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Divorsuotas Žmogus GENEROLAS
D. MAC’ARTHUR 

ATSKRIDO IN
CHICAGO, ILL.

Pasisamdė Asmenisz- 
ka Eroplana

WASHINGTON, D. C. — 
Jau net Subatos vakara skai- 
czius sužeistu ir žuvusiu pra
dėjo augti ir didėti del sziu 
szveneziu.

Beveik keturi szimtai mir- 
cziu jau buvo suskaityta Suba
tos vakara. Jau tada du szim
tai dvideszimts szeszi buvo žu
vę ant musu vieszkeliu.

Per Prisiminimo Dienos at
ostogas trys szimtai szeszios 
deszimts trys žuvo ant musu 
vieszkeliu. Tai buvo daugiau
sia visoje musu kraszto istori
joje. Bet jau dabar beveik tik
rai galima sakyti kad per szias 
Nepriklausomybes szventes 
dar daugiau žus.

Senatorius, Generolas
Ne Džentelmonai

VIENAS KITA PIKTAI PUOLASI, 
INTARINEJA, PRAVARDŽIUOJA

CHICAGOS V1ESZBUCZIAI PILNI 
DELEGATU IR POLITIKIERIŲ

KULKA SZIRDYJE

Vyras Atideda 
Vestuves

CHICAGO, ILLINIOS. — Kai tiedu 
didžiūnai, vienas intakingas Politikierius; 
antras garsingas Generolas: Senatorius Ro
bert Taft ir Generolas Dwight Eisenhower, 
susikirto jiedu visa Republikonu Partija in 
dvi dalis perukele!

MAZAS 
AUTOMOBILIUS 

SUDUŽO

NEW YORK, N. Y. — Gene- 
rolas Douglas MacArthur pa
sisamdė eroplana su kurio jis 
skrido isz Idlewild Airport in 
Chicaga.

PHILADELPHIA, PA. —
Chester Rayca iszrodo labai 
sveikas ir drūtas vyrukas, jis 
yra buvęs Lakunu saržentas. 
Jis augsztas, liesas "ir raume
ningas.

Bet ligoninėse paveikslai 
parodo kad jo szirdyje randasi 
kulka. Vienas pienburnis, jau
niklis vagis buvo ji paszoves, 
kai jis nesileido būti apvogtas.

Daktarai ir geriausi chirur-i jr Rinkimus laimėtu, kad palaikius Repub- 
gai sako kad jie neiszdrystu ta .. , r
kulka iszpjauti, nes tai butu ilikonu Partijoje vienybe.

Republikonu Partijoje, ar galima saky
ti visuose Rinkimuose, per keturios de
szimts metu nebuvo tokio piktumo, 
kerszto ir tiek blogo kraujo, kiek 
randasi Republikonu Partijoje!

Dabar visai galimas daigtas kad
kitas Kandidatas gali būti staiga iszkeltas, 
kuris Senatora ir Generolą, juos sumusztu

tokio 
dabar

kuris

labai pavojinga.
Pirm negu jis buvo taip pa

siautas, jis rengiesi apsiženy- 
ti su dvideszimts trijų metu 
amžiaus Doreen Andrews. Bet 
dabar jis sako kad jis mislina 
butu geriau palaukti ir pažiū
rėti kas bus toliau su ta kul
ka jo szirdyje.

GENEROLAS IR SENATORIUS

CHICAGO, ILL. — Generolas Dwight 
Eisenhoweris dabar yra paskelbęs, kad 
visomis galiomis kovos priesz savo

MAZUTE PALIKTA
KLEBONIJOJE

Policijantai Jieszko
Kūdikio Motinos

NEW YORK, N. Y. — | v
Maža mergaituke buvo palikta L 
ant Szvento Patriko kleboni
jos trepu. Ji buvo mažoje vy- 
geje. I gU

Policijantai ja nuveže in 
New York Foundling ligonine 
ir dabar jieszko motinos. Mer
gaituke sveika ir linksma.

Policijantai sako kad mažu
te gal netyczia buvo motinos 
tenai pamirszta ir palikta ir 
jie tikisi kad ta motina atsi- 
szauks ir savo dukrele pasi-

. ims.

D.
jis
priesza, Senatorių Robert A. Taft!

Senatorius Taft sako, kad Generolas 
Eisenhoweris dabar visokius niekus plepa 
apie ji ir iszmislina visokiu nebotu daly
ku 
iš 
už

Du Užmuszti; Du Ug
niagesiai Ir, Vaikas

Sužeisti 
---B

PHILADELPHIA, PA. — 
Du vyrai užsimusze kai j u ma
žas, sportiszkas, Ąnglijoje pa
darytas greitas 'j 
kas sudužo netoli 
town. Ju vardai,'! 
penkių metu amži 
Rowland ir ketui 
metu amžiaus Arj

1 Jiedu važiavo naši i 1
valanda isz.ryto,1

i automobilius, labti 
žiuodamas, nuleki 
kelio ir sudu ln* 
ni.

Du ugniagesiai, begryždami 
nuo mažo gaisro apie ketvirta 
valanda po pietų buvo sužeis
ti kai j u trokas susimusze su 
kitu automobiliu, kuriame bu
vo sužeistas mažas vaikas.

iutomobiliu- 
iuo Quaker- 
trisdeszimts 
ius John A. 
ios deszimts 
hur Fulton, 
o apie antra 
cai jųdviejų 
į greitai va- 
, nuo viesz- 
ddeli a.kme

Pearl, Bonnie, Vivian ir 
taip toliau,. . .visos tos lėlės 
atvaizduoja szito žmogaus 
divorsotas žmonas. J ames 
E. Daniels, trisdeszimts de
vynių metu amžiaus žmogus 
giriasi kad jis yra gavės 
daugiau divorsu, persiskyri
mu negu kuris kitas žmogus 
Amerikoje. Jis yra gavės 
savo penkiolikta uivorsa, vi-

sai nieko nesakęs teisme 
apie savo kitas ženystvas. 
Jis ežia padeda penkiolikta 
lele kuri atvaizduoja jo pen
kiolikta divorsa. Tokie vy
rai yra niekam netinkami. 
Jie tik nori sau ir kitiems 
parodyti kad jie gali kitu 
szirdis pavergti, bet aiszkus 
dalykas tokie liurbiai negali 
tu szirdžiu palaikyti.

Chicagoje jis atidarys Re- 
publikonu Seimą su inžangine 
prakalba.

Eina gandai, kad Generolas 
MacArthur sutiktu stoti kaipo 
Kandidatas del Vice-Preziden- 
to su Senatorių R. Taft. Gene
rolas laikrasztininkams apie 
tai nieko nesako. Senatorius 
Taft vieszai yra pasakęs, kad 
jam butu malonu turėti toki 
pagelbininka, bet kad jis nesi- 
jauezia kad nuo jo pareis Vice
prezidentą Kandidata paskir
ti.

Mums iszrodo kad ir Gene- 
! rolas MacArthur sutiktu, nes 
jis visomis galiomis kovoja 
priesz Generolą Eisenhoweri, 
ir czia butu dar kita proga Ei- 
senhoweriui kelia pastoti.

DVYLIKA CZEKU 
SUARESZTUOTA

In tarti Kaipo 
Iszdavikai

Anglijos Didžios Kariszkos Tankos

Jis sako, kad Generolas Eisenhower- 
su savo rėmėjais dabar pyksta ir irszta, 
tai, kad jie neturi tiek Delegatu kiek jis. 
Generolas Eisenhoweris sakb, kad jei- 
Republikonai ji iszrinks, tai jis szi ru

deni per Rinkimus, isz visu savo jiegu 
kovos, kad butu išzrinktas.

Senatorius Taft atskrido su savo mažu 
eroplanu isz Vaszingtono. Jis sako, kad 
Generolo Eisenhowerio rėmėjai dabar 
ardo visa Republikonu Partija.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LONDON, ANGLIJA. —
Radijas isz Pragos pranesza, 
kad dvylika Czeku, kurie buvo 
pasiuntė laiszka Prezidentui 
Trumanui,.. Churchilliui,. . ir 
Szventam Tėvui, Popiežiui, ra
gindami juos paskelbti kara 
priesz Czekoslovakija, buvo 
suaresztuoti kaipo savo krasz- 
to iszdavikai.

