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Dviguba Mirtis

Queens, New York viesz- 
keliu policija dabar turi dvi
guba klausima iszriszti. Sep
tyniolikos metu amžiaus 
Eleanor Mollier, isz Glen
dale, New York ir jos drau
gas John James Masterson 
buvo surasti negyvi ant 
vieszke’io ant Interboro 
Parkway. Jųdviejų lavonai 
buvo surasti apie trys my
lios nuo vienas kito. Žuvu
sios merginos czeverykai

Isz Amerikos
EISENHOWERIS

POLITIKUOJA

Perspėja Priesz 
Demokratus

DENVER, COLORADO.' — 
Prezidentas D. Eisenhoweris, 
kuris jau tiek kartu buvo vi
siems prižadėjęs ir užtikrinęs 
kad jis in Politika nesikisz ir 
kad jis nei savo Partijos Kan
didatams nepadės per Rinki
mus, dabar jau pradėjo isz 
tikro Politikuoti!

Eisenhoweris ne tiek savo 
Repullikonu Partija giria, 
kiek perspėja priesz Demo
kratus, sakydamas kad nega
lima turėti du draiveriu del 
vieno automobiliaus. Jis to
liau sake kad Demokratai da
bar nori pradėti “szalta poli
tini karą Vaszingtone.”

Kalbėdamas in pus-szeszto 
tukstanczio minia, ir per tele
vizija ir radija, Eisenhoweris 
sake kad visi tie, kurie už Re- 
publikonus balsavo 1952 me
tais gerai buvo padare ir susi
laukė visokio gero isz tos paiS 
tijos. Ko jie taip susilaukė isz 
Republikonu, iszrodo, Prezi
dentas Eisenhoweris neturėjo 
laiko pasakyti, ar pats nežino
jo- ‘

Szita Eisenhowerio prakal
ta in Denver miestą, buvo be
veik, žodis inžodi panaši in ta 
jo kalba in Hollywood Bowl, 
Californijoje, Rugsėjo dvide- 

buvo surasti prie jos draugo 
lavono trys mylios nuo tos 
vietos kur jos lavonas buvo 
surastas.

Jiedu buvo in vakarusz- 
kas kur nebuvo nei laszo jo
kiu svaiginancziu gėrimu.

Dabar policijantai nori ži
noti kaip ir kodėl taip atsi
tiko: ar ji iszszoko isz to au
tomobiliaus ar ji buvo isz- 
stumta.

■------------d---- CX_ . d

szimts treczia diena.
Nors vardu jis nepaminėjo, 

bet jis kelis sykius pajuokė 
buvusi Prezidentą Harry Tru- 
mana, kaslink Komunistu mu
su valdžioje. Gal jis pamirszo 
ar gal jam niekas nepasake, 
kad ir Republikonu eilese ran
dasi ne mažiau tokiu Komu
nistu ir Komunistėliu, kuriuos 
Senatorius Joseph McCarthy 
norėjo ir nori iszgainioti, bet 
kuriam pats Prez. Eisenhowe
ris tai uždraudė.

JAUNUOLIS SUSEK
TAS IR INTARTAS

14 Metu Mergaite Ir 4
Metu Vaikutis

Nužudyti

SPRINGFIELD, MASS. — 
Keli coliai szniuro invele ir in- 
tare asztuoniolikos metu am
žiaus jaunuoli, Kenneth R. 
Chapin už nužudinima ketu
riolikos metu mergaites ir ke- 
turiu metu vaikuti, kuri ji tuo 
laiku dabuojo.

Jaunuolis ginasi kad jis ne
kaltas, bet jis buvo patupdin- 
tas in kalėjimą be jokios kau
cijos.

Policija sako kad jo motina 
netyczia prasitarė kad to jau
nuolio mocziute mėgsta megzti 
ir kad ji turi kaip tik tokio siū
lo, koki policijantai buvo sura
dę prie jaunos Lynn Ann 
Smith sužaloto lavono.

Jaunoji Lynn Ann Smith 
buvo nužudyta ir jos lavonas 
baisiai subadytas Ponu Ber-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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BUVĘS VALSTIJOS 
DARBININKAS

SUIMTAS '

Pravarytas Isz Darbo 
10 Dienu Algai; Dabar

FBI Suaresztuotas
• ________

WASHINGTON, D. C. — 
Keturios deszimts metu am
žiaus buvęs valdžios darbinin
kas, kuris turėjo labai svarbia 
vieta valdžioje, buvo FBI po
licijos ' suaresztuotas tik de
szimts dienu nuo to laiko kada 
jis buvo isz tos vietos paszal- 
intas.

Jis yra intartas už pasisavi
nimą labai slaptu žinių, /ku-' 
rios butu baisiai reikalingos, 
bet kuriam krasztui.

FBI policija suaresztavo Jo
seph Sydney Peterson, kuris 
kadaise buvo profesorius vie
noje kolegijoje ir kuris, iki de
szimts dienu atgal buvo dirbės 
valdžioje per trylika metu.

FBI policija neiszdave ku
riam svetimam krasztui szitas 
buvęs valdžios darbininkas ir 
profesorius ketino tas savo 
pasivogtas slaptas žinias isz- 
duoti.

Jis yra intartas už pasivogi- 
ma tokiu slaptu žinių nuo Ko
vo menesio, pirmos dienos, 
1948 metais, iki Gruodžio tris- 
deszimts pirmos dienos, 1952 
metu.

Jeigu jis bus rastas kaltas 
jam laukia deszimts metu ka
lėjimo ir deszimts tukstancziu 
doleriu baudos. Jis buvo sua
resztuotas savo namuose, ne-
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Czia nariai Senato Komi
sijos kurie tardė Senatorių 
Joseph McCarthy. Vienas 
isz szitos komisijos narys 
laikrasztininkams pranesze 
kad szitos komisijos nutari
mas bus vienbalsis, bet jis 
neiszdryso pasakyti ar tas 
vienbalsavimas bus už ar 
priesz Senatorių McCarthy. 
Dabar visi tos Senato komi
sijos nariai laukia kad kas 
kitas, bet ne jis ka nors isz-

REIKALAUJA
$2,785,492.00

Už Nuszauta Amerikos 
Eroplana Isz Rusijos

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia stacziai da- 
1 ar sako, kad Rusija melavo ir 
dabar meluoja kaslink to 
Amerikos eroplano kuris buvo 
Sovietu tyczia nuszautas.

Amerikos hombneszis B-50 
buvo nuszautas virsz Japoni
jos Juru, Liepos menesyje, 
1953 m. Jis neturėjo nei tin
kamu karabinu su savimi kai 
Sovietu du greiti kariszki ero- 
planai ant jo užsipuolė.

Sovietai sako kad tas bomb- 
neszis buvo pražengęs nusta
tytus rubežius ir tuo laiku jau 
buvo Komunistu kraszte. 
Amerikos valdžiai stacziai me
lagiais iszvadina Sovietus ir 
dabar reikalauja dvieju mili
jonu, septynių szimtu asztuo- 
nios deszimts penkių tukstan
cziu, keturiu szimtu devynios 
deszimts dvieju doleriu isz 
Rusijos.

Amerikos Ambasadorius C. 
E. Bohlen inteike Sovietu Už
sienio Ofisui Maskvoje net 
septyniolikos puslapiu laiszka 
kuriame yra isždestyta visas 
tas nelemtas invykis ir kuria
me Amerika reikalauja tiek 
pinigu atlyginimui.

Amerikos valdžia jau kelis 
sykius yra pareikalavus tokio 
atlyginimo už nuszautus savo 
eroplanus.

