Tiesa, seni, pritarė jam 
Onutės pode, likusi jaiuiiume- 
nes pulke jauna da moteriszke, 
laikas jau tau apie kapines 
mi šlyti.

— Asz ir isz gruczko pada
ryta giltine tau atsiusiu, tegul- 
gi tave Tipuilis papjautu, pri
dėjo Kurpiunas, jeigu, jau tu 
jieszkai greitos' smorties.

— Ne, Petruiti, asz ne smer-
.1ties jieszkau, asz tik Onute va

dinu, atsake senis jam ant to.
— Na tai gerai! Asz tau dvi 

giltines atsiusiu! kad tiktu Onu
te neszauktum.

— Onute! Tavo moters 
szaukia! Užriko tame tarpe 
Keidosziene, iszkiszus galva 
isz klėties,

— Diediene! Pasakykie mo
terėlėms, jog mes vietoje Onu
tės atsiunsime joms du diedu: 
viena molini, kita seni Katilių 
ant sudraskymo. O Onute da 
per jauna. Kad paspėtu szian- 
dien kur ja szaukia, reiketu 
mergina supleszyti in dalis.

— Tik ant valandėlės* vyru-

cziai, kalbėjo gaspadino.
— Gerai. Tai mes patys ja 

ir palydėsimo in kieti.
JaunUmenes pulke Onute žy

dėto žydėjo. Galva jos, kaip ir 
kitu morgu, rodė pakalbę su 
sidabriniu galionu ir kvietko- 
mis; kaip ir kitu morgu, liemuo 
buvo'pridengtas kikliku, bet

Visur randasi ant svieto 
Apjuodintojai ir platintojai 

liežuviu,
Yp a t i nga i mote ros, 

Kurios apkalbinėja nekaltai 
savo artimus, 

O tankiausia ant veikėju, 
Kurie dirba, del gero kitu, 

Kurie turi atsakaneziu 
dinstus, 

Draugijose arba prie 
laikraszcziu.

Tieji apjuodintojai tankiausia 
Turi kokia ypatiszka 

neapykanta, 
Del tokiu žmonių u|ž tai, 

Kad nekarta aplaike 
per uosi, 

Už visokius prasikaltimus 
Turėdami tokia neapykantą 

priesz žmogų, 
Pradeda platinti visokias 

iszmislytas kalbas, 
Priesz savo pažystamus 

ar draugus,
Ir kur tik duodasi, 

Apmėto gera žmogų ar 
motorexsu purvais. 

Tokis žmogus užkluptas 
Tokiu szuniszku budu 
Tankiausia apie tai 

nieko nežino, 
Kaip jo apjuodintojai ji 

už akiu paniekino ja.
O kada dagirsta apie tai, 

Tai nieko sau isz to nedaro, 
Nors szunes loja, bet jis 

sau važiuoja.
Bet visuomene privalo 
Ant tokiu liežuvninku 

neatkreipti atyda, 
Kurio veda tolinus savo 

pekliszka propaganda.
Jeigu kas susitiktu su 

tokiu žale žiu, 
Kuris apjudineja kito 

žmogaus varda, 
Tegul ji tuoj prispiria ant 
Pristatymo davado arba 

geriau, 
Uždare tuojaus jam terla. 
Tik tokiu budu galėsimo 

Užbėgti szeszkiniai veislai, 
Kurie pasinaudoja isz gero 

vardo kitu, 
Apkalbėdami nekaltai juos.

Nesiranda žemesnio 
sutvėrimo žalczio, 

Už apkalbetoja žmoniui 
d r a u g i s z k o gy v e n i m o.

* * *
Jeigu kožnas, .

Vietoje kitus iszjuokti, 
Pradėtu juoktis isz saves, 
Tai pakiltu vienas didelis 

verksmas.

viskas truputi ne teip iszrode, 
kapi ant kitu. Už jos pakalkes 
buvo prikimszta. ne daržine 
kvietku, tik. kelios' szakeles rai
tu su žibueziais ir du žiedu! ra
dastos. Juodas jos kiklikas ap
ėmė laiba ir lankstu jos liemenį 
palikdamas ikvaliai vietos del 
iszsiutu marszkiniu 'baltu. Za- 
liadryžis sijonas su blizganczia 
limavone norints buvo pana- 
szus ant kitu, bet rasztus daug 
gražesnius turjeo. Tartum ta 
pati kaimo mergina, bet ne ta 
pati.