Jie buvomuteisti nuo septy
nių iki dvideszimts metu kale- 
jiman.

Teismas juos rado kaltus 
kaipo kraszto iszdavikus ir už 
tai kad jie susinesze su krasz
to prieszais, ypatingai su Ame- 
rikiecziais.

— Generolas D. Eisenho
weris padaro didele intaką ant 
eiliniu žmonių, bet ne ant po- 

1 litikieriu ar delegatu, o kaip 
tik jie nusvers kas bus musu 

. Prezidentas. Eiliniai žmones 
ežia visai balso neturi. Politi
kieriai nepasitiki ant Genero
lo D. Eisenhowerio, nes jie ne
žino kur jis stovi ir ka jis ke
tina daryti.

— Suvirszum devyni mili
jonai darbininku Amerike dir
ba kasyklose ir fabrikuose.

penkios deszimts tonu. Ang
lai dabar pirmu sykiu jas 
vartuoja Korėjoje.

Ozia Anglijos didžios ka
riszkos tankos, vadinamos 
‘ Centurion. ’ Jos sveria po

Žydai Gerbia Prof. Einstein

DEVYNI SUŽEISTI

Du Automobiliai 
Susikūlė

BELLMORE, L. L, N. Y. — 
Du automobiliai labai greitai 
bevažiuodami susikūlė ant 
Sunrise Highway ir Centre 
Avenue. Devyni žmones buvo 
labai sužeisti ir visi buvo nu- 
veszti in Meadowbrook ligoni
ne.

Skaiczius nelaimiu ant 
vieszkeliu vis kyla ir kyla ir 
mes negalime suprasti nei apie 
tas nelaimes paraszyti.

Už keliu dienu bus galima 
suvesti visu tu nelaimiu skai
czius ir prilyginti prie kiek žū
va ar žūsta, ant karo lauko. Pa
matysime kad ant musu viesz
keliu daug daugiau žmonių 
žūsta negu ant paties karo lau
ko.

VAIKAS PRIGĖRĖ
EŽERE

Profesorius Albert Ein
stein buvo pagerbtas Ha- 
dassah Žydu Draugijos, kai 
Žydelkos ji pasikvietė in sa
vo Amerikiecziu Draugu ir’ 
Žydu susirinkimą.

Žydai insteige nauja uni
versitetą, Hadassah - He-

brew Jeruzolimoje. Jam 
ežia inteike garbes raszta 
yra ponia David de Sola 
Pool buvusi Žydu Hadassah 
pirmininke. Daktaras Geo. 
W. Wise stovi szalia ir at
stovauja Amerikiecziu ir 
Žydu Draugu Draugyste.

MEDFORD, N. J. — Penkių 
metu amžiaus David H. Kirby, 
prigėrė Cotoxen ežere apie 
szeszta valanda vakare.

Vaikas dingo, kur nebuvo 
taip giliu; tik apie trys pėdos. 
Czia maudiesi apie szimtas 
žmonių.

Jo tėvai atėjo su szeszias isz 
savo deszimts vaiku prie to 
ežero diena praleisti. Mažutis 

j David inbrido in ežerą, kai jo 
broliai ir sesutes renge vaka- ‘ 
riene.

(Tasa Ant 4 Puslapio)



SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Mus mokykloje mokino, kad 

Amerikos pilieeziai iszrenka 
savo Prezidentą, nes ežia lais
ve, lygybe ir demokratija. Tai 
gražiai skambėjo!

O dabar tai jau visai kitaip 
skamba.

Paul Hoffman, 'buvęs Mar
shal Plano Pinigu Administra
torius ir Fordo paliktu pinigu 
fondo virszininkas, dabar yra 
paskirtas suorganizuoti di
džius biznierius ir fabrikantus 
ir politikierius kad visi jie 
remtu Generolą D. Eisenhowe- 
ri per seimą.

“Prezidento jiegos yra. nu
statytos ir apribotos,’’ taip pa- 
reiszke Amerikos Augszcziau- 
sias Teismas.

Prezidentas negali būti Dik
tatorius, jis turi su Senatu, 
Kongresu ir Teismu skaitytis. 
Teises ir instatymus vien tik 
Kongresas gali invest! ar in- 
steigti.

Szitokis stacziokas užkirti
mas Prezidentui Trumanui, tai 
pirmas tokis invykis Ameri
kos istorijoje.

Prez. Trumanas neisizdryso 
tam Teismui pasiiprieszinti, ir 
nusileido.

Nežiūrint ir nepaisant kaip 
tos Plieno Darbininku straikos 
užsibaigs, isz tu straiku mums 
nieko gero nebus. Visiems pra
gyvenimas pabrangs. Kai tik 
algos pakils, tai viskasi vėl pa
brangs ir nei mes, nei tie Plie
no Darbininkai nebus’ nieko 
laimėje!

■ • • T

Valdžia nori sumažinti kom
panijų ir fabrikantu pelną, bet 
vargiai kas gero isz to iszeisį 
nes fabrikantai, vienaip ar ki
taip savo pelną gaus ir gana.

0 kai tik Plieno Darbinin
kai gaus pakelti algas, tai visu 
kitu kompanijų darbininkai 
panasziai reikalaus ir mes vėl 
atsidursime in ta užkerėta ra
ta kur algos vejasi kasztus ir 
kasztai vejasi algas.

Reisakia, mes dabar galime 
tikėtis ir laukti daug daugiau 
visokiu straiku.

Mainieriams vis mažiau ir 
mažiau darbo. Kompanijos 
ima, viena po kitos, beveik vi
sas mainas uždaryti. Senesni 
mainieriai neturi jokios vilties 
gauti darbus kitur, kai ju mai
nas uždaro.

Dabar yra statoma daug 
nauju namu. Daug isz ju yra 
laibai prasti, nors baisiai bran
gus.

Fabrikantai dabar gamina 
daug nauju automobiliu. Jie 
taip ir gamins iki rudenio, ka
da jau, jie jauczia bus mažiau 
biznio.4 • •

Amerikos Laivu Kompani
jos dabar neteko daug biznio, 
ries svetimu krasztu laivai 
daug pigiau visoki tavora ve
ža.

Eina gandai kad taksos ant 
sznaipso, cigaretu ir automobi
liu bus nors biski sumažintos.

Fabrikantai ir Darbininku 
Unijų vadai dabar baisiai 
pyksta ant valdžios už tai kad 

musu valdžia dalbar daug vi
sokio tavo ro perkasi isz sveti
mu krasztu. Valdžia net tik 
pinigus skiria svetimiems 
kra.szta.ms, bet tiems krasz- 
tams tavora ir rnaista. parūpi
na isz kitu krasztu.

Pietų Amerikos krasztai da
bar pakele savo manta ant vi
sokiu daigtu kuriu mums rei
kia.

Visi dabar kalba ir raszo tik 
apie Generolą Dwight Eisen- 
howeri ir Senatorių Robert 
Taft, kaipo delegatai del Pre
zidento. Bet negalima pamirsz- 
ti kad Illinois valstijos Gubeiv 
natorius, Adlai Stevenson, gal 
but, yra stipresnis ir intakin- 
gesnis už juodu abudu. Iki 
sziol jis. sako, kad jis .nenori 
būti kandidatas, bet jeigu jis 
pamatys kad visi jo partijos 
atstovai ji remia ir jo reika
lauja, jis gali stoti in tuos rin
kimus ir tuos musu dabar mi
nimus kandidatus lengvai su- 
muszti.

Ir Vice-Prezidentas Barkley 
yra labai i n t aki ilgas žmogus,, 
sn kuriuo visi politikieriai tu
ri skaitytis. Jeigu Prezidentas 
Trumanas tikrai nestos in rin
kimus, tai daug Demokratu 
žiuri in Barkley kaipo geriau
sia kandidata.

Visos bankos turi per daug 
pinigu ir dabar nori tuos pini
gus paskolinti, kad jie joms 
nors kiek procento uždirbtu.