Piatinkit “Saule”

Senato Komisija Priesz McCarthy

tartu ar priesz ar už Senato
rių McCarthy. Jie per visa 
sanvaite svarstė ir tardė, 
bet, rodos, prie jokios iszva- 
dos nepriėjo. Gal jiems isz 
pavydo nepatinka visa tai 
ka Senatorius McCarthy yra 
padaręs ir dabar daro, bet 
jie neiszdrysta vieszai pasi
sakyti, nes Rinkimai per ar
ti.

Gžia prie stalo sėdi, isz 
kaires in deszine: Senatoriai

CHURCHILLIS Bagocziaus Sūnūs Intartas
PERSPĖJA

PRANCŪZUS

Iszgiria Amerika; Sa
ko Be Amerikos 
Europa Dingus

- BLACKPOOL, Anglija. — 
Anglijos Ministeris Sir Wins
ton Churchillis perspėjo Pran
cūzijos vadus, kad jie jokiu ki
tu pareikalavimu neiszkeltu 
del apginklavimo Vaksfru Vo
kietijos, kad nesuirtu visa ta 
tvarka kuria Amerika dabar 
veda visoje Europoje.

Jis szita perspejima davė 
Prancūzu Politikierams savo 
prakalbos pabaigoje per kuria 
jis kalbėjo beveik apie viso 
svieto krasztus ir ju reikalus 
sziandien. Jis pasakė kad, 
“kol asz dar turėsiu sveikatos 
ar intakes, asz vis stengsiuos 
isztirti ir dažinoti, ar tikrai 
negalima taikingai sugyventi 
su Sovietu valdžia.’’

Bet szita syki jis jau nei žo
džio neprasitarė apie savo pa- 
siulinima, kad jis, Prezidentas 
Eisenhoweris ir Sovietu Rusi
jos .Premieras Georgi M. Ma
lenkovas susieitu pasitarti. 
Szitokis jo patarimas buvo vi- 
siszkai atmestas Prezidento 
Eisenhowerio.

Jis nieko nesake apie gan
dus kad jis rengiasi isz val
džios pasitraukti. Ir sulyg 
Anglijos kraszto paprocziu jis 
negalėtu nieko apie tai saky ti, 
pirm negu jis Karalienei pra- 
nesztu, kad jis s avo vieta už- 
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Francis Case, Republikonas 
isz South Dakota; John 
Stennis, Demokratas isz 
Mississippi; 'Lyndon John
son, Demokratas išz Texas; 
Arthur Watkins, Republi
konas isz Utah, pirmininkas 
tos komisijos; Frank Carl
son, Republikonas isz Kan
sas ir Sam Erwin Demokra
tas isz North Carolina.

□ □ □

George A. Hormel sūnūs 
bagocziaus yra intartas už 
narkotiku vartuojima. Jis 
buvo patupdintas in Los An
geles kalėjimą kol jam pus
antro tukstanczio doleriu 
kaucija buvo parūpinta. Jis 
laikrasztininkams pasiaisz- 
kino kad jis nieko nežinojo 
ir nežino kaip tie “marijua
na’’ narkotikai atsirado jo 
automobilyje. Po kairei yra

Už Geležines Uždangos
Taip Komunistai 
Rūpinasi Darbo 

Žmonėmis

Bolszevikineje .. “Tiesoje’’ 
szi meta Liepos 17 d., buvo in- 
detas vedamasis “Rūpinimasis 
darbo žmogumi’’. To straips
nio pradžioje nurodytos kai 
kurios sanjungines inmones, 
Vilniaus “Elfą0’, Kauno “Per
gale’’, kuriose tedirba veik 
vieni Rusai. Tiems atvykė
liams minėtos karo tikslams 
dirl anosios inmones pastate 
gyv. namus. Aiszku, kad tuose 
namuose tega’ejo Luta gauti 
tik Rusai. Lietuviai, net ir tose 
inmonese dirbantieji, turi 
skursti nepaprastai bloguose 
bustuose.

Vedamojo autoriaus, su
prantama, Komunistas, prade
da verkszlenti, esą, Komunis
tai pasižjmi beszirdiszkumu ir 

^abejingumu tvarkydami Lietu
viu dariĮninku reikalus. Ten 
prikaiszlojama, kad atskiros 
ministerijos ir apstybe inmo- 
niu repastato darbininkams 
gyvenamu n,amu, nors tam rei
kalui luvusios paskirtos su
mos. Kas ka’tas, kad statybos 
tvarka neinvykdytas? Aiszku, 
tik Komunistu partija. Rusu 
Komunistu partija ir jos pada
linys, esąs Lietuvoje, ruoszia 
tvarka ir juos vykdo. Juk ne
reikia priklausyti kom. parti
jai, kad žinotum priežastis, del 
kuriu gyv. namai nestatomi.

66 METAS

mergina Eita Foreno, muv- 
ing pikczieriu loszike isz 
Hollywood, kuri apdaužė ir 
apdraskė viena policijanta 
kai jis norėjo ja suaresztuo- 
ti to bagocziaus kambariuo
se. Ji dabar aiszkinasi kad 
ji buk nežinojo kad tas po- 
licijantas buvo tikras poli- 
jantas ir už tai ji stengiesi 
apsiginti.

o o a

Maža paskirti pinigus tam 
tikslui. Gyv. namams statyti 

: reikalinga medžiaga ir darbo 
jiega. Dabar Lietuvoje trūksta 
medžiagos ir darboji egos. Lie
tuvoje pagaminama medžiaga, 
inskaitant ir rasztus Rusai isz- 
gabena in kraszto giluma. Pra
mones inmones pirmiausia turi 

Į invykdyti vadinamuosius tvar- 
! ka, kad kuo daugiausia prekių 
’ atitektu Rusams. Darbo jiegos 
trukumas miestuose, o ypacz 
kolchozuose, yra labai ryszkus. 
Del to trukumo pirmiausia yra 
kalti komunistai, invede visuo
tine suirute ūkyje.

Tame straipsnyje baramasi, 
kad inmones nestatanczios 
darbinrnku bendrabucziu. Visi 
gerai žino, kad darbininkai 
nesidžiaugia bendrabucziais. 
Juose yra susitelke invairaus 
plauko perėjūnai ir Komunis
tinėje santvarkoje iszauge pa
daužos, kurie tu bendrabucziu 
žmonėms padaro gavenima 
tiesiog nepakencziama. Ta- 
criau leiskime vedamojo auto
riui prabilti ir papasakoti, 
kaip Komunistai rūpinasi dar
bo žmogumi: “Bloga padėtis 
Vi) niaus “Komunaro” ga
myklos darbininku bendrabu
tyje, esancziame Aguonu gat
vėje. Jame neszvaru, grindys 
nedažytos, lyjant pro lubas te
ka vanduo. Tokia netvarka 
darbininkai skundžiasi fabriko 
direktoriui, draugui Jermako- 
vui. Tacziau pastarasis tik 
ranka numoja. Kas davė drau-
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Kas Girdėt
Buvęs Komunistas Whitta

ker Chambers, savo knygoje 
“Witness” raszo kad Noel 
Haviland Field paliko savo 
darba su Amerikos valdžia 
kad jis galėtu dirbti Sovietu 
Kariszkiu Žinių, Sztalbo virszi- 
nirikui, Generolui Walter Kri
vitsky, Vakaru Eurėpoje.

Jo žmona. Herta lauke pe.r 
Liepos ir Rugpjnczio mene
sius. Po tam ji pati nuvažiavo 
in Praga. Noel Field brolis 
H e r m a n n, archetektas isž 
Cleveland buvo Varszavoje, 
kur jis jau klausinėjo savo 
draugu apie jo dingusi brolli. 
Jis paszauke. savo brolio žmo
na Herta, sakydamas kad jis 
ima. eroplana isz Varszavos 
Rugpjuczio dvideszimts antra, 
diena.

gesnis negu visas auksas Ame
rikoje. Slaptos policijos vir- 
szininkas Beria ji labai gerai 
prižiūri ir aprūpina.” Bet mes 
sziandien žinome kad tas tos 
slaptos 'policijos virszininkas, 
Beria vyra, nugalabintas.