— Ir graži-gi Onute, kal
bėjo Kurpiunas in jos pode, 
akiu atitraukti nuo jos negali.

— Tik sergėkis, kad nęisz- 
sidurtum,, szyptelejusi, ta pra
taro.

— Justi) mylistą, in tokia ir 
iszsidurus ne sarmata.

— E! Kaip matau, Petruti, 
jau tu, turbūt, ir isz.sidurai už
mėtė moteriszke.

— Jau jeigu senis Katilius 
iszsidure, tai man ir Dievas 
Hope, atkirto vyras.

— Na, tai ko da daug lauk
ti?

— Mm! Laukt reikia, Onu
te lik penkiolika metu.

— Sziteip! Tai jau tu!, ir 
metus jos paskaitai? Jtiekda
mos kalbėjo moteriszke.

— Getiaus, nei kitu, savo 
pereitus1.

— Ka ten judu tarstotesi?SAPNOR1US
I

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu ;'
8 opi. ilgio, 5y2 ooL ploczio J j 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu, j' 
Knyga in minksztos po- Įi 
pieros virbeliuose. :: j!

Pinigai reikia siusti su Į ’ 
užsakymu: J

Tiktai,. . .41.00
Saule Publishing Co., 

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

Atsiliepe isz tolo jaunasis ku
nigėlis, prieidamas artyn prie 
Kurpiuno, ar judu nesibijote 
nei žmoni u,nei.... Czion ir ku
nigas klebonas, czion ir vyras.

— Kunigėli! Mudui ant nie
ko pikto nesitarstemo su Kur
piumi, kad reiketu man ko nors 
bi joties, atsake pode Onutės, 
asz tik ji ispaviedojau savisz
kai.

— Na ir ką? Ar prisipažino 
prie savo nuodėmių?

■ — Dabar asz kunigėliui ji 
palieku,'tai gal Jums jisai aisz- 
kiaus viską iszipasakos, nei 
man apie savo nuodėmės.

— Gerai sakai, pasakė ku
nigas, imdamas Kurpiuna už 
pažasties ir vesdamas szalin.

— Ar tu nelpatomyjei,'kuž
dėjo jisai Kurpiunui, jog kle
bonas visa laika su Lcnkstu- 
deneziu.

— Tiesa sakant, nepatemy- 
jau; asz tik viena Onute ma- 
cziau, atsake Kurpiunas szyp- 
sodamas.

— Ne! Be juoko asz tavęs 
klausiu, su: nusiminimu kalbėjo 
kunigas, mane laibai rūpina tas 
ju ilgas pasznekis ir psinauki- 
mas klebonas. Isz tokio paszne-, 
kio nieko gero negali iszdygti, 
asz tai žinau isz dalyvinio. Jau 
kelintas metas asz patemyjau, 
jog kaių tik szitas Lenksuden- 
tas paszneka įsu; klebonu tai 
klebonas kiekviena syki paskui 
ima daryti kokius nors bjauru
mus musu kampo jauniems in
teligentams. Prieikite jus ir 
pakalbėkite su kunigu, ar ne
galėsite kokiui nors budu Lenk- 
studenezio intrigas sugadinti, 
arba., nors ju pasekmes suma
žinti, ir teip jau musu vaiki
nam nekaltai, o daug tenka, nu
kentėti, ypaez per priežastį 
szito iszganios Lenkstudenczio.

Teip pasakęs, paleido rankas 
Kurpiuno ir nuėjo in szali 
kreipdamos vienok linkon kle
bonaus.

-— Kunige klebonai!! Szuk- 
telejo Kurpiunas, ar ne pasta
tyti staleli po liepa ir ar nepa- 
jieszkoti kortu ?

— U-gi ar rasis bendriniu-

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 

! tos rastos grabe musu Iszgany- 
! tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. J 96 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra d<il prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
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kai del loszimo? Atsake pa
klaustas klebonas.