Bankos dabar gera.bizni da
ro. Sztai kaip tas biznis yra 
dabar varomas ar daromas: 
Sakysime banka valdžiai pa
skolina viena, milijoną doleriu. 
Banka leidžia, valdžiai pa.var- 
tuoti visa ta milijoną doleriu. 
Bet banka pasilaiko tik dvide- 
szimta. nuoszimfi tu pinigu. 
Kitus ji gali iszskolinti, szleis- 
ti ar su jais ka nors pirktis. 
Reiszkia asztuonios deszimts 
nuoszimtis to milijono doleriu 
liekasi 'bankai, nors ji isz val
džios ima nuoiszimti už visa 
miljona. Kitaip sakant, už 
kiekviena doleri bankos val
džiai paskolinta, banka gali 
penkis dolerius del kiekvieno 
dolerio vėl iszleisti ant pasko
los su nuoszimeziu. Tai neįpras
tas biznis.

Pypkes Durnai
Szia Tėvynė Tavo

O, neklausk broleli, 
Kur tėvynė tavo I 
Tik pas Nemunėli, 
Rasi laimę savo.

Kur tau saule szviete 
In akis pirmiause— 
Motinos žodžiai liete 
Szirdi tau giliausiai.

Kur po žalia pieva
Su draugais bėgiojai— 
Iszpažines Dieva 
Jo maldoj jieszkojai.

Szia,— klausyk broleli 
Yr tėvynė ‘avo, 
Eik pas Nemunėli 
Ten rasi laime savo!

SKAITYKIT 
(ISr“SAIJLE”'W 

PLATINKIT!

NAMELIS :: ::
:: PUSTELNINKO
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

tai iszkoliodavo ir iszeidama’s 
isz stubos trenkda vo su duri
mis, kad net langai skambėda
vo. Laikais tylėjo ir in žeme, 
žiurėjo, o paskui szetoniszkai 
nusijuokė ir jojo in laukus, o 
o jodinėdavo per kelias dienas 
ir karėziamose gerdavo. Ma
tilda matydama jog jos žodžiai 
jokio vaisiaus neiszduoda, 
pradėjo melsti pas Dieva jam, 
apszvietimo ir nedoros szir- 
dies perkeitimo.

Pilni skiepai buvo pripildy
ti vaitojaneziais nevalninkais, 
kuriuos laike nuo kėliu metu, o 
vis nekaltai! Gerai Matildai 
spaude labai szirdi. Atsiklau
pus melde, idant, neimtu toks 
netikės ir pasigailėtu tu. nelai
mingu žmonių. Bet viskas ant 
tuszezio. Ne viena karta hž 
tai aplaike plegas. Viena kar
ta kerszijo, jog ir ja. inmes in 
tamsu kalėjimą, po žeme, jei
gu neperstos užtariant už ka
rininkus. Niekas jai nepasili
ko daryti, kaip tik tylėti ir 
melsti pas Dieva, atmainos.

Ant jos laimes, Ditrichas 
laikais ir per kelis menesius 
namie nebūdavo. Trankėsi po 
visas saalis su savo draugais, 
ar koki kareivi nesnmusz ir jo 
turto neatims. Tada Matildai 
dangus atsiverdavo. Tada ei
davo in laukus pakvėpuot pui
kiu oru, nes jam esant namie, 
ji privalėdavo kambaruose tū
noti.

Kada būdavo liuosą, liedavo 
graudžias aszaras, jog yra nuo 
visu apleista. Niekam negalė
jo, nei pasitikėti, nei pasiskus
ti, nes mate kad visi tarnai bu
vo veidmainiai.

Drutvietes perdetinis buvo 
didelis veidmainys ir liežiuv- 
ninkas, su liežiuviu buvo geras 
ir ponui ir poniai, norėjo but ir 
tam, ir tam geras. Kada ponas 
buvo namie tada su duslia ir 
kimu jam tarnavo ir drauge

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos 
Velniszka Maluna, 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

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

Per paczta, 35 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.
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vėl pildė didžiausias nedory- 
Nes kada 'ponas iszvažiavo, ta
da kaip szuva tupinėjo prie- 
szais ponia ir lanke jos prisa
kymu. Neipatiko jam tas tei
sybe gyvenimais nedoraus ka
reivio, bendryso to ponui pa
rodyti, kad neprapuldyt savo 
gera dinsto. Dėlto, ne viena 
karta jam jo pati iszmetinejo, 
ypaez kada karcziamoje pasi
gerdavo, tuokart iszmetineda- 
vo gerai, nes turėjo Matildos 
szirdi. Bijojo labai, idant jo 
pati, nuėjus pas ponia neap
skųsta ir per tai malones ne
prarastu.

Taip bego dienos, nedėlios, 
menesiai ir metai, o biedna po
nia jokios linksmybes nedaty- 

‘re. Dievas atsiuntė jai aniuo- 
la suramintoji!, o tuo aniuolu 
buvo dukrele kuria. Dievas ap
dovanojo ir kuriai buvo var
das Agnieszka. Kada' tik pa
imdavo ja ant savo ranku, apie 
visus skaudėjimus u'žmirszda- 
vo. Niekuomi daugiau nesi
rūpindavo, kaip tik savo kūdi
kiu ir saugojo kaip savo akies 
krislą. Diena ir nakti meldė
si prie Dievo, idant sveika au
gintu del jos džiaugsmo, ne- 
poilgam datyre neiszpasaky- 
tas linksmybes, kada pirma 
karta prasijuokė, ’ tada užmir- 
szo apie visus savo vargus ir 
rūpestis

Po metu, kada kūdikis iszta- 
re “Mama!” Ir tai pirmakar- 
issz džiaugsmo nežinojo nei ka, 
daryti: tai verke, tai juokėsi. 
Tada pakele akis in dangų ir 
dangų ir priketino, jog pati 
užsiims auginimu mažos Ag- 
nieszkos.

Agnieszka turėjo aninolisz- 
ka veideli. Augo po motinos 
akimis, persieme jos būda ir 
panaszi buvo suvis in motina. 
Kiekvienam buvo gera ir su 
kiekvienu puikiai apsiėjo. Jei- 
kam gerai ėjosi, džiaugėsi, lyg 
rodos dėl jos paiczios tas buvo; 
jeigu kas buvo suspaudime, 
rūpinosi ir aszaras liejo. Bet 
ant to viskas nepasibaigdavo: 
Katram galėjo kame paleng
vint, arba pagelbėt, tuo jaus 
sukbino, o jeigu pati negalėda
vo, praszydavo motinos.

Daug mielaszii’dingu darbu 
pildė su atvira szirdžia. Vie
na karta motina norėjo supro- 
vyt jai nauja szle'be del vardu
vių. Kada dasižinojo apie tai 
Agnieszka, pilnos akys pasi
darė aszaru.

— Kas tau, mano vaikeli? 
Paklausė motina. Pasakyk, 
kas tau yra?

— Ak motinėlė! Ta. bran
gi szlebe man aszaras iszspau- 
de. Per daug kasztuos! Aus
tine szlebute man geriausia!

— O del ko tai taip? Pa
klausė vėl motiila. Tai but ne
gražu pasirodyt svietui!

— Ne, mamele, asz velik 
prasta, o ne taip brangia!

— Gerai, jeigu tu pati taip 
nari, padarysiu pagal tavo no
ro.

Tuo ja us priszokus prie mo
tinos pa'bucziavo, jai ranka, 
tarydama:

— Szirdingai aeziu tau, 
brangiause motinėle, o jeigu 
iszklausi'ai to praszymo, neat
sakysi ir kito. Asz žinau gana 
gerai, jog taip bus! Ak tu, 
motinėlė, esi geriause!.

— Na tiktai pamislyk apie 
ta grintele prie girios? Tenai 
gyvena Krunąs, o yra labai 
blogas ir varga kenėzia. Kaip 
tik atsimenu guli lovoje, nega
li nei pasijudini ir bada ken- 
czia! Turi viena dukterį Tek- 
la, ir toji nežino ka daryt ir 

pas ka eiti ir maldauti. Ji pa
ti yra pusnuoge nei pancziake- 
liu neturi! Pareita žiema tu
rėjo kojas nuszalusias. Su 
nuoga rankai kasė isz po sniego 
szakutes, kad tik priszyldyt 
grintele, kurioj ligonis guli. 
Szitai asz motinėle meldžiu 
tavęs, idant jai dovanotum 
tuos pinigus, ka toji brangi 
szlebe kasztuotu. Juokiesi 
motinėlė ? Matau, kad ma
no meldimo prisilenkai! Ma
tau motinėlė ant tavo aszaru ! 
Jau turiu vilti, kad meldimas 
iszsi pildys!