PASKUTINIS
NORAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

1939 metuose jis paliko szi-. 
ta savo darba su tuo Sovietu 
ir gavo kita darba su Ameri
can Unitarian Association, ku
ri dalino maistu ir drabužius 
pabėgėliams in dar neužimta 
Prancūzija. Kai Naciai užėmė 
Prancūzija, Field pabėgo in 
Szveicarija.

Jo draugai ji palydėjo ligi 
pat eroplano duriu, Varszavo- 
je. Jie net mate kai jis savo la
gaminus padavė patarnauto
jui. Tada jis inejo in mantos 
kambarius, ir niekas jo nuo to 
laiko neinate. Ir ji, rodos, že
me prarijo.

Komunistai iki sziai dienai 
teigia ir gina kad szitas Ame
rikietis Fields buvo dvigubas 
szpiegas, kad jis iszdave ne 
tik Amerika, bet ir Rusija, 
<ad jis nuo abieju krasztu rie
bius pokiszius eme vien tik del 
gero geszefto. Ir Komunistai 
czia gal ir teisybe kalba.

Jis czia susipažino su Allen 
Dulles, kuris tada buvo pirmi
ninkas O.S.S., slaptos policijos 
ir dabar yra bosas C.I.A. Vo
kietijos partijos priesz Nacius 
ir Hitleri. Jis szitam Dulles 
buvo padovanojęs apie de- 
szimts tukstaneziu doleriu per 
du metu, kad jis galėtu vesti 
savo požemini kara priesz Hit
lerį.

Jo vardas buvo ant keleiviu 
ant to eroplano marszruto, bet 
jis niekados neipasieke Pragos 
miestą kur jo brolio žmona, 
Herta, jo lauke ant aerodro
mo.

Amerikos valdžia buvo pa
siuntus net šzeszis laiszkus So
vietams ir Komunistams bet 
gavo tik tuszczius žodžius ir 
tiesiog kvailus ipasiaiszkini- 
mus, bet nei vieno tikro žo
džio apie tuos Field žmones.

Iszsigandus ir baisiai susi
nervuota, Ponia Herta pasi
samdė taxi ir nuvažiavo in sa
vo vieszbuti, kurio ji niekados 
nepasieke. Ir ja žeme prarijo.

1944 metuose jis nuvažiavo 
in Paryžių kur jis susitiko su 
Harvard Universiteto istorijos 
Profesorių, Arth. M. Schlesin
ger Jr., kuriam jis stengiesi in- 
szneketi kad reikia iszplatinti 
po visa Europa Laisvos Vo
kietijos propaganda sulyg 
Maskvos nustatymais.

Dabar, bislki ipo biski, ateina 
žinių apie tuos Fields. Kai bu
vęs Vengrijos Užsienio Minis- 
teris Laszilo Rajk prisipažino, 
kad jis buvo susineszes, su Va
kariniu krasztu szpiegaisy jis 
vardu iszvardino szita Fields, 
kaipo Amerikos agentą, kuri 
jis pats buvo suaresztaves.,

Mes nieko apie szitus žmo
nes nedažinosime tol kol ta ge
ležine siena skirs laisvus žmo
nes nuo vergu ir belaisviu. 
Vien tik ateitis pasakys ar szi
tas Field buvo iszdavikas, ar 
jis visko iszsižadejo, ir žmo
nos, ir szeimynos ir laisvo gy
venimo del savo kraszto gero
ves. Ar jis yra iszdavikas ar 
Pa t rijo t as? Tik ateitis pasa
kęs.

MPirkie U. S. Bonus!

Harvard Universiteto profe
sorius nesutiko ir tuojau,s vie- 
iszai valdžiai pranesze kad jam 
iszrodo kad szita s Field yra 
Komunistas. Bet niekas jam 
neintikejo nes Field buvo isz- 
tikimas Amerikos pilietis.

Bet ne už ilgo ir Unitarians 
komisija pradėjo ka czia už
uosti ir jie tykiai ir tyliai pa- 
szalino ji panaikindami jo vie 
ta savo komisijoje.

Jis biski pasilsėjo ir nieko 
daugiau ned.are, iszimant kele
tą slaptu kelionių anapus ge
ležines sienos, ir paskui sugry- 
žo pas savo 'žmona, Herta ku
riai jis trumpai paaiszkino kad 
jis turi kuo greicziausiai va
žiuoti in Praga, kur jis turi su
rinkti žinių del savo knygos 
kuria jis rengiesi raszyti.

Jis jau 'buvo praszes kitos 
vietos, kito darbo isz Alger 
Hiss, kad jis jam parūpintu 
s.zilta vieta su Carnegie Foun
dation. Bet jis nieko isz to Ko
munistu, iszdaviko Hiss nebe- 
iszgirdo. Jis tada dar nebeži
nojo, kad Whitaker Chambers 
buvo jau ji iszdaves ir pa
smerkęs Amerikos Senato ko
misijai kaipo iszdavika ir Ko
munistą.

..t

Gegužio menesyje, 1949 m., 
Alger Hiss jau buvo teismo pa
smerktas už melagystes po pri
sieita, ir jau ėjo gandai kad gal 
ir Field ’bus patrauktas in teis
mą. Per Alger Hiss tardinima 
ir teismą, Field užsirakino in 
vieszbuti Palace Hotel, Prago
ję. Už keliu dienu po tai, viena 
gražu popieti, jis iszejo in 
Wenceslaus Square su dvejais 
sargais, ir dingo, kaip ji žeme 
butu prarijus.

1951 metuose vienas Ruskis 
redaktorius, ar pasigirdamas, 
ar t ikra teisybe sakydamas bu
vo pasakęs: “Noel Fields ran
dasi in Lubyanka kalėjimu, 
Maskvoje. Jis yra mums daug 
reikalingesnis ir daug (bran-
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Pypkes Durnai

Kur?
Buvau asz klabinęs 

turtybes namus ;
Per langa man iszmete 

du skatikus!
Buveine garbes asz 

pabeldžiau tada:
Czia, sako, tik ricieriams 

esti vieta.
Aitriai asz dunksnojau 

dorybes namus:
Ten mane patiko 

cinizmas biaurus!
Romes namuose Dievo 

jieszkoti bandžiau, 
Bet ten farizeju jau 

pilna radau.
Asz barszkinau klemka 

ir meiles namu:
Bet ten jau penkiolika 

buvo kitu.
In darbo szventnyczia 

asz szokau tada:
Bet ten tik iszgirsi: 

vargai ir beda!
Ir rymasties rūmo 

jieszkojau karsztai:
Bet niekur jo nėr, — 

iszilgai ir skersai.
Dar vieta žinau, kur 

tyku ir ramu,
Ant galo pabelsti 

tenai ketinu:
Kur baltas berželis 

linguoja szakoms,
Ten atsilsi rasi po 

vejoms žalioms.

O" A - B - CELAUsS 
| arba pradžia ;

SKAITYMO I
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RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co., 

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

ponu. Eikit vaikai, kalbėjo se
nas Varnauckas, eikit in Kro
kuva,, mokykitės mokslo, ir 
gyvenimo asz paėmiau gana, 
gerai graszio, tai ir man ir 
jiem užteks. Mokesimuž jus, ir 
ne bijokit kad jum da ko neisz- 
teksu. Vyresnis mano • brolis 
neiszipasakytai džiaugėsi gir
dint tuos žodžius tėvo, jam jau 
senai nesinorėjo gyvent kal
nuose, nes vis norėjo gyvent 
mieste.