— Basis Jusu Mylista! Asz 
sesių, ponas Skriaudupys, ku
nigas vikaras ir Jusu Mylista.

— Onute! Priėjės Kurpiu- 
nas prie jos isztyko prakalbė
jo, liepkite atneiszti staleli del 
loszimo kortomis, ir jeigu galė
site, nugramždinkite kur nors 
Lenkstudenti, jis czionai kokia 
nors vėl intriga su klebonam 
priesz nnisu inteligentus vaiki
nusi pradėjo.

—- Žinau, atsake ant szito 
Onute, dėbtelėjusi ant Kurpiu
no savo mėlynomis akimis, ku- 
riose jis pasaulio visa laime 
tartum pamate, tai ant Vincu 
Vinco jis pakele klebonu.

— Isz kur juis galite žirib- 
ti?. Paklauso nusidivyjes Kur
piunas.

Pas ponia buvo apie tai 
kalba, traukdamosi .pratarė

Onute.
'Neužilgo klebonas: sėdėjo: už 

stalo ir kortomis loszdamas 
puryjo ant Vincu Vinco.

— Kas galėjo tiketies, kad 
tokiu tėvu vaikas iszeis teip 
isz kelio. O vis tai, per tai, jog 
užsimanė augsztu mokslu, ku
riu jo menka galva nedalaike. 
Vis tai per sziksztma savo. No- 
iszfnokino tėvai maža, baimes 
Dievo ir nuolaidumo, tai dabar 
ir sulaukė velnio. Girdėjote? 
Jau jis pavirto suvis in Masko
lių ir priėmė staeziatikysta.

— Kunige klebonai!! Tau. 
jau ne pirma karta teip apie ji 
sznekant tenka girdėti, ir už
pernai teip apie ji pasakiojo 
Lenkstudontiš, o kaip parva
žiavo namo, visi pamatėme, 
jog tai ne tiesa.

— Matote, tada ir Lenkstu
denti suviliojo patis musu 
kampo Litvomanai tyczia, kad 
daugiaus niekados ir niekas 
netikėtu:. Tai matote, buvo 
priesz ji visa intriga padaryta.

— Gerai! O peniai ka-gi 
tas Lenksutdentis melavo apie 
musu kampo inteligentus, jog 
jie visi butu, padavė in guber
natorių atsiliepimą si>prižade- 
jimu apmsakolinti musu1 kam
pa in penkis metus ir but inga- 
ve už tai po dvara Vilniaus re- 
d'\ boję ?

— Na, da nežinia, ar tai 
melas, ar tiesa?

— Tegu teip! Bet kur jau 
tie dvarai ju?

— Dvarus galėjo jiems ža-1 
dėti paskui.

— Gerai! Bet. kodėl jie lig 
sziam laiku nieko pas muši to
kio nedaro, kas verstu ■ muisu 
žmones in Maskolius.

— Kaip-gi nedaro! Užriko 
klebonas. In Dieva netiki, in 
baižnyczia, neina.

— Kunige klebone, kaip-gi 
jie eis in bažnyczia, jeigu ten 
iszkeikia juosius ant amboni- 
jos.

— Asz juosuis ir iszkeikiau 
užtai, kad jie neeina. Ir dabar 
nebus to pamokslo- musu baž- 
nyczioje, kuriame nebus užgau
ti tie bedieviai Litvomanai mu-

su kampo. Ir dėlto praszau da
bar kunigą vikara ir paliepiu 
jam nuo szios dienos visados 
teip vadinamus inteligentus 
muisu kampo statyti visur ir 
visiems už paveiksią pikeziau- 
siu žmonių, kurie pikcziaui vel
nio siokiasi žmones traukti in 
pragara. Paliepiu nesisaugoti 
ir vadinti juosius vardais ir 
pavardėmis. Tegu visi aplinki
niai tai žino ir saugojas ju.