Toje valandoje Matilda ne
galėjo isz gailesezio žodžio 
prakalbėti. Prisispaudė duk
terį prie saves ir ilgai glėbyje 
laike. Ant galo su gailiomis 
aszaromis, tarė:

— Agnieszka, aukso duktė! 
Bukie tokia iki smert! Viską 
padrysiu, ka tik meldei. Ži
nai ka? Asz norėjau pati pa
žint ta varguti Kruna, ir Tekia. 
ii1 po tam kas menesisi paskirt 
jiems maišia.

Kad tu pirmutine apie juos 
praneszei, eik pas juos ir ap- 
reiszk ta linksma jiems naujie
na. Pasakyk, jog asz juos lai
kysiu savo globoj. Kiek ka- 
sztnoja toji szlebe, tiek jiems 
pinigu nunėszi, tegini nusiper
ka tam laikui maisto, idant ba
du nenumirtu.

Kaip tik Agnieszka tai isz- 
girdo, tuojaus nusiskubino in 
vargszo Kruno nameli. Tas 
senas žmogus verke ir juokėsi 
žodžiu kalbant nežinojo ka. da
ryti. Norėjo Agnieszka i tverti 
už rankos, bet neiszdryso, ba 
jo ranka, buvo juoda. Bet ka
da ji pati nutvėrė, pradėjo 
verkti kaip mažas kūdikis.

-— Kada jau busiu ant svie
to, tarė senukas pro aszaras 
tada melsiu to dangaus Tėvo, 
idant tave brangiausia, panele 
laikytu savo globoje. 1

Agnieszka, tai girdėdama ap
siliejo aszaromis.

Labiausiai susigraudino Te
kle, kuri neturėjo žurstelio. 
Bet Agnieszka norėdama ja 
apmalszy ti, pažadėjo jai puiku 
žursteli. Tada, jos liūdnumas 
pesimaine in džiaugsmu. Su 
linksmybe pabucziavo panai- 
tai ranka.

Kareivis Ditrichas ant tokiu 
pavargėliu szirdies neturėjo. 
Lakstydamas po visas pabul- 
kes, nei nežinojo, kad jisai tu
ri tokia gera dukterį.

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus aprašymas, d ijd e 1 e 
knyga, 404 puslapiu, 50e?

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo • liežuvio 

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

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

No.123—Septynios istorijos: 
Stebulrlingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 2Qc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernačlina. 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.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.

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

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

No.158—Apie Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c,

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumą in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiiU35c. u

No.166—Apie Sunūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Maldą 
Vargszo; Gera s Medėjus. 20ct.

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam laz
da vineti 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; Jftokai ir 
Paveikslai. 20c. >

No.176—A-Bė-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25&

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapęziu 
Ateites su pagelba Kažyrom. 
25c.

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

180%—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kas.ieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kuri.’ Piliauskio, sn 
nekurias Naudingais Padėji
mais, 35c. •

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Rasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. .Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c. 
' No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, perąszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10 c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžih 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

Np.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kejionę po Sjyięta 
ir liudyinas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas, 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
in - . I. " .4 ' į,1! sĮi- m j? ' •

5^ Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikią paminėti 
tik numeri kpygos. Pinigua 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mb- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais. ,

HSU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del priąiuu- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHIN0 CO., 
Mahanoy City, Pa., - ]į. 9.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Namelis Pustelninko
(Tasa)

Grafui pasakojant, jo pati 
Teodorą liejo aszaras, o sūnūs 
Otonas akiu nenutraukė nuo 
tėvo lupu. Pagalios užgeso ir 
ugnis ant kamino, ko jie nepa
matė, o laįkrodys iszmusze 
dvylikta valanda.

Grafas nuo kėdes atsikėlęs 
tafe:

Jau vėlusu laikas, turime eit 
gulti. Mano pasaka per ilgai 
nusitęsė., ko asz pats nesitike- 
jąu. Miegokite-gi ramiai. Te- 
gpl Dievo ranka jus apsaugoja 
nuo viso pikto, Otonas sudejes 
rankelės pradėjo melstis:
Teve isz dangaus Dieve, 
Tu mus geriausias Teve, 
Iszklausyk maldas mano, 
Pridiioki malone savo!
Nuo , pikto gelbėk visados, 
Ir nuo naktines užpuolos, 
Idant rytojaus sulaukcziau, 
Ir vėlą tau tamaucziąu 1
Da vaikas maldos neužbai

gė, kad tuojaus ant bokszto 
■isizsigirdo trįubos balsas. Bal
sas buvo pilnas baimes. O Die
ve !-Kas tai .yra ? Susz.uko gra
fas, ir paszoko prie lango, Teo
dora su Otonu drebėjo isz 'bai- 
mes. Tuoni tarpu inbega vie
nas isz Janiu ir pąszaukia:

— Daug galis vieszpatie, 
pražuvome! Prięszas prisiarti
no suvis prie mumr. Jau var
tus . uždegė ir ant kiemo sau 
gkšpadoriauja.

. Grafas išgirdės tokia bai- 
Sik/žinią, kuogreicziausiai ap
siginklavo ir eidamas pas sa
vo žmones tarė savo verkiau-■ . . . . ežiai paežiai •.
, — Teodora, mano brangi 
prisiega! Jau turiu eiti. Turiu 
musztis, kad jus apsaugoti. 
Dievas su manimi, Jisai ir ju- 
su neapleis. Birk sveika! Kada 
pamatysi, kad jau. blogai, pa
siimk vaiką ir beg k. Požemi
niu karidorium iszeisi sodan o 
po tam pasieksi laukus. Tegul 
Dievas judu laiko savo globo
je! Bukit sveiki! Tai pasakęs, 
isZtruko isz paczios glėbio ir 
nieko nežiūrėdamas iszibego 
laukan. Teodora-gi likus, puo
lė ant keliu ir iszkelus rankas 
in dangų meldėsi, o, Otonas 
szalia jos verke.

Kada grafas nuėjo žemyn, 
rado savo žmones jau susirė
musius su prieszais. Kas kar- 
tas vienok jie jautėsi vis silp
nesni. Pamate grafa da karta 
mėtėsi ant savo prieszo. Gra
fas sžoko davėsi in ženklus ne
prieteliams, o kad toli nuo sa
vą, žmonių atsiskyrė, .likos ap- 
szoktu per prieszus ir szie pri- 
szoke atėmė ginklus, suriszo 
rankas ir kojas ir nuvilko su 
džiaugsmu, pas savo poną, 
. Ditrichas pamatęs .grafa, 
szętoniszkąi nusijuokė ir tarė:

t*- Na ka,,poną s kareivi, su 
auksiniu lenciūgu, ar ne stojo

si, kaip buvau sakes? Dabar 
keliausi su manimi, už ta ipa, 
kuri nuo tavęs, aplaikiau, atsi
meni, laikuos galėjimo, noriu 
tave dabar girdyt suriu vande-

■ Mano mylime ji, 
Nesiranda tokio žmogaus, 

Ar tai vargszo ar turcziaus, 
Kuris nesvajotu apie szi, ta.

Ne vienas, jeigu turėtu 
užtektinai pinigu, 

Paliautu dirbti ir gyventu 
sau isz procento. 

Kitas kalba: jeigu turecziau 
daug pinigu, 

Tai stengcziausi, 
Pasaldint gyvenimą vargšzu, 

O pats naudocziau tik tiek, 
Kiek man užtektu del 

kasdieninio pragyvenimo.
Kiti yela kalba:

Jeigu turecziau daug
. pinigu, 

Tai statycziau bažnyežias, 
Namus del vargszu, 

Prigelbecziau pinigiszkai 
visus reformatorius, 

Del mokinimo dorybes ir 1.1, 
Tokios tai svajones apima 

visus, 
Ypatingai daugiausia tuos, 
Kurie neturi jokio turto. 