Paibucziavo rankas ir kojas 
gasipadoriui ir szirdingai de- 
kavojo už tai. Man kaip nera
mu pasidarė ant szirdies. Ne
norėjau asz eit in mokslą ir 
miestą, nes jaueziau nelygia 
laimia tarp mus ir gaila man 
buvo atsiskirt su nmniyltdais 
kalnais ant kuriu ne viena taka 
iszvaikszcziojau. Nes tėvas 
pas'tanavijo iszsiunte mudu 
drauge. Ne galima, buvo jam 
prieszintis.

Mylėjau ji, Dievas mato, isz 
szirdies mylėjau; gaila man 
buvo užruistyt jo metus, turė
jau prisilenk, nors ne Ilgiai 
szalinausi ir abejojeneziai, ir 
a^z padekavoja.u jam už isz
siuntima mus in mokslą.

O! Su kokiu gaileseziupersi
skyriau su ta ja aplinkine! Ro
dėsi man, jog jau niekad ja 
negrysziu, verkiau kaip kūdi
kis, kad mano, brolis neiszpa- 
sa k y t a i dži au gesi.

Ant galo atėjo valanda atsi
sveikinimo. Tėvas iszrenge 
mus in kelione, iszvažiavom.

Atvažiavę in Krokuva ku
riame abudu pradėjom gyvent. 
Turėjom visko invales asz vie
nok visada isz namo kalnus 
•troszkau, ir niekas mane mies
te ne užiminėjo teip, kaip kal
nuose kuriuose ten man nuola
tos buvo smagu ir niekados isz 
j u n e at s i dži an gd a v a u.

Szventes ir vakacija buvo 
del manes didžiausiu džiaugs
mu, kožnas sugryszimas in 
Krokuva su bausmu ir musziu.

Mokslas ėjo man neblogai, ir 
stovėjau daug augszcziau nuo 
mano brolio, kuri tas labai ji 
pykino. Jis teip numylėjo 
miestiszka gyvenimą ir mo- ‘i
kykla, jog ant szveneziu ir va- 
kacijos nevažiavo namon.

Teip priėjo pora metu. Tada 
stojosi didele nelaime su ma
nim. Brolis mano, pavyjdeda- 
'mas man moksle stojo del ma-

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni 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-

ne teip kenkeneziu jog asz ant i 
tuszczio storojausi ji nuramint < 
ba ant kožno mano gero žodžio 
atsakinėdavo su asztrumu ir • 
neapykanta daejo ligi tam jog 
jis parasze pas tęva, 'buk su 
manim gyvent negali, jog asz 
jam kenkiu moksle, jog esu del . 
jo visame kenkeneziu, jog kei
kiu ieva už iszsiuntima mane 
in mokykla ir kitus daigius, ne 
teisei primelavo ant mano. Te
vis susipyktino isz tos laisz- 
kos.

Broli jis mano mylėjo dau
giau negu mano. Tikėjo jam 
visame asz buvau akyse jo vi
sada kokis tai nedoras vaikas. 
Ne namu iszsiteisinimas ir mel
dimas, szirdis tėvo už iszdege 
piktumo priesz mane likau pa
talpintas kur kitur, isz namu 
aplaikiau daug praseziau, ne
gu mano brolis, po apskundi- 
mui mane priesz tęva aplaikau 
laiszka katroj mane iszmcta 
isz savo apglaubos, ir paliko 
viena.

1 Po aplaikimui tos baisio 
laiszko, nusidaviau su kalnuo- 
czais miestelio Popgorza mė
šluosiu in kojas ir visa teisybe 
apsakysiu, duosis man jis per- 
praszyt. Bet teip ne buvo Die
vas Judintojom apie tai, tėvas 
man atsake, ba jau galėjau sau 
ant maisto užsidirbt, vienok 
man ėjo apie.meile-tėvo ir ta 
noteisingysta, kuri mano grau
že mitinai. Nes kaip tai mano 
buvo nelaime, kada ateinant in 
stuba, tęva radau seneli ant 
smertelnio patalo.

Diena priesz tai paguldo ji 
baisi liga, ir daktaras parga
bentas isz miestelio nedave 
jau jokios pagelbės. O! Mano 
sunau! Ta valanda baisi nie
kad ne iszais isz mano pomie- 
tes. Užsiverkiau kaip kūdikis, 
žiūrint ant gestanezios akys 

1 mano tėvo, o szirdylje man te
kis skausmas buvo, jog žodžio

■ isztart negalėjau.
Tuojaus daviau žinia, brolui 

jog tėvas labai serga. Pats bu
vau prie' senelio ant žingsnio 
ne nuėjau nuo jo lovos. Buvo 
tai del manes baisus graužimas 
szirdies.

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

PLATINKIT “SAULE”

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

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prėnumerata. 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-
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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. JMes 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 galėtumėt© 
ja vis skaityti!

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. .1

A
No.111—Sziupinis (3 dalis) 1 

talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio ' 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; ] 
Raganiszka lazdele; Boba kaip , 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir , 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius isžgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 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 Valericziojs, 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, Nedaejusią Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per 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 Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrus 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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

No.194—Trumpas KatalL 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.197—Graudus 
a r b a Pas i b u d i n i m as
rnislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

SQU Užsisakant knygas isa 
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.

OU 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.t - JJ. S. A
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA i . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.-
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

Paskutinis Noras
—

skienie, kuri užsiiminėjo gaspa- 
doravimu turtu p. Morkaus, isz 
didi pone, jau ne jauna, nes da 
patogaus veido gyvu akiu per- 
verencziu žmogų isz ko galejei

Apysaka isz Gyvenimo Gyven
toju Kalniniu

pONAS Morkus Varnauckas 
gyveno žalėm murniam na

me, prie vienos isz didesniu 
ulycziu Krokave. Buvo tai tur
tingas ponais, kaip tai saiko 
'žmonis, pilna (burna, ir gyveno 
sau puikiai. Visaip žmonis 
apie ji ir jo turtą kalbėjo vie
ni prilaikė, jog iszgraiiio ant 
loterijos, kiti jog po kokiam 
dėdžiui aplaike didelius turtus 
o buvo ir toki, kurie nesidro
vėjo kalbėt, jog ponui Morkui 
velnias davė daugybe pinigu 
už jo duszia, nes tam paskalai 
jokis doras 'žmoguls netikėjo. 
Už tai, ne vienam tas viskas 
labai apėjo ir apie Morkų rupi-' 
uosi, o tai del to, jog jisai vi
sam apie*tai ne sake isz ko 
stojosi turtingu! Ba ne paėjo 
jisai isz turtingu levu ir niekas 
apie jo paieiga nežinojo o ne 
mokslo atsakanczio ne turėjo, 
per kuri galėtu didelio, turto 
dasiigriebt, o velei ne buvo ne
dorom 'žmogum ir sukczimn, 
kad per įsuktylbia ir kito 
Skriauda butu pralobęs. Bona 
Morkų myli kaiinypai artimes
ni, myli ir tolimesni pažinsta- 
mi, 'ba ir jisai (buvo del visu 
meilus su kožuiu prieteliszkai 
kalbėjo, tai visokius juokus 
pasakojo ,kita velei - tabokele 
vieiszino, o ir ne atsake nuo pri- 
tarnavimo kitam. Namie buvo 
szvaru ir viso pilna puikus, 
tarnu turėjo invales, o visokiu 
dekiu ir aukso buvo pilna, kur 
tiktai akie užmatė. Vienas pa- 
kajus del svecziu kitas del zo- 
bovu kad linksniai praleist lai
ka, tai vėlei ipakajus del valgi- 
mo, del jo paties, del darbo ir 
atilsio.