— Kunige klebonai!! Atsi
dusęs net atsake ant szito vi
karas, tai nesutinka siu mano 
sanžine. Asz nieko pikto neži
nau ir negirdėjau apie inteli
gentus. Jeigu jie ir kaip kada 
iszsitaria nepritinkaneziai, tai 
riepykeziam už . kitus jaunus 
žmones, kurie per nedatyrima, 
ar per karsztumai nevisados 
prideraneziai valdo' savo liežu- 
vi. Tai viena, o antra; kaip ma
tau jums tai pasakojo Lenkstu- 
dentis, kuris jau du sykiu jums 
pamelavo ir kuriuoju užsitike- 
ti negali.

— Ka tai kunige kalbi! Pa
kele klebonas vėl baisa, Lenk- 
studentis dievobaimingas žmo
gus ir nemes žodi bereikalinga 
ant kito.

— Ant ko-gi jus pažinstate 
jo dievobaimingumą ?

— Jis kas Nedelia mušu 
b ažn yC z i o j e m e 1 dž i as i.

— Tiesa! Prataro Skriaū- 
dufpys, tik reikia pridėti, jog 
jis meldžiasi, įžiūrėdamas in 
Onute, o ne in altorių, ir jog 
vietoje “Teve musu” sznabžda 
viena žodi “Onute”. Dėlto jei-

. (Tasa Ant 2 Puslapio)

GUODOTINI
SKA1TYTOJAI!

H UST three weeks after his 16th birthday, 
/r George Washington took his first job as a 
surveyor in the vast wilderness beyond the 
Blue Ridge mountains in Virginia. 1 he work 
was hard and dangerous. But the pay good.
And like any bov on his first job, young Wash
ington considered his pay to be very important. 
In a letter to a friend he wrote,
“A doubloon is my constant gain every day that 

the. weather will permit my going out, and some
times six pistoles. '

When you consider that a doubloon was the

If we’re wise, we’ll be sure and save part of 
every pay check and invest it tor our own fu
ture benefit.

The easiest time to save is now—when you re 
earning more than ever before. The easiest way 
to save is by investing in U. S. Series E Savings 
Bonds on the Payroll Savings Plan. 1 hen your 
saving is done for you automatically! What an 
advantage that is! Once you tell your pay office 
how much you want to save each payday, you 
can relax and know that everything is being 
taken care of.

doubloon
.ana sometimes

equivalent of about $15, and four pistoles made 
a doubloon—this seems a remarkable amount 
of money for any teen-ager to have earned in 
such an early day.
TODAY, OF course, many young men and 
women are earning a “doubloon” or more on 
their first jobs. But when money comes easy,
we have a tendency to let it go just as easily.

And how your money will grow. Say you save 
two “pistoles” ($7.50) a week. In 5 years you ll 
have $2,055. In 9 years and 8 months—$4,271. 
And in less than 20 years—$10,515—enough to 
bring long-range, distant goats into the fore
ground. So sign up for Payroll Savings where 
you work—or invest in Bonds regularly where
you bank.

Sorthe bicj things in your life, be ready with U.S. Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department' 
thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and
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Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kžid 
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 visų 
“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- 
ge 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! : y ., 7
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Prezidentas In Darba

Czia Prezidentas Eisenho- 
weris žiuri pro langa mažo 
eroplano, kuris ji veža isz jo 
farmos, Gettysburg, Pa., in 
Vaszingtona, in darba. Jo 
pirmutinis darbas Vaszing- 
tone buvo pasikalbėti ir pa

ŽiniosVietines
— Gavėnia! Yra tai ketu

rios deszimts dienu 'pasninka
vimo laikas priesz Velykos. 
Laikas susilaikymo nuo visu 
pasilinksminimu.

— Adolpas Kurszinskas isz 
Shoemakers ipeczes, t urejo ope
racija in Locust Mt. ligonbuite.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Simeono, o Tautiška Vardine: 
Rūszkalis. Ir ta diena: 1926 m., 
mainieriu straikos ulžsibaige ir 
mainieriai gryžo. in savo dar
bus. Susitarimas buvo slaptai 
sudarytas Philadelphijoje, Pa., 
1915 m., Vokiecziai per pirmu
tini pasaulini kara su savo 
su'bmariniai s povanden i ui ai s 
kariszkais laivais, u ž k i r t o 
Anglijos laivams kelia in Ang
lija.

—• Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola pirma Gavėnios Nede- 
lia, ir Szv. Kondrado, Menulio 
atmaina: Prieszpilnis. Taipgi 
szia sanvaite pripuola czvertis 
meto, pasninkas: Seredoje, 
Petnyczioje ir Suimtoje.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Miltlredos ir Szv. Leono, o 
Tauitiszka Vardine: Kūnas. li
tą diena: 1895 m., revoliucija 
Cuba saloje; 1915 m., Pasauline 
paroda Panama-Pacific atsida
rė in San Francisco miestą, Ca- 
lifornijoje.

— Utarninke pripuola. Szv. 
Felikso, o Tautiszka. Vardine: 
Kęstutis. Taipgi ta diena: 1916 
m., prasidėjo 'baisus muszis 
prie Verdun, per Pirma Pasau

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

sitarti su Amerikos Sekre
toriumi, John Foster Dulles.

Eisenlfoweris dabar sako 
kad jis tikrai žino ir visiems 
vieszai paskelbs ar jis stos 
in rinkimus ar ne, Kovo pir
ma diena.

lini Kara. 1922 m., Didis Itali
jos, lengvesnis u'ž orą, “diridiži- 
bilis”, Koma susprogo, kai jis 
dasiliete elektros dratus, nusi
leisdamas in Hampton, Virgi
nia valstijoje. Trisdeszimts ke
turi žmones žuvo.

— Ponas Matas Selokas, 
isz Girardvilles lankėsi mieste 
pas savo pažinstamuis ir 'prie 
tos progos atlankė “Saules'” 
Redakcija, atnaujinti savo pre
numerata irž laikraszti, nes po
nas Selokas yra musu senas 
skaitytojas ir myli skaityt 
“Saule”. Acziu už atsilanky
mu.

— Seredoj pripuola Ameri
kos Tautine szvente, Jurgio 
Vaszingtono Diena. Jis buvo 
Amerikos pirmutinis Preziden
tas. Vaszingtonas nenorėjo kad 
Amerika kisztusi in svetimus 

I Europimis reikalus.
— Musu skaitytoja, ponia 

Elzbieta Vosiliene, žentas Leo
nardas su paežiu Mildreda 
Markauskai ir vaikai, isz Nan
ticoke, Pa., ana diena motora- 
vo in miestą kurie svecziavosi 
pas Vincus Svirskius ir szei- 
n'Hiia ant AV. South uly., taip
gi atlankė “Saules” Redakci
ja, už ka tariame visiems szir- 
dinga acziu.

Shenandoah, Pa. —
Puldamas savo namuose, gerai 
žinomas senas miesto gyvento
jas, Ponas Matas Skrobulis, 
nuo W. Coal uly., susižeidė 
szohkanlus' ir yra po priežiūra 
gydytojo. — Draugai irpažins- 
tauni vėlina ponui Skrobului 
greito pasisveikimo.

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x51/4 col.
TIKTAI, 25 Cts.
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Pittsburgh, Pa. —
Jungtiniu Lietuviu Organiza
cijų Vakarines Pennsylvanijos 
Visuotinas Atsotvu Metinis 
suvažiavimas i n vyk o szi met 
Sausio (Jau.) 29 diena. Lietu
viu Piliecziu Draugijos Klubo 
Patalpose. Niekuomet dar neT 
buvo tiek gausei atstovu suva
žiavime kaip szi karta, Komi
teto Vadovybe pateikė 'praėju
siu metu veiklos i,r Pilna Pini
gini atsiskaitimo Raportą, ji 
vienbalsai atstovai užgyre ir 
priėmė. Per pastaruosius me
tus pavyko sutartinai ir vie
ningai dirbti, todėl darbo re
zultatai geri. Po visu pasitari
mu ir diskusija nutarė, kad 
Komitetas paskirtu $100 Lietu
vos Laisvinimo reikalams nu
tarimas paremtas ir vienbalsai 
atstovu priimtas. Pinigai in- 
teikti Amerikos Lietuviu Ta
rybos skyriui per Vasario 16 
minėjimą, Vasario 12 diena.