Bet žmogaus būdas kitokis, 
Sakysime, jeigu kas turi 
\ tūkstanti doleriu, 
Tai geidžia turėti du 

tukstanczius;
Jeigu turi szimtą tnkstancziu, 

Sapnuoja apie du szimtus 
tnkstancziu,

O kas turi milijoną, 
Tasai geidžia turėti du 

milijonus ir t. t. 
Tieji, kurie nieko neturi, 

Geidžia daryti gerai kitiems. 
Toki, manome, yra szirdingais, 

Ir iszpildytu savo 
prižadėjimus, 

Bet, tik tada, kada patys 
nieko neturėtu!

O kada giliukis pas juos 
atsilanko, 

Tie ju geradejingumas 
pradeda atszalti, 

O mausto, kokiu budu galėtu 
daugiau aplaikyt, 

Ir užmirszta greitai apie 
duota prižadejima!

Žmogiszko budo negalima 
permainyt. 

Taip gal buvo tukstanczius 
metu atgal, 

Ir gal taip bus,
Kaip mes jau senei, 

Gulėsime szaltuose kapuose!

— Tasai geriausia juokėsi 
kuris juokėsi paskiausia, bet 
tegul sau atsimena, kad ir po 
juom gali kas da daugiau isz 
jo juoktis!

— Daug yra kalbama apie 
pavoju kokis grasina mergi
noms dideliam mieste, bet 
žmones užmirszta, kad del jau
nu vyruku pavojingiausia di
deliam mieste yra tosios jau
nos merginos. 

nin ir maitinti stora juoda 
duona. Mano drutvietėje ran
dasi pri'pleke skiepai, tai tau 
bus tenai butine geriausia. Te
nai tau iszgaruos isž galvos ir 
aukso lenciūgas.

Grafas nieko neatsake, Dirsr 
tele jo tiktai su aszaromis in 
dangų, o potam in lauka, ku
riame pasiliko jo pati su šune
liu. Ka galėjo pradėti būda
mas tokiame padėjime?! Tik
tai Dievo valiai galėjo atsi
duoti. O kada Dievop atsiduk- 
sejo, jam pasidarė lengviau.

Tuotarpu ant kiemo viskas 
apsiramino. Grafo žmones, isz- 
girde apie savo pono suėmimą 
tuojaus visi nuo prieszo prasi- 
szalino. Ditrichas-gi neturėda
mas isz niekur jau jokio pavo
jaus tuojaus iszlauže namo du
ris. Trenksmas atsimusze pa- 
kajuo.se, galima buvo suprast 
kas per sveezias gaspadoriau-. 
ja-

Ditrichas sugriebęs kuo- 
brangiansius daigius, patsai 
pasitraukė, liepdamas go vedai 
viską naikinti ir pasiimti su 
savimi, kas tik papultus po ran
ka.

Laike to pleszimo grafas su- 
risztas gulėjo ant žemes o ke
turi tarnai sergėjo ji. Mate 
kaip prięszas jo gerybes kro
vė ant vežimu. Jis to visko ne
sigailėjo, tik baisiai jam rūpė
jo pati su vaiku, nes nežinojo 
kas su jais atsitiko. Verke ir 
duksavo. Nuo aszaru žeme bu
vo szlapia kur jis gulėjo, o 
prie jo stovinti taniai visaip 
isz jo juokėsi ir ant jo spiau- 
de. Nesmagus grafui buvo tok
sai padėjimas, bet nei žodžio 
neprakalbėjo.

Po dvieju valandų sugryžo 
isz pakaju pleszikai. Gulintis 
grafas nuo Ditricho gavo, ipa 
szonon ir iszgirdo tuos žo
džius :

— Na kelkis, esame pasi
rengė, o kaip matau, tau ir tu 
pasirengęs. Dabar sau links
mai keliausime iu Felzene in 
mano drutviete. Dabar turi su 
visokiomis svietiszkomis 
linksmybėmis atsisveikinti. 
Tamsiuose skiepuose taVfe 
linksmins tik vieni szikszno- 
spąrniai; jie bus tau laksztin- 
galais. O baisios rupūžes tave 
nakti migdys. Vietoje lovos tu- 
ressi krūvele pripuvusiu trak- 
niu, ant 'kuriu galėsi sau po- 
niszkai varytis. Tai tau bus 
puikiausias svietiszkas links
mumas. O kaip dasiprantu, ta-

Dainininkas In
Vaiska

Dainininkas Vic Damone, 
kuris užsidirbdavo daugiau 
kaip dvideszimts tukstan- 
cziu per menesi, yra dabar 
paszauktas in vaiska. Jis 
parvažiavo namo in Brook
lyn, N. Y., ant keliu dienu 
pirm negu visi jo draugai ir 
jis buvo paszaukti važiuoti 
in Fort Sam Houston, Texas 
deįlaivinimu. . 

vo pacz.iule isz to labai džiaug
sis, kuri tuose mūruose pasi
slėpė, o vienok nuo flumu už
trokš, o paskui turės suspirgė
ti. Na ar ne teisybe kalbu? Ko 
in mane taip įžiūri kaip bepro
tis?.Na ar tu pats nepripažin
tai kad esi smerties Vertas1? 
Man privalai dekavoti, jog tau 
dovanoju gyvesti, per ka užda
rytas galėsi atasiduoti viso
kioms mislimis. Pasznekejes, 
užtriu'bijo in raga, kuri ant 
szniuro turėjo prisiriszes ir 
nujojo per kiemą. Paskui ji va
žiavo vežimai visokiu daigtu 
prikrauti, aplink kuriuos, ap
siginklavę tarnai jojo. Ant pa
ties galo prastame vežime ant 
sziaudu saujos, gulėjo surisz- 
tas grafas o paskui trauke vi
sa Ditricho go veda.

Jiems nukeliavus geroka ga
la iszsigirdo braszkejimas. Vi
sa drutviete buvo apėmus 
liepsna. Boksztai iszrode kaip 
stulpai ugnies, nuo kurios vi
sa apielinke buvo apszviesta. 
Nieks tos vietos nuo ugnies ne
gelbėjo tiktai kai kur kvark
sėjo varnos. Keliu nuo tos 
.szviesos buvo matyt, kaip Dit
richas su savo szeimyna trau
ke, kaip prakeikta velniu aba
zas.

Kada jau ketino invažiuoti 
girion, grafas da karta dirste
lėjo ant savo buvusios drut- 
vietes, kurioje tiek metu per
gyveno. Visi murai buvo subi
rėjo, iszrode kaip mažas pra
garas. Negalėjo nuo aszaru su
silaikyti.

— Teisingas ,sudžia! Pa- 
szauke — ar tu gali kęst toki 
nužeminimą ir kanczias, netei
siai žmogui užduotas? Ar gali 
žiūrėt ant mano kentejimu, ku
rie mane spaudžia? Neperse
niai džiaugiausi1 su savo pa- 
cziule ir kūdikiu, o dabar nie
ko netekau! Kodėl mane taip 
baisiai bandavoji? Gal mano 
pati ąu kūdikiu tose liepsnose 
pražuvo o jeigu taip, tai teikis 
Vieszpatie atsiusti ir man 
smerti, idant bucziau iszliosuo- 
tas isz tu žabangų ir rysziu, 
per ka galecziau po smerties 
su jais pasimatyti. O gal ir tblu- 
diju Vieszpatie, ir Tavo valiai 
prieszinuosi, už ka atleisk sa
vo sutvėrimui ta kalczia, nes 
daugiaus nerugosiu priesz ta
vo Apveizda. Su noru tuos 
vargus kentėsiu. Duoki man 
kantrybe tuose mano kentėji
muose, kuriuos Tu daleidai.

Po tai valandai užmigo, no
riais vežimas labai krėtė ir 
virves i-ankas ir kojas spaude. 
Kada iszbudo buvo jau szvie- 
su ir paukszteliai savo rytme
tines giesmes giedojo.

Vald'bergen drutvietes apie- 
linkeje buvo liūdna ir isz sude
gintos drutviete® da durnai ru
ko. Netoli nuo sudegintos drut
vietes stovėjo koplytėlė ir to
je koplytėlėje priesz altorių 
klupo kokia tai ypata.