. Misi iki te, idant Morkus no
rint te.ip bagotas, nieko ne 
veiktu. Vpacz mėgo jisai szni- 
pinet po knygas, o szeipos, jo 
buvo pridėtos visokiu puikiu 
knygų.

Kita ylpata namie pono Mor
kaus buvo pone Agota Cemau-

Istorija Apie 
“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
s :: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

r

“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimas 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

suprast bjauruma jos duszios. 
Isz kur pribuvo ta motere pas 
p. Morkų, ne daugelis apie tai 
žinojo, tai tik 'žinojo visi, jog 
visame bu vo josios vale ir jog 
būdama pas ji gasipadine, mo
kėjo sau 'būtie ant visados už- 
tikrint.

Kada su juom pasipažino, o 
buvo tai ant Jomarko mažam 
miestelyje Padgurze G alini jo, 
buvo tada 'biedna naszle su tre
jetu kūdikiu skundėsi ant sa
vo vargavęs, o ir apie vargin
ga gyvenimą su szventos at
minties savo vyro Jokime Ce
nt au.sk o, ir (būdama biedna 
naszle ir vargingam gyvenime 
apsiėmė apimt tarnysta, kaipo 
gaspadine, kukarka, skalbeje 
o ir viską dirbt nieko nesisar- 
matydama.

Ponas Morkus turėjo tada 
penkios deszimts keturįu metu 
ir pasitaikė, jog tada kaipo se
nas, o turtingas jaunikis, to
kios moteres iii narna reikala-

i
vo. Vienas isz jo senovės 'pa
tinstamu prirodino .jam Ce- 
mauckiene kaipo patinstama 
darbszia ir dora motere ne il
gai vilkimas Morkus; suderė
jau ja paėmė pas save su treje
tu vaiku neda augusiu vaiku.

Isz pradžios buvo jam ne 
szeip nei teip, ba buvo papra- 
tias prie naminio tykumo, ant 
kart pasijuto tarp žmonių 'ba 
norint tolimuose pakajuose 
Cemauskiene gyveno pakajaus 
Morkaus gana atstu i, ha keli 
pakajei perdalino, bet ne buvo 
tosios dienos, idant pora kartu 
ant dienos su ja nesimatytu ir 
josios vaikeliu ne aipglostytu ir 
neprajuokintu. Nes pamaželi 
priprato prie tokio gyvenimo 
ir ne pasijuto ponas Morkus 
kaip prie vaikeliu paprato ir 
jau ’be ju negalėjo rimt, o ir 
mamute ne trukus laibai su 
juom suprato.

Buvo tai perkytrus motere. 
Pažinus trumpam laikia būda 
savo pono, iszuoszczius apie jo 
visa turtą, teip mokėjo prisi- 
laižyt, jog trumpam laike liko
si pono Morkaus isztikima 
prietelka ir visus pinigus tu
rėjo po (Savo valdžia. Ne reika
laujame czion daug kalbėt, 
idant viską apraszyt apie taje 
sutaiką Morkaus su Cemaus-* 
kiene, tiktai gana pasakyt jog 

-už keliu metu, dvi dukreles po
nios gaspadines puikiai likosi 
apviruotas ir geras pasogas 
aplaike, o sūnelis gerai apžiū
rėtas pinigais per Morkų, apsi- 
pacziavo su turtinga mergina. 
Ponas Morkus labai isz to 
džiaugėsi.

Buvo jau gerai įsenas, nes 
apie smerti nemislino ir džiau
gėsi isz laimes savo vaikeliu, 
kaip ir isz laimes savo loenu.

Už tai ponas Morkus buvo 
dorina 'žmogum, ta ir pats my
limas skaitytojas pripažinsi, o 
pažiūrėsime kas toliaus bus.

Svietas žinp gerai, 
Kad moterėles yra papratę 
Platinti visokius liežuvius, 

Apie savo kaiminkas ir 
Kitas moteres ir 

merginas, 
Bet ir vyrus galima už 

tai kaltint, 
Kad yra geresni apkalbėto jai , 

už moteres, 
Nes tankiai saliutuose 

prie stiklelio, 
Naudoja biaurius apšmeižimus 

ne tik ant kaimynu, 
Bet tankiai aploja ir savo 

paczias nekaltai, 
Po tam ir kiti pradeda 
Apjuodinę t gera varda 

moteres,
Ir ant galo suvisai sumaiszo 

su purvais. y
Po tam pradeda toliaus 
Vyrui atsidarinet akys, 
Stebisi isz kur pasklydo 

tieji liežuviai,
O jiežjno kad per savo 

girta protą, 
Patys yra tame kalti, 

Ir nekarta net susimusza 
su kitais už tai.

Tankiai ipasitaiko kad ir 
Merginas nekaltai apjuodina 

užvydus jaun i k i s, 
Arba toki su kuriais

Merginos atsisakė draugauti, 
Arba jiems .'pasiduoda.

Panasziai atsitiko su kokiu 
tai sportuku, 

Isz kito miestelio,
Kuris prie stiklelio biauriai 

apšmeižė mergina,
Ir už tai likds suaresztavotas, 

Ir nubaustas in kalėjimą.* * *
Kokis tai jaunas vyrukas, 

Bandė sutrumpint sau 
gyvenimą, 

Su pagel'ba truciznos, 
Nes jo mergele kuria 
Vesdavosi su savim in 

visokius užeigas,
New Yorke ir aplinkinėje, 
Inspyre jam in užpakali, 

Kada jo kiszeniai 
iszsitusztina,

Ir nesirado prie saves nei 
cento!

Per ta mergele 'žmogus neteko, 
visko,

Per ja pasivėlindavo in dauba, 
Netekdamas dinstoar isz 

rupesties netekės jos, 
Nutarė užbaigti viską!

Tasai vyrukas pasveiks, 
Ir ateityje szalinsis,

Nuo tokiu mergeliu, 
Kaip nuo kokios ligos, 

Kurioms nerupi vyras,
Tik jo pinigai ir gud-times!

Tokioms merginoms neverta 
užvertjmet sau galvas, 

Nes tokios ir paskutini laza 
kraujo,

Iszcziultu isz žmogaus.

Pasakytie tiktai turime, jog 
ponas Morkus laibai džiaugėsi 
isz gero pasivedimo vaiku po
nios Cemauskiėneis, ir ne viena 
karta laimino taja valanda, 
kurioje priėmė ja in savo na
rna.

Toki tai buvo'žmonis, su ku
rias norėjome pirminėse supa- 
žint tave brangus skaitytojau, 
kol pradėsime raszyt apie taje 
apysaka. Ponas Morkus ir jo 
isztekima Černiauskiene yra 
pirmutinei to ja alpysakoja nuo 
kuriu pradedam. .Gyveno jie 
laimingai ir be rupesties atei
tos ponas Morkus turėjo ant 
menesio 20,000 auksiniu tas 
užteko ant puikaus gyvenimo 
tai ve! Galėjo karaliszkai gy
vent kaiip- daniguja, kas diena 
vienokei gyvenimas .plauke 
linksniai.

Ponas Morkus, jeigu geriau 
ji apraszins, 'buvo tai, kai]) ži
noma senis įsuvirsz szeszios 
deszimts metu turintis, mažo 
ūgio, veido meilaus ir doraus, 
neturėjo usu, nei barzdos nes 
ilgus žilus plaukus dabino jo 
galva. Rėdėsi pagal senovės 
laiku neszeine, daugiau® užne- 
szanti ant gyventoju kalnu, 
ypatingai kalnųooziu skraiste 
isz mylo nuvelta.