Perinkta Naujai Komiteto 
Vadovybe: Kad lengviau pasi
sektu vieningai dirbti iszrin- 
kom 2 Vice Pirmininkus; 2 
Protokolo Rasztininkus ir 
Board of Directors. Dabar Ko
miteto Vadovybe susidaro se- 
kancziai: Pirmininkas, Advo
katas Edvardas A. Schultz; 
Vice-Pirmininkas Knn. Vladas 
Budreckas ir Stanley Straiter; 
Fin. Sekretorius J. Chikanaus- 
kas; Užrasziu Sekretoriai: Nel
le Evans ir J. Pascužis; Kores
pondentas Frank Žilionis ir 
Iždininkas Albert Chesna.

Direktoriais: Jock Norris, 
Elizabeth Straiter, S. Szaulis, 
J. Kelly, V. Mažeika, J. Pascu
žis, V. J. Kolicziene, P. Daff, 
G. Žilinskas, A. Gutauskiene, 
A. T. Onaitis, G. Levinskas, J. 
Aleszunas, A. Žaliaduonis, P. 
Pvaronas, J. Pabarėlis, S. 
Onaitis, M. Onaitis, J. Murasz- 
ka, A. Painokas, ir M r s. 
Schultz. Sekantis Atstovu su
važiavimas invyks szimpt Ba
landžio April 29 diena Nede
lioj 3 valanda po piet, Lithua
nian Benefit Association of 
Amerika, 424 Locust St., Mc
Kees Rocks, Pa. Nuoszirdžiai 
praszoma visus Atstovus daly
vauti ir nepamirszti minėtos 
diena.

“Lietuviu Diena” invyks 
szimet Rugpiuczio (Aug.) 5 
diena Nedelioj West View 
Parke, ten kur ir praeita meta 
buvo. Todėl visos Draugijos, 
Parapijos, Klubai ir Organiza
cijos nuoszirdžiai praszomos 
tuo laiku ir diena neruoszti jo
kiu parengimui, ir dalyvauti 
Visu Lietuviu Dienoje. Pasta
ba — Vyczin Horas, Pittsburg- 
ho apylinkes sportines ir Tati- 
niu szokiu Grupes. Malonėki
te Ruosztis ir dalyvauti visu 
Lietuviu Dienoje. Praszo Ko
mitetas. —Frank Žilionis,

Koresp.

NUŽUDĖ SAVO 
VYRA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ji sako kad jis, inpykes jai 
spyrė in koja ir pasakė jai eiti 
sau namo ir nesutiko pirkti 
nauja televizija.

Motina su sunumi sugryžo 
namo. Ji pasiėmė medžiokles 
karabina, sakydama kad ji no
ri iszgazdinti savo vyra. Sūnūs 
sako kad kai jo tėvas parėjo 
namo isz to saliuno, jis iszgirdo 
kai jo motina jo tėvui suriko: 
“nesiartink ir toliau neeik!” 
Paskui jis iszgirdo szuvi. Jo 
tėvas sukniubo ant grindų.

Policijantams Ponia Riggs 
aiszkinasi kad ji norjeo tik 
iszgazdinti savo vyra ir kad ji 
visai netyczia paspaude to ka
rabino gaiduką. Ji per aszaras 
sako ir svieczina kad ji mylėjo 
ir myli savo vyra, nežiūrint to 
kad jiedu per trisdeszimts me
tu bariesi ir riejosi.

$300,000 DINGO ISZ 
RANKOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

apie tris szimtus tukstaneziu 
doleriu, užsigynė sakydamas 
kad jis nekaltas.

Jis buvo patrauktas in teis
mą, priesz Teisėja Joseph 
Sloane, ir pasakė kad jis nerei
kalaus kad “jury” teismas ji 
teistu.