Buvo tai Teodora. Pareita 
naktį iszgirdusi su trenksmu 
vercziant kambaru duris, pa
szoko ir suprato kad tai ne jos 
Henrikas sugryžta.

— Ak, del Dievo! Jau ma
no Henrika turėjo užmnszti. 
Dabar ateina mane su kudikju 
paimti ir potam kur vergijoj 
laikyti. O Dieve! Pastiprink 
mane ir gelbėk nuo tos baisios 
nelaimes! Teve dangaus! Gel
bėk savo tarnaite nuo neprie- 
teliaus! Vesk mane in vieta 
kur Tu žinai!

— Asz mainyte su tavimi 
neatsiskyrsiu; praszysiu to ne- 
pTietėllaus • rankeles sudėjęs,
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gal jis ant mus susimylės. Ka
da asz užaugsiu ir tavęs neap
leisiu ir darbuosius kad tau 
butu gerai.

Po valandėlei abudu atsisto
jo. Atmine ji savo vyro žo
džius. Tuojaus susiriszo in 
pundeli kiek drabužiu ir su 
aszaromis tarė;

— Dabar mano brangus 
sūneli turime isz ežia bėgti in 
tokia vieta, kame mus1 mušu 
neprietelius negalėtu rasti; Te 
nai abudu verksime, viena vy
ro, kitas tėvo. Kas galėjo tikė
tis priesz dvi valandas. Netru
kus viskas bus griuvėsiuose, o 
mes liksime vargdieniais be 
stogo ir be jokios globos.

Apsidairius po kambarį, nu
tvėrė už rankos Otoną, ir vede 
prie slaptingu sienoje duriu, 
kurios ėjo in skiepą, o potam 
po žeme buvo 'karidorius, ku
pinom buvo galima slapta isz- 
eiti isz drutvietes. Vos spėjo 
apleisti kambarus, kad sztai 
visa prieszo goteda apipuole 
kamparus iszlauže duris ir 
pradėjo jieszkdtl grafo pa
czios. O kada, jos nerado, viską 
paėmė ir tuojaus iszsineszino 
laukan.

Ka.ridoriuj buvo labai tamsu 
per ka ėjimas buvo gana pras
tas, nes nebuvo galima drąsiai 
žengti, kol su koja neapeziupi- 
neji, kurion pusėn žengti. Jai 
tenai baisu buvo kelianti.

Po gerai valandai iszejns 
ant oro, .pažiurėjus augsztyn, 
pamate szviesu gaisra ir ug
nies spragejima, nuo kurios 
buvo szviesi visa apielinke. 
Tas regėjimas suspaudė 'jai 
szirdi, kad ant kojų vos galė
jo susilaikyti. Bego in koply
tėlė ir tuojaus puolė ant keliu 
priesz stebuklinga, paveiksią, 
priesz kuri daugel maloniu jau 
pirmiau buvo datyrus. Vidu
ryje pas altorių kabojo lampn- 
te, kurios pritemusi sz,vieša 
įszpalengvo szviete sienas. ,■

Teodora inejusi koplytelen, 
atsisėdo po deszinei pusei al
toriaus. Visur buvo tyku. Toje 
szventoje vietoje nepasirodė 
jokis prięszas. Su dideliu die
vobaimingumu siuntė karsztas 
maldas Dievop, pirmiausiai už 
savo vyro duszia, o potam už 
save ir savo sūneli Otoną, o 
laike maldos liejo aszaras, per 
lea buvo lengviau ant duszios. 
Verke per visa nakti ir paga
linus ant grindų užmigo. Oto
nas jau buvo užmigęs, nes bu
vo labai nuvargęs. Kada pra
dėjo szvist, vėl iszbudo ir at
siklaupė priesz altorių.

Tuo laiku iszbudo ir Otonas. 
Atsikėlęs apsidairė aplinkui. 
Nežinojo kame randasi. Kas 
atsitiko, mislijo kad sapnuoja, 
todėl tarė:

— Mama, b kur mes esa
me? Kame, motinėlė, pasakyk? 
Jis nutemijo, kad ji buvo apsi
verkusi, todėl ir jis pradėjo 

verkti.
— Neverki brangus kūdiki! 

Tarė Teodora, ir sėdo szalia jo 
ant pirmutinio altoriaus trepo 
ir toliaus kalbėjo:

—- Dirstelek tiktai ant 
musu Iszganytojans, o rasi 
suraminimą; Jis mus tame 
baisiame atsitikime neapleis. 
Juk mes esame Jo vaikais. 
Visus savo brangiausiu Krau
ju atpirko.. Už tai Jam, mano 
vaikeli, pirmiausiai padeka- 
vok. Kas isz musu pasidarytu 
jeigu ' tikėjime vilties neture- 
tumem. Musu kentėjimai bus 
pasaldinti ir kada norint užsi
baigs.

Po tam klaupė abudu ir mel
dėsi. Daug aszaru iszliejo. 
Užbaigus maldas Teodora ta
rė sunui:

Czia mano vaikeli, toj aplin
kinėj negalim ilgiau būti, nes 
goveda. tu niekadeju gal mus 
jieszkoti, turime prasiszalint 
nuo ju. Už Beno tarp kalnu 
gyvena geri žmones. Tenai ne- 
prieteliaus ranka nepasieks 
mus.. Tenai visi žmones gy
vena kaip broliai, o kas pas 
juos atkeliauja, visada prie
glaudą gauna In tenai keliau
sime. Atrasime dorus žmo
nes, kurie mus priims in savo 
pastoge. Tada galėsime gy
vent ir ramiai melzdamies pas 
Dieva atsimindami praslinku
sias dienas. Melšime Dievo, 
To Tėvo apleistųjų, idant mus 
suramintu tame liudame musu 
gyvenime. Jau neturime apie 
ka rūpintis, viską neprietelius 
iszplesze, ir geriausia mano 
vyra, o ta vo tęva nužudė.

Czia. paliovė kalbėjus, nes 
szirdis jos apslobo, kada pa- 
mislyjo apie savo numirusi 
vyra,

Tame saule a.ugsztai pakilo. 
Buvo jau laikas keliaut toliau, 
idant priesz yąkara dasigauti 
in artimesnia pakalne. Turė
dama szilta skepeta, perplesze 
per puse ir apris'zo Otoną, 
idant tas neperszaltu ir taip 
pasirenge in kelione.

Dar syki puolė ant keliu ir 
sukalbėjo karszta norint trum
pa malda.

Atidavus Apvaizdai galin
giausiai Esybei, padare ženklą 
kryžiaus szvento ir. drąsiai isz- 
bego išz koplyczios.

Nusilaužė sau ir Otonui po 
Izadele ir skubino kogreieziau- 
sia in giria. Pasiekė giria, 
dar karta pažiurėjo in palikta 
aplinkine, dar karta apsiver
kė. Ilgiausia žiurėjo ant de
gėsiu drutvietes, kurios griu
vėsiuose, mislijo, randasi jos 
vyras. Ir tuojaus pranyko 
tamsioje girioje.

Kaip puikiai iszrode drut
viete ir jos atplinkine, kada dar 
stovėjo cielybeje, taip baisiai 
iszrode drutviete arba, kitaip 
vadinant, guszta. Ditricho prie 

kraszto Reino. Ji buvo ’kaip 
guszta latru; isz vienos puses 
buvo apaugus tankumynais, 
isz kitos-gi plauke Reinas. 
Tenai stovėjo Ditricho drut
viete. Kiekviena paimdavo 
sziurpuliai prie matymo apau
gusi u samanomis baisiu muru. 
po kuriai® buvo nevalnikams 
skiepai. Buvo keli = pakajai, 
kuriuose gyveno jo pati su sa
vo tarnais.