Niekados ne buvo susirau
kiąs del visu gražiu 'žodi davi
nėjo, nesivaidijo nesididino ir 
niekam ne kele ne paregėjo. 
Kal'boja buvo linksmas, daug 
mėgo kalbėt, ba daug žinojo isz 
knygų ir jeigu apie kokie ap
linkine apsakinėjo,1 tai rodos 
kad ten buvo, o tai maitele, vis 
isz knygų 'žinojo apie tai. Tik
tai jeigu kada, kalbėjo apie 
kalnėnių szali, tai nulusdavo ir 
.gilei užsimislydavo. Tada pats 
rūpinosi taisės Įminąs misles 
prasklaidyt ir velei stodavosi 
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Visaip isz to jojo patinstami' 

daleidinejo: vienok ant tikro 
niekas nežinojo, liktai viena. 
Cemauskiene apie viską žinojo 
ba. sau du vienu kalbėdami, 
vienas ant ram iszsispaviedojo 
isz visko. Toji slaptybe vienok 
Cemauskienei ne 'buvo po du- 
sziai ha kas kartas rodos ko 
bijojo ir jeigu ka tokis atsilan
kydavo, tai sznipinejo ir aki
mis mipravo. kas per vienas ir 
koki turi reikalą.

Morkus to nesitikėjo, idant 
per pripažinimu, savo praeites 
teip susirupintu jo gaspadine. 
Tankiai Morkus nugrimzdavo 
mislese ir sėdėdavo nose nulei
dęs, tada Cemauskiene viso
kius spasabus naudojo, kad ji 
suramini kas (ame buvo, tai 
tolimesnėm trauki ja szitos 
apysakos da,žinosime. /

Ant Kaimo /
Gyvenime kalnuocziaus Mak

simo, stovincziam paežiam 
kampe didelio ploto latrinio 
kaimo, apsisedo didelis vargas. 
Keliu mėnesiniu liga seno tėvo 
suede visus u'žczedus, o silpnu
mas kuris ji in lova paguldė, 
ne davė tikėt, sulaukt to laiko 
kuriame kokiu nors uždarbiu 
atnesztu kiek grasizio in. stu'ba.

Ant prastos lovos, kampe 
stubos, juodos ir tamsios nuo 
durnu pridengtas sermėga gu
lėjo senas Maksimas, kaipo 
anas Lozorius, kuri Dievas mė
gino daliypstedamas višokioni 
nelaimėm. Jauna priek jam 
vaikiukas, kai]) ant tarnystes 
jauslei kožua norą u'žganadijo, 
o senukas žiūrėdamas ant jo,, 
nuolatos atsiduso ii- asizaroms 
apsiliejo. Vaikiuką^ keturioli
kos metu, buvo patogus ir 
smarkus kaimietis, tai anūkas 
Maksimo, o sūnūs jo vienatinio 

sūnaus Filiipas. Pi lipo nuėjo 
ant tarny.štois in netolima, mies-

Įteli dirbo sunkiai del kąsnelio 
j duonos, ha rankos ji turėjo iszr- 
m a i t y t ir visa n am i 11 e sze i.my- 
nele, kur Dievai davė jau tre
jetą vaikeliu, ir tęva biedna 
senuką, kuris jau pats užsi
dirbt negalėjo! Maksima® gy
veno svetimo stubojba isiz savo 
teviszkes turėjo jau priesz ke
lis met ms iszeit, nes ja skoli
ninkai paėmė ir senuką iszva- 
re. Neturėjo miela.szirdyst.es 
del jo ir nežmoniszkai apsiėjo 
su savo artimu. Blogu žmonių 
ne brokas niekur. Dievas kan
trai žiuri ant ju nedorybių, kol 
atsiminimas ju pasįyelis, o ta
da nukoros juos rusta teisybe, 
Maksimas senukas da laibiau 
apsirgo. . Pajiegos apleido1 ji 
visai nepasijudinant ant lovos, 
nei galvos apvers! negalėjo.

Anūkas Jonas ’sėdi per visa 
dienas, prie jo, ir kartais ant 
valandėlės iszbego pas kunigą 
del rodos, kartais pas tęva nu
bėgo, apsakė apie senuko liga, 
tai naujas gyduoles parneszda- 
vo nuo geradejo kunigo, arba 
tęva nuvarginta pargabena 
pas sena dieduką. O stulboj 
juodai ir tamsiai, iszrode nulu- 
dusei ir baisiai kaip duszioj 
nelaimingo žmogaus.

— Ne vieno gero daigto, ne 
vienos visos drapanos nebuvo.

— Joneli! Joneli! Pasz.au- 
ke tyku ir siiliphu Maksimas 
ant fiiiaudencžio kampe anūko, 
kuris visa nakti buvo prie li
gone.

Pasikėlė Jolias ir prisiartino 
prie ligonio.

Eik tu mano vaikeli, pas ta
vo tęva ir perversk ji ežia b^ 
jaueziu, jog pajiegos mano ges
ta, o turiu jam viena svarbu 
dalyku pasakyt.

— Gerai,' mano diedukai*, 
atsake ant to nuvargintas Jo
nukas, asz eisiu pas tęva, ges 
jus diedukai nesirūpinkit la
bai ba Dievas gali viską per
mainyt.

Teisybe tas, mano Joneli 
Dievas viską gali, nes teip jau 
ir tas teisybe, jog gyvenimas 
mus ne amžinais, ir kas gerai 
pagyvena, mirt turi!

— Oj, diedukai, jus ne 
daug pagyveno! gerai!

— Kas ne, tai ne, nes tokia 
buvo vale Dievo. Eik, eik įma
no Joneli pas tęva!

Jonukui aszaros pasirodė 
akyse, ha iszgirdo paskutini 
atsidusejinia. dieduko, bet ne
norėdamas ji jau daugiau py
kint su kalba, apie ateinanti 
nuliūdima, pasirenge del isz- 
pildimo jo norp ir iszejo. Tęva 
rado darbe pas gaspadoriu Mi
kalojų, kur už už’darbi visa jo 
s'zeimynele maitinosi. Apsakė 
jam norą Maksimo ir dadave 
jog matyt jau senukas gesta. 
Filipas pasiklonijo savo gais- 
padoriui, kuris buvo teisingu 
žmogum, įprasze pavelijimo at
lankyt serganti tęva. Mikalo
jus pavelijo greitai ir Filipas 
akimierkoja radosi pas lova 
savo, tęva drauge su Jonuku. ■

— Dėkui tau, mano Filipai 
jog atejei, tarė Maksimas, 
dirstelėdamas su gaileseziu ant 
sūnaus. Sėsk ežia įpriė mane, 
pas i sz n e k e sime.

— Sveikinu tave, atsake 
ant to Filipas, sėsdamas kojo- 
sia Maksimo.-

— Turėjau sziandien ste
buklinga sapna, kalbėjo senis. 
Sapno nėra ka ipaiset, tai tei
sybe, nes pats kunigas sake 
man karta, jog sapnai paeina 
nuo Dievo. Tai už persergeji- 
ma turiu sau ta, ka sziandien 
sapnavau.

Mažas kūdikėlis atėjo ežia 
pas mane ir viena rankute ro
de ant dangaus, o kita ant szir- 
dies, isztare priek tani teip 
puikiu ir aniuoliszku balsu vie
na varda, jog man net in szir- 
di indure isz įgailesezio.

— Koki tai varda, mapo 
t e ve ?

— Mano Filiipai, vardas 
tas ne duoda man sziandien at-, 
ilsio.