George H. Brown, bankos 
vice-prezidentas, sako kad tas 
darbininkas buvo jam prisipa
žinęs kad jis keletą kartu buvo 
“pasiskolinės” pinigu isz ban
kos, “del baliavuojimo”. Jis 
sako kad McCall buvo jam pri
sipažinęs kad jis keletą kartu 
baliavuojo, “stacijas ėjo” nuo 
saliuno in saliuna, per* kelias

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT kad jis tiek pinigu neturi tai 

tas bankos darbininkas McCall

patarė jam papraszyti isz ban
kos pusantro tukstanezio dole
riu paskola. Jis sutiko, pasira- 
sze ant tos paskolos ir nuėjo 
sau namo. McCall buvo priža- 
dejas ta paskola atmokėti. Po
nas Hali sako kad jis tu> pinigu 
nei nemate, kai jam tapaskola 
banka davė, bet kad McCall 
tuos pinigus pasiėmė. Ponas 
Hali teisėjui parode bankos 
raszta, ant kurio jis buvo pasi-; 
raszes del tos paskolos.

Ponas Hali toliau teisėjui Į 
pasakė kad McCall tos pasko
los neatmokejo ir kad jis, Po
nas Hali buvo priverstas ta pa
skola pats atmokėti.

Užklaustas kodėl jis taip 
buvo pasitikejes ant to darbi
ninko, Ponas HaT atsake kad

1 ■

jis labai gerbe ta darbininką ir 
laike ji už savo dranga, ir jis 
sako kad jis ir vėl jam pinigu 
paskolintu jeigu jis jo papra- 
szytu.

Darbininkas McCall dvide- 
szimts szeszis kitus savo arti
mus draugus panasziai nusuko, 

i ir jiems iszpasakojo ta savo 
j pasaka apie savo serganti gi
minaiti, kuriam operacija rei
kalinga Chicago] e.

Toliau, bankoje paaiszkejo 
kad darbininkas Hali buvo isz 
bankos iszdaves devyniolika 
kitu paskolų, po palszyvais 
vardais ir visus tuos pinigus 
jis pasisavino.

dienas ir naktis.
Toliau vice-prezidentas 

Brown aiszkino kad tas darbi
ninkas jam buvo prisipažinęs 
kad keletą kartu, jis iszeidavo 
su tukstaneziu ar du tukstan- 
cziais doleriu kiszeniuje, ir 
pirm negu vakaras užsibaigda
vo jis likdavo be skatiko. Jis 
toliau buvo pasiaiszkines kad 
jis tankiai viską pamirszdavo, 
taip kaip be sąmones, eidavo 
isz baro in bara, isz saliuno in 
saliuna, neatsimindamas kur 
jis buvo ar ka jis dare, ka jis Į 
gere ar su kuo jis gere.

McCall buvo suaresztuotas i 
Spalio dvideszimta diena, 1954' 
metuose. Jis buvo toje bankoje 
iszdirbes net dvideszimts sze- 
szis metus. Jis nevedąs ir gy
vena su savo naszle motina ir 
sesere.

Pirmas svietkas buvo Joseph 
Hall, isz Wynnewood, kuris 
turi maža, tulsziu fabriką. Jis 
sako kad McCall ji per telefoną 
paszauke Rugpjucziu dvide- 

’ szimts septinta diena, 1953 me
tais ir paprasze kad jis ateitu 
in banka, nes tai svarbus reika
las. Kai jis atėjo in banka, Mc
Call jam pasiaiszkino kad jo 
giminaitis labai serga ir jam 
operacija reikalinga. Ar ponas 
Hali galėtu jam paskolinti kiek 
pinigu. Kai Hali jam pasakė

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

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

pasakyti kiek ir ka jis gali ti- 
iketis isz savo sveikatos ar li
gos.

DU ANGLAI
ISZDAVIKAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jo žmona negalėjo su juo įszva- 
žiuoti nes ji buvo neszęzia ir 
lauke kūdikio. Ji pas ji in Ru
sija atvažiavo 1953 metais, ne
paisant to kad Anglijos slaptos 
policijos geriausi agentai jos 
pėdomis seke.

Randolph Paul, kuris bu
vo taksu patarėjas buvusiam 
Prez. Franklin D. Roosevel- 
tui, pasimirė Senato teisme, 
kur jis Senato komisijai 
aiszkino musu kraszto pra
mone ir bizni del sziu metu. 
Jis staiga sukniubo, ir už ke
liu valandų pasimirė. Dakta
rai sako kad jis pasimirė nuo
szirdies ligos.

— Gal jusu 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
varysiu nuliūdima.

Pirkie U. S. Bonus