Kareivis Ditrichas, pats bū
dams nedoru, už paezia turėjo 
gera moterį vardu Matilda. Po 
veselijai apsižiūrėjo kas tai 
per vienas jos vyras, nepate- 
mydama to laike merginimosi 
nes jisai mokėjo nuduot geru 
ir doru vyru ir tokiu budu jam 
pasisekė gaut ja už paezia. Ir 
liejo graudžias aszaras per 
dienas ir naktis. Ne karta kal
bėdavo pati sau: Ak Dieve! 
Nežinau, kada tie mano vargai 
pasibaigs! Mano szirdis pri-, 
jaute, kada tekėjau už jo, nes 
ka dabar daryt, niekas mah 
negali palengvinti, kaip tik 
pats Vieszpats Dievas. Trum
pas czia ant svieto gyvenimas? 
nes iszpriežasties savo.vyro il
gai negyvensiu. Visi Ditricho 
pavaldiniai savo pono labai 
bijojo. Matilda, jo paezia, vi
si labai mylėjo. Jis buvo rus
tus ir nepermaldaujamas žmo
gus. Viena karta paežiam in* 
tužime liepe nuo baisios grio
vos nustumti savo greitas,.Ma- 
tilda-gi su visais apsiėjo gra
žiai ir kožna artimo meile my
lėjo. . . į

Jeigu Ditrichas butu kada 
pasitaisęs, tai tik per savo pa- 
czia. Vienok ji nuolatos su 
juom maloniai apsieidavo. 
Perdestinejo jam maloniai jo. 
visus apsiejimus: verke ir mel
de Dievo, idant kitokį gyveni
mą. pradėtu vesti. . Ne viena 
karta kalbėjo jam, žiūrėk tik
tai asz tave myliu isz savo' yi- 
sos szirdies; asz apie nieką 
daugiaus nemisliju, kaip tik a- 
pie tave. Noriu tau intikti, 
idant tave atmagint nuo sveti
mo pasinaudojimo.

Ne viena karta tais žodžiais 
suminks'ztino Ditrieha. Tada 
žadėdavo pasitaisyti. . Atsitik- 
davo-gi ne viena karta, kad už
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ŽiniosVietines
— Tai ir po Ketvirto Dziu- 

lajo!
— Jokiu piszkinimu nebu

vo mieste.
— Žmonys suprato kad 

gyvastis brangesnis, ne kaip 
szaudymas dinamito, kaip ki
tuose metuose'buvo.

— Daug automobiliniu ne
laimiu buvo visur.

— Musu skaitytojas ponas 
Jurgis Beruksztis, ir sūnūs Jo
nas, isz Gilbertono, motoravo 
in miestą su reikalais, ir prie 
tos progos atlankė “Saules” 
Redakcija, atnaujinti savo 
prenumerata už laikraszti. 
—Acziu už atsilankyma.

— Seredoj pripuola Szven- 
tos Veronikos, o Tautine 
Szvente: Veja. Ir ta diena: 
1951 m., Prezidentas Truma- 
nas prasze Kongreso užbaigti 
kara su Vokietija; 1933 m,, 
Hitleris nori, kad visa Vokieti
ja butu po Naciais, visos kitos 
partijos ir draugystes panai
kintos uždraustos; 1938 m., ke
turiolika Žydu, keturios de- 
szimts keturi Arabai nužudyti 
per penkias sukilimo dienas, 
Palestinoje; 1943 m., Alijantai 
insilauže in Italijos miestą Si
cily; Nepriklausomybes Diena 
Argentinoje; 1948 m., Genero
las Dwight Eisenhoweris ku
ris dabar taip stengiasi savo 
partijos Rinkimus laimėti, bu
vo stacziaį pasakęs Senatoriui 
Claude Peplper, kad jis už jo
kius pinigus nesutiktu būti 
Demokratu Partijos kandida
tas in Prezidentus.

— Petnyczioj, Lieipos-July 
U-ta diena 1952m., 6:30 valan
da ryte, iszvažiuoja in Wllkes- 
Barre, Pa., del daktariszko 
peržiūrėjimo 25 vyrukai, kurie 
likos pa.sza.ukti del kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduoda
me'vardus tuju kurie apleis 
isz:
Mahanoy City—James P. Moo
ney, Leonard A. Shimkus, Al
len G. Brokensliire, George S. 
Milchick, Vincent J. Recklitis. 
Park Crest—Joseph B. Ondo. 
Barnesville-James C. Seward. 
Ashland—Marvin AV. Beck.
Cumbola—Jno. Farrell, Wal
ter St. Snopek.
New Philadelphia — Bernard 
J. Gražulis, Daniel A. Marinas, 
Thomas J. Ennis.
Frackville— Donald N. Weitz, 
Theodore Ruschak.
Connerton — Wm. J. Connor. 
Gordon—Walter M. Kahn, Jr. 
Lost Creek — William. F. Me 
Andrew.
Tamaqua — Lowell A. Titus. 
McAdoo—Thomas J. Hollman, 
Charles R. Suibe.
Shenandoah — Joseph C. Wa- 
laconis1, Edw. J. Skoezynski, 
Edward J. Chesnavage, Albert 
A. Cicioni.

— Ket rerge pripuola 7 
Broliai 1/ entetoju, Tautine 
Szvente J lytis. Taipgi ta die
na: 1950 metuose, Armija rei
kalauja dvideszimts tukstan- 
cziu vyru del vaisko.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Pijuso 1-m., o Tautine Szven
te: Szarune. Ir ta diena: 1572 
m., numirė Didžiosios Lietuvos 
Kunigaiksztis Algirdas; 1920 
m., Lietuva pasirašze taikos 
sutarti su Rusija Moskvoje; 
1794 m., Rusai užgriebė Vil
nių ; 1804 m., du garsus Ameri- 
kiecziai stojo in dvikova: 
Aaron Burr ir Alexander Ha
milton. Hamiltonas buvęs iždo 

Sekretorius ir Vice-Preziden- 
tas, Aaron Burr stojo in dvi
kova in Weekawken, N. J., Ha
miltonas nenorėjo musztis ir 
paleido savo szuvi in padanges 
bet Aaron Burr savo szuvi pa
leido staeziai in buvusi Iždo- 
Sekretoriu ir ji nuszovė ant 
smert.

Shenandoah, Pa. — Juozas 
J. Nielubaviczius,' nuo 155 
Schuylkill avė., Heights, pasi
mirė Ketverge, Jefferson li- 
goributeje, White Haven, Pa. 
Velionis sirgo ilga laika. Gimė 
Shenadoryje. Paskutini karta 
dirbo Maple Hill kasyklose, i 
Paliko savo paezia Urszula į 
(Czepukaitiene) trys duktė- ! 
rys: Mare, slauge kuri tarnau
ja Amerikos Laivynoje, Ports
mouth, Va., Helena, mokine 
del slauges, Misericordia li- 
gonbute, Philadelphia, Pa., ir 
Joana, namie, taipgi paliko po- 
tevi, Damasus Mlodzanowski; 
du brolius: Chester isz Savan
nah, Ga., Stanislova, Philadel
phia; dvi seserys: A. Bara
nauskiene ir Prane Pryzbyl- 
kauskiene isz miesto. Taipgi 
daug anuku ir anūkes. Laidojo 
Panedelio ryta, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje de
vinta valanda ir .palaidotas in 
parapijos kapines. Graborius 
Vincas Menkieviczius laidojo.

Gilberton, Pa. — Gerai žino
mas miesto gyventojas, ponas 
Jurgis Beruksztis, iszkeliavo- 
in White Haven, Pa., kur po
nas Beruksztis likos priimtas 
in valstinia sanitorium del gy
dymo.

Rymas, Italija. — Ūkinin
kas Luigi Cošta, nuvažiavo in 
miestą apsidabinti ir apsidai- 
linti. Jis sau nusipirko puiku 
siutą, nusikvarbavo savo žilus 
plaukusi! gražiai rudai, kokie 
jie 'buvo buvę jo jaunystėje, ir 
gryžo in savo ūki laibai “gra
žiai smirdėdamas” nuo viso
kiu kvepalu ant barzdos ii’ 
plauku.

“Mano szuva manes nepa
žino,” jis pasiaiszkino dakta
rams. ligoninėje kur jis buvo 
nuvesztas kai tas jo szuva ji 
apdraskė.