Asz ji niekad ne iszlariau 
priesz ta ve ir tai gal buvo ma
no griekas didižiauses. Nes z
man rodos, jog teiip ne reikėjo 
buvo padaryt. Paklausyk ap
sakysiu tau dabar viena daly
ką. kuri norėjau paimt su sa
vim in graba, nes tas kūdikėlis 
aniuoliiszkas persergejo mane 
buk tai butu griekas tik kląu-. 
syk:

— Mano tėvas turtingas 
kalnuotis ant gaspadoriu, no
rėdamas itszsiunst ant didesnio 
mokslo in miestą velydamas 
sau, kad mes iszeitumem ant

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ŽiniosVietines
— Suibatos ryta, vienuolik

ta valanda, Szv. Juozapo baiž- : 
nyczioje, ipanele Teresa, duktė 
ponios Barboros Krukienes, 
nuo 938 E. Pine uly., ir Rober
tas, sūnūs ponios Emma. Pur
cell, nuo 130 E. Market uly., 
likos suriszti mazgu moterys
tes per Kunigą Kleboną P. C. 
Czesna. Svotai buvo ponia. An
gela Yogiene, nuotakos sesute 
isz Elizabeth, N. J., ir Joseph 
Purcell, jaunavedžio brolis isz 
Shamokin, Pa. Jaunavedžiai 
apsigy vens mieste East Lans
downe, Pa.

— Nedelioj popiet ugnia
gesiai likos iszsząukti ant W. 
Spruce uly., per signola isz 
bakso 2-2. Tyrinėjimas parodo 
kad vaikai žaidami su fut-bole 
pataiko tiesiog in elektrikinius 
d,ratus, kur iszdave signola. 
'■ —- Seredoj pripuola Szv. 
Edvardo ir Szvencz. P. M. Fa- 
timos, o Tautiszka Vardine: 
Noras. Ir ta diena: 1944 m., 
Sovietu armijos užėmė Latvi
jos sostine, Riga; 1946 m., Ge
nerolas Joe Stillwell pasimirė 
San Francisco mieste; 1866 m., 
Gaisras Quebec, Kanadoje, 
2,500 namu sudege; 1946 m., 
Prancūzai priėmė nauja kon
stitucija; 1943 m.., Italija pa
skelbė kara priesz Vokietija; 
1948 m., Kapitonas 'Colin P. 
Kelly, pirmutinis Amerikos 
didvyris per Antra Pasaulini , 
Kara, buvo, parvesztas namo ir. 
tenais palaidotas in Madison 
mieste, Floridoje.

— Ketverge pripuola Szv. 
Kalisti, o Tautiszka Vardine: 
Gendre. Taipgi ta diena: 1896 
rh., Mintaujos gimnazijos mo
kiniai Lietuviai atsisakė kal
bėti Rušiszkas maldas; 1949 
m., Czeku Komunistiszka val
džia invede du instatymu ku
rie nustatė kad visos bažny- 
ežios .yra valdžiai atsakomin- 
gos; 1949 m., Vienuolika Ame
rikos Komunistu Partijos va
du buvo nuteisti New York 
mieste; 1949 m., Jules Moch 
iszrinktas Prancūzijos Premie- 
rU; 1939 m., Anglijos Laivyno 
garsiausias ir didžiausias ka- 
riszkas laivas “Royal Oak” 
buvo Naciu nuskandintas, 800 
Anglu jurininku ’žuvo; 1936 
m., Belgija pasitraukė nuo 
Prancūzijos taikos sutartinio 
ir nutarė pati savo apsaugos 
reikalais rūpintis; 1933 m., 
Hitleris aiplied'žia Tautu San- 
junga ir Genevos susirinkimą; 
1890 m., gimė Gen. Dwight D. 
Eisenhoweris, kuris taip gar
singai atsižymėjo per kara., ir 
kuris kelis sykius 'buvo ragina
mas stoti in Prezidento rinki
mus.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Terese Didžioji, o Tautiszka 
Vardine: Kirba.idas. Ir ta die
na: 1943 m., Wendell Willkie 
stojo in Prezidento rinkinius, 
sakydamas kad Prez. Franklin 
D. Rooseveltas su visu savo 
sztabu, turi būti iszm,estas isz 
Vaszingtono; 1946 m., Naciu 
partijos augszcziausias vadas, 
iszimant pati Hitleri, Goerin- 
gas, nusižudė, nurydamas 
trucyznos. Jis butu buvęs su 
kitais karo prasikaltėliais už 
dvieju valandų ta diena pa
kartas; 1917 m., Hollandijos 
gražuole ir szokike, Mata Ha
ri, buvo kariszko teismo nu
teista ir suszaudyta. Ji buvo

szpiegas, sznįpas keliems 
krasztams, vienus kitiems isz- 
davinedama. Iki sziai dienai 
nežinoma kuriam krasztui ji 
tikrai tarnavo ir buvo isztiki- 
ma. Ji dirbo del: Vokiecziu, 
Prancūzu, Anglu ir net ir del 
Amerikiecziu, visi kurie jai 
geras algas mokėjo už slaptas 
žinias.

Boston, Mass. —
Aviacijos Kapitonas Jonas 
Jankus, 31 metu amžiaus, žu
vo Rugsėjo 29 diena, Meksikos 
Inlankoje, vairuojamas ero- 
plana didelėj lietaus audroj, 
inkrito in mares ir tik vėliau 
nariai isztrauke jo lavoną isz 
maru. Jankus buvo pasižymė
jęs Korėjos kare ir apdovano
tas aukso žvaigžde. Velionis 
paliko savo žmona; teveli Vin
cą Jauku, nuo 947 Rivert uly., 
Hyde Park, Mass., dvi seserys: 
Ona Campellis, Hylde Park, 
Mass., ir Anele Rulbin, West 
Virginia valstijoje. Jo motina 
Jankiene (Valatkiute) mirė 
1944 metuose.

Philadelphia, Pa. —
Rugsėjo 18-ta diena, Petras P. 
Griczius, 74 metu amžiaus, ku
ris buvo puikiu “Kukoriu-che- 
fu” nuo 3256 Vincent uly., pa
simirė. Palaidotas Rugsėjo 22- 
tra diena su Szv. Misziomis in 
Szv. Jurgio 'bažnyczioje devin
ta valanda ryte, ir palaidotas 
Szv. Kryžiaus kapinėse. Ve
lionis Petras Griczius, palido 
savo žmona: Domicėlė, kurioje 
tai kaip jie gyveno arti Szv. 
Jurgio bažnyczios, buvo tada 
labai veiki veikėja Jurgecziu. 
parapijos laibu i.

— Rugsėjo 28-ta diena se
na gyventojas Karolius Raz- 
gaitis-Rogers, 65 metu amž., 
nuo 3061 Bellgrade uly., ir ku
ris dirbo ilgus metus del John 
B. Stetson kompanijos, pasimi
rė, o Spalio pirmą diena likos 
palaidotas su apiegomis in Už
gimimo Szvencz. Panos Mari- 
jos bažnyczioje, o kuna palai
dojo in “Our Lady of Grace” 
kapinėse Penndale, Pa., velio
nis paliko savo žmona Eleno- 
ra. Tuos du viengenezius ne 
tik kad laiduojo, bet-jie buvo 
ir paszarvoti pas Grab. Domi- 
nika Eayamina, 2339 E. Alle
gheny ulyczia, Philadelphia. 
Tiems nabaszniirkams,' amžina 
atilsi! O ju artimiausiems pa- 
reiszkoma yra szirdinga viesza 
užuojauta.

— Lietuvos szlaitu lal^sz- 
tingala, panele Juze Augaity- 
te, nuo Brandywine uly., szito 
miesto, pastarojo laiku daina
vo Kleveiande, Ohio valstijoje, 
ir kaip teko sužinoti, jai ten 
labai puikiai pasisekė. Visi bu
vo sužavėti grožybe jos tiesiog 
v i r szgam t i szk u žave jancz i u 
balsu. Todelei lai skamba jai 
griausmingas: Valio! — K.V.

JAUNUOLIS SUSEK
TAS IR INTARTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nard Rosenberg namuose, kur. 
ji jųdviejų maža, keturiu metu 
sūneli Stephen dabuojo. Ir 
mažas Stephen buvo nužudy
tas.