Sveikina Savo Dranga

Keturiu metu amžiaus 
Dickey Henry, isz Slinger- 
lands, N. Y., linksmai apsi
kabina savo maža arkli 
“Spot” kuris buvo pabėgės. 
Iszrodo kad tas arkliukas 
pavasario laiku iszsiilgo 
laisves ir pabėgo. Mažas 
vaikutis kreipiesi in polici-

Al Brazis - “BALF” 
Didžiojo New Yorko 
1952 Meto Vajaus 
Komiteto Pirmininkas

NEW YORK. — New Yorke 
Birželio 25 d., buvo karszta! 
Gatvėse smala virė! Oficialu
sis meteorologijos biuras skel
bė 96 laipsnius. Bet saulėje, 
parkuose ir gatvėse karsztis 
virszijo 135 F! Pagal metereo- 
logijos biurą 6:30 vai. vakare 
buvo karszcziausia. Bet 7:30 
tas karsztis panaudotas en
tuziazmui, energijai ir pats in- 
kaitis, kaip atomine bomba, 
panaudotas BALF Apskrities 
suszauktam draugijų ir veikė
ju susirinkimui —- nutarti Bali’ 
Vajaus dideliems darbams, or-, 
ganizuoti rudens vaju visame 
Didžiajame New Yorke!

23 draugija atstovai ir pa
vieniai veikėjai nutarė 1952 
m., BALF Vaju New Yorke 
pravesti nuo Spaliu 26 iki Lap- 
kriezio 9 d. Tam vajui pravesti 
komiteto pirmininku nutarė 
kviesti Metropolitan Operos 
dainininką Algirdą Brazi. Al 
Brazis 1952 m. BALF Vajui 
New Yorke vadovauti mielai 
sutiko.

Pasipila sumanymai, siūly
mai, pageidavimai, planai.

Pereitu metu vajaus pirmi
ninkas Adv. Pranas Aleksis 
sako: Tokiam žymiam visuo- 
meninkui ir dainininkui kaip 
Al Brazis, perduosiu pareigas 
didžiausiu malonumu ir pasi
žadu jam talkininkauti,' ; kad 
jam pavyktu pralenkti mušu 
pereitųjų metu pasiektus re
zultatus.” ... ;

kiti priduria: “Al Braziu, 
buvęs Chicagietis, Amerikoj 
ginies, puikiai Lietuviszkai 
kalba, sielojasi tremtiniu var
gais ir dabar insikinko in sun
ku BALF szalpos darbai”

Renkami kiti komiteto va
jui pravesti nariai. Vicepirmi
ninku iszrenkamas jaunosios, 
kartos atstovas Kun. Antanas 
Raezkauskais, buvęs tremtinys, 
atstovaujas didžiausia Brook- 
lyno Lietuviu parapija, Ap-. 
reiszkimo ir jos Kleboną Kun. 
Norbertą Pakalni, nenuilstama 
BALF rėmėja ir palaikytoja,

jantus kad jie jam padėtu 
sujieszkoti pabėgusi jo ark
liuką. Policijantai ji sura
do tik apie trys mylios nuo 
jo namu už szesziu valandų. 
Dabar mažutis Dickey Hen
ry pasirengęs vėl jodinėti, 
kai tik jo arkliukas pasilsės.

□ o o - - ■ .

kurio riboose BALF Centras 
yra. ‘

Antruoju vice-pirmin inku 
iszrinktas Povilas P. Kubilius, 
BALF MaSpetho skyrius pir
mininkas, nenuilstamas veikė
jas veik visose Maspetho drau
gijose, tremtiniams dešimti
mis garantijas raszes ir Balf ui 
paszventes daug darbo. Jis tik 
pareiszke. susirupines, ar be
liks jam laiko savo darbams 
atlikti.

Iždininku iszrinktas Leopol
das Dyimsza, CARE organiza
cijos sztzabo narys, Yonkers, 
N. Y. BALF skyriaus pirmi
ninkas, buvęs NCWC atstovas1 
Vokietijoj.

Užleisdamas Vajaus Komi
teto iždininko pareigas, kurias 
per du metu isz eiles rūpestin
gai ėjo, Vaclovas Alksninis pa
sidžiaugė, kad iždiriinkyste tu
ri garbes perleisti tokiam gar
bingam tremtiniu draugui ir 
patyrusiam veikėjui.

Finansų Sekretore iszrinkta 
Ona Valaitiene, BALF 83 sky
riaus Brooklyne* pirmininke, 
Motoru Vienybes pirmininke, 
ilgus metus szalpos darbe dir
busi, pasitikusi veik kiekviena 
tremtiniu lai va.

Sekretore iszrinkta Salomė
ja Narkeliunaite, laikraszti- 
ninke, uoli tremtiniu reikalu 
gynėja ir daibuotoja.

Prie Valdybos numatyta ei
le komisijų in kurias ineis in- 

tneower
created by C/Yegency

•Naturally, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers. 
Check the perfect, form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line

behave 

informal-

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

vairiu organizacijų atstovai.
Kai kuriu draugija atstovai 

telefonavo, kad del baisaus 
karszczio in szi susirinkimą 
negalėsią atvykti, bet pažadė
jo talka ir prasze skaityti dar
buotoju eilese.

Taip, karszcziausioj dienoj 
New Yorko istorijoj, Birželio 
25 nutarti karszti nutarimai, 
per vasara bus stiprinami, o 
orams atvestant rudeni, nuo 
Spaliu 26 iki Lapkiczi 9 d. 
BALF vaju pravesti dideliu 
pasisekimu. Visi Didžiojo New 
Yorko Lietuviai kviecziami 
sziam didžiuliam darbui ruosz- 
tis ir ipagelbeti BALF vhjiti 
pasisekti.

Susirinkimą suszauke Balf 
New Yorko apskrities pirmi
ninkas Jonas Brundza, kuris 
visiems dalyviams nuoszir- 
džiai padėkojo už gražius nu
tarimus ir talka. Susirinkime 
buvo daug Jonu, Petru, Povi
lu, Vladu ir kitais vardais 
kriksztytu, kurie nusitarė da
bar ju vardines minint, vieto
je baliavot, dali skirti BALF- 
ui, kad vajus pasisektu.

Pastebėtina, kad susirinki
me vieningai reiszkesi senieji 
Lietuviai, ežia gimiai ir buvę 
tremtiniai. Visiems rupi like 
Europoj Lietuviai. Džiaugėsi, 
kad yra organizacija kuri ri- 
sza visu pažiūru, visu grupių, 
visu profesijų Lietuvius, Tai 
BALF. Jo nariu yra garbinga, 

kilnu, reikszminga.
. " -—BALF Centras.

VAIKAS PRIGĖRĖ
EŽERE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ugniagesiai sugrabaliuojo 
jo lavona, ir stengiesi ji atgai
vinti, bet nepasiseke.

Szitokiu nelaimiu per vaka- 
cijas būva szimtai, ir tai tan
kiausiai per neapsižiurejima.

GENEROLAS
IR SENATORIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Generolas Eisenhoweris, at
važiavęs in Chicaga buvo pen
kių tukstaneziu žmonių pasi
tiktas. Visi jie garsiai szauke 
sveikindami ji. Jis sako, kad 
tai ji nustebino, nes jam buvo 
pasakyta, kad Chicagos žmo
nes yra jam prieszingi.

Demokratai, žiūrėdami in 
visa szita szturma ir nesantai
ka Republikonu Partijoje, sa
ko, kad Republikonai dabar 
patys save praždys, kai tokie 
du intakingi žmones peszasi 
tarpu saves.

Skaitykit “Saule”

Valdžia dabar negali dau
giau bonu žmonėms (parduoti 
ir už tai kreipiasi in bankas.

Nežiūrint kas bus iszrinktas 
Prezidentu, mes turėsime nau
ja Iždo Sekretorių ateinan- 
cziais metais.

Sztorninkai nusiskundžia 
kad biznis prastas.

Price $2.00 state poin‘
COLORS: Red. Black, Green,

Blue, Gray, Copper.
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Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie ...

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

a*

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A
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1 L. TRASKAUSKAS | 
J LIETUVISZKAS J
* GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del£
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams į
« :: Reikalams ::
*  ♦
! S3S WEST CENTRE STREET * 
; Telefoną. Nr. 78 J
* MAHANOY CITY, PENNA. $

^Pirkie U. S. Bonus!
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