’MPirkie U. S. Bonus!

Jis vėliau policijantams pri
sipažino kad jis buvo ir ta 
mergaite ir ta maža vaika su
badės su kariszku peiliu. Bet 
policijantai negali suprasti ko
dėl jis taip padare, nes nieko 
nebuvo isz tu namu pavogta.

CHURCHILLIS
PERSPĖJA

PRANCŪZUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

leidžia Užsienio Sekretoriui, 
Anthony Eden.

Bet jis labai sakydamas asz- 
triaL užsipuolė ant Darbininku 
Partijos vado, Aneurin Bevan, 

Winston Churchill

sakydamas kad jeigu Bevan 
kada taptų Anglijos vadu, tai 
visiems butu labai riestai. Jis 
primine kad szitas Bevan buvo 
Amerikos atstovams pasakęs, 
kad jis ir jo krasztas nieko 
bendra nenori turėti su Ame- 
rikiecziais ar su ju pinigais. O 
be Amerikos pagelbos, Churc- 
hillis visiems primine, Anglija 
žuvus.

Jis staeziai nepasake tokiais 
žodžiais, bet Visiems taryboje 
buvo aiszku, kad gal szitos 
Churchillio prakalbos buvo jo 
paskutines, kad dabar jis jau 
pasitraukia, savo vieta kitam 
užleidžia.

BUVĘS VALSTIJOS 
DARBININKAS 

SUIMTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

toli nuo Arlington miesto, Vir
ginia ir buvo patupdintas in 
kalėjimą in Alexandra miestą, 
kur jam buvo nustatyta dvide- 
szimts penkių tukstaneziu do
leriu kaucija.

Jis sako kad jis nenori ir ne
ketina samdytis advokata ir 
visai nesitiki kad jis gales tiek 
kaucijos gauti isz savo draugu 
ar pažystamus.

Jis mokslus ėjo in Katali- 
kiszka Loyala Universitetą ir 
paskui in St. Louis Universite
tą. Jis isz savo darbo buvo 

• pravarytas Spalio pirma die
na, nes jau per kiek laiko jis 
buvo sekamas ir visi jo darbai 
ir draugai buvo tiriami.

UŽ GELEŽINES
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gui Jermakovui teise abejingai 
žiūrėti in darbininku buitinius 
reikalus?” Atsakymas labai 
paprastas: ogi Rusu Komunis
tu partija. Toji partija in Lie
tuva atsiuntė szimtus jermako- 
vu, kurie rūpinasi savo, kitu 
Rusu, bet ne Lietuviu darbi

ninku buitiniais reikalais. Ve
damojo reszeiva kaltina pra
mones ministerijos atsakin
guosius pareigūnus. Tie parei
gūnai taip pat Ruu Kom. par-*" 
tijos paskirti. Todėl visiems 
aiszku, kad už negeroves Lie
tuvoje ir neirupinima Lietuviu 
darbininku reikalais turi atsa
kyti ne kai kurie jieszmininkai 
bet Rusu Komunistu partija ir 
Komunistiniai vadeivos Lietu
voje.

Jei ten yra priekaisztaujama 
kad Sžiauliuose “Elnias”, Vil
niuje inmone “Sparta” nepa
statė darbininkams bendrabu- 

■ ežiu, kaltos ne vien tos inmo- 
nes. Tas raszeiva, matyti, jau 
nei epasitikedamas Komunistu 
partijos sumanumu, siūlo dar
bininkams statyti tik sau vad. Į 
“atsabinius namus”. Jei ne tie i 
atsalinius namai, pvz. Sziau- 
liuose nebutu galima ne tik 
kambario, bet ir surasti kampo 
apsigyventi. Jei Komunistai 
leistu vykdyti atsabinia staty
ba, Lietuvos sugriauti miestai 
o ypacz isz ju Sziauliai, Taura-

— 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
varys ju nuliūdima.
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Būvąs Anglijos Ministeris Attlee

Clement Attlee, (po de- 
szinei) yra pasveikinamas 
Anglijos Konsulo, Sir Ro
bert Haddow, kai jis iszlipa 
isz eroplano in San Francis
co, kur jo eroplanas nusilei
do gauti daugiau gazolino.

ge, Kretinga, jau butu visisz- 
kai atsistatė. Jei Komunistai, 
Lietuva laikydami vergovėje 
isztisa deszimtmeti, atstatyti 
nesugebejo ir paszalinti butu 
trukumo, negalima turėti vil
ties, jog galėtu žmoniszkiau 

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

Jis važiuoja isz Honolulu in 
Vancouver. Darbininku 
Partijos vadas buvo apsi
lankęs in Komunistiszka Ki- 
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nija. Po kairei stovi eropla- 
nu patarnautoja Jo Annett.

a a ta

patenkinti darbininku buiti
nius reikalus.

Dideli Skaieziai Rodo
Elgetiszkuma

Vilniaus radijas paminėjo 
desžimties metu insako sukak
ti del paszalpos teikimo dau- 

giavaikems motinoms. Szi 
mostą iszgyres, radijas patei
kia sziokiu tokiu duomenų sa
vo pasigyrimams paremti. Vie 
nok duomenų jieszkota ne ku
riam gausiai žmonių gyvena
mam mieste, bet tolimiausios 
provincijos užkampiuose. Ir, , 
kaip pavyzdys, pateikta Kre
tingos rajonas. Girdi, ten per 
deszimti metu daugiavaikėms 
ir vieniszoms motinoms iszmo- 
keta 15 milijonu rubliu. Isz- 
syk pažiūrėti atrodo, kad tam 
tikslui skirta nemaža suma. 
Vienok atidžiau isztyrus su
teiktąją paszelpa, paaiszki,’ 
kad tai butą labai mažos para
mos. Paszelpa yra labai maža 
net ir tuo atveju, jei ji buvo su
teikta tik toms motinoms, ku
riu skaieziai paminėti radijo 
pasigyrime, būtent: 19 motinu, 
gavusiu didvyres motinos var
dą, 184 szloves ordiną ir 307 
motinystes medalius. Isz viso 
tokiu motinu susidaro 510. Ir 
jei tik joms vienoms tie 15 mi
lijonu rubliu buvo per deszimti 
metu iszmoketa, tarkime, ly
giomis dalimis, tuo atveju 
kiekvienai galėjo tekti ma
žiau kaip trys tukstaneziai per 
metus. Kadangi rublio inpirki- 
mo galia pavergtoje Lietuvoje 
yra labai maža palyginti su li
tu, nes vidutiniszkai 16 rubliu 
lygu vienam litui, del to tos pa- 
szelpos tektų tik 16 litu per 
menesi. O tokia suma daugia
vaikei motinai tik isz vardo 
gali būti vadinama parama, ne
bent siekiant parodyti, kad ji 
vis tik gi kam teikiama. Vie
nok tokia parama Komunis
tams nėra ko girtis, nes ji, pa
prastai tarus, tiesiog elgetisz- 
ka. Pavyzdžiui, Neprikl. Lie
tuvos laikais Kauno miesto sa
vivaldybe tik viengungiams 
betureziams duodavo nuo 30 
iki 40 litu paszelpos per mene
si, arba dvigubai daugiau, kaip 
dabar duodama labai gausios 
szeimynos motinai. Anuomet 
atskiras žmogus isz gaunamos 
paszalpos galėjo apsimokėti 
būtiniausias pragyvenimo isz- 
laidas. Didele szeimyna isz 250 
rubliu per menesi negali so- 
cziai pavalgyti ar szioki toki 
drabužėli nusipirkti.

Ant Pardavimo
7 * ' k

Labai pigiai parduodamas 
mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
tepas:

Nelson T. Davis Agency,
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. z

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


