
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY,
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $7.00;

14 Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application.

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

t 
»

y——--------------------------------------------------------- ——t 
JDU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00; 
In Kanada: metams $8, % metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika, 

Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts.
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No.82 m ( KNTISCL*SS MA1,l')IATTFK?V 3,A187».C°ND ) įš MAHANOY CITY. PA. PETNYCZIA, SPALIO 24 1958 (FRIDAY, OCTOBER 24, 1958)R V. L. Boczkownki, Editor and Mgr. B 70 METAS

Isz Amerikos Potvanis Prie Rio Grande Upes

—

“NIXONAS
SZMEISZIKAS!”

Sako Buvęs Prez.
Harry Trumanas

WASHINGTON. D. C.— 
Buvęs Amerikos Prezidentas 
Harry Trumanas sako kad 
Amerikos Vice-Prezidentas Ri--| 
chard Nixonas dabar ima 
szmeiszti savo Politinius prie- 
szus, priesz Rinkimus.

Trumanas sako kad Nixonas 
syki buvo ji pavadinęs savo 
kraszto iszdaviku. Trumanas 
prižada kad Demokratai lai
mes Rinkimus Pietinėse valsti
jose ir kad Republikonai bus 
beveik visur sumuszti del Nix- 
ono szmeisztu. Jis sako kad kai 
Nixonas ima kuri žmogų 
szmeiszti ir apkalbėti, tai tas 
žmogus gali tai laikyti už gar
be, nes tokis szmeižikas drysta 
tik ant geru ir teisingu žmonių 
pultis.

Trumanas nestoja in Rinki
mus del kurios Politines vietos, 
bet jis yra pasižadejes savo 
draugams Demokratams padė
ti sumuszti Republikonus kur 
tik stos in Rinkimus.

Trumanas drąsiai prana- 
szauja kad Demokratai laimes 
ne tik sziu metu Rinkimus Se
nate ir Kongrese, .bet kad jie 
sugrysz in B alt namus ir iszm.es 
Prez. Eisenhoweri ir Vice-Pre- 
zidenta Nixona, kurie anot jo, 
nėra tinkami musu kraszto va
dai!

Platinkit “Saule"

Eisenhoweris In Georgetown Universitetą

Prez. Eisenhoweris (po ) 
deszine) sustoja prie szito 
milžiniszko pasaulio skritu
lio (globe) in nauja sparna 
Georgetown Universiteto. 
Jis ežia atsilankė dalyvauti 
in to naujo sparno paszven- 
tinimo. Naujas sparnas yra 
pavadintas Edmund A. 
Walsh. Czia bus mokinama

6 JAUNI VAIKEZAI 
PRISIPAŽINO

Daužo Akmenimis
Sinagoga

BROOKLYN, N. Y. — Sze- 
izi jauni vaikezai, žulikai, tarp 
vienuolikos ir trylikos metu 
amžiaus prisipažino kad jie 
daužė akmenimis Sinagoga ir 
iszdaužė apie tuziną langu.

Jie buvo suimti ir suaresz- 
tuoti už apdaužinima Ahouis 
Achin Sinagogos, in Benson- 
hurst, Brooklyno kraszta. Vi
si Luvo vėliau paleisti po savo 
tėvu priežiūra.

Visi szeszi buvo suimti de
tektyvu George Lidowitz ir 
Ja mes C. O’Callaghan, kurie 
keliu tu vaikezu vardus daži- 
nojo isz Sinagagos prižiūrėto
jo, Nathan Birth.

Rabinas Chaim Diek sako 
kad tai treczias sykis kad to
kie niekszai yra ta Sinagoga 
apdaužė ir apszaudine su ma
žais karabinais. Jis sako kad 
jis spėja kad ežiai tik jaunuju 
niekszyste, bet ne užsipuolimas 
ant Žydu, už tai kad jie yra 
Žydai.

Senatorius Jacob K. Javits 
sako kad ežia iszrodo kaip tik
ras Žydu persekiojimas. Jis 
primine kad tik kelio4dienos 
atgal kita Sinagoga buvo su
sprogdinta. Jis sako kad szitie 
ant Žydu užsipuolimai parei
na nuo to kad beveik visi Žy
dai sutinka ir pritaria investi 
lygybe tarp Juoduku ir Baltu 
žmonių.

Eina gandai kad tokie niek
szai dabar kerszinasi ir priesz 
Protestonu ir Kataliku bažny- 
ezias, New York mieste ir

Užsienio reikalu kursai ir 
pramones, biznio dalykai.

Prez. Eisenhoweris, savo 
prakalboje daug laiko pa- 
szvente kalbėdamas apie 
Kunigą Walsh, kuris yra po 
visa svietą žinomas kaipo 
Tarptautinis Politikos 
Mokslinczius.

o ca □

Sztai paveikslas dalies to 
potvanio, kuris isz namu isz- 
vare daugiau kaip deszimts 
tukstaneziu žmonių prie Ma
tamoros miesto, Meksikoje.

Brooklyne. Szvento Patriko 
katedros klebonas gavo nepa- 
siraszyta laiszka kuriame buvo 
grasinama kad ta katedra bus 
susprogdinta.

Užsiregistruoja In

Baltųjų Mokykla

Ponia Corinne Pierce, sa
vanore darbininke czia inra- 
szo, inregistruoja septynioli
kos metu amžiaus mokine 
Gail Grissey in Little Rock 
miesto Privatine Mokykla, 
kur Juodukams nevale nei 
kojos inkisti.

Arkansas valstijos Guber
natorius Faubus yra pasis
tojęs priesz visa Amerika ir I 
yra pasakęs kad Juodukai 
niekados nelankys jo valsti
jos mokyklas sykiu su Bal- 
taisis mokiniais.

Jis isz pradžių norėjo pa- 
vartuoti Vieszu (Publikų) 
kambarius ir paisisamdinti 
paprastus mokintojus, bet 
Amerikos valdžia jam už
draudė mokyklų kambarius 
vartuoti, ir Mokintoju Drau

gijos advokotai patarė vi
siems mokintojams nieko 
bendra neturėti nei su tos 

i valstijos Gubernatorių, nei 
į su tomis mokyklomis.

Miestai ir miesteliai ant 
Amerikos puses gal iszven- 
ge tokios nelaimes, nes jie 
biski augszcziau randasi.

Czia pribuvo Rauduonasis

PORELE GAVO APIE 
$1,000 ANT MENESIO 

PASZELPOS

NEW YORK, N. Y. — 
Jauna porele per daugiau kaip 
vienuolika menesiu isz val
džios gavp Pąszelpos apie 
tūkstanti doleriu ant menesio 
sau ir savo skaniems vaiku- 
cziams. Jiedu pavartuojo pen
kis palszyvus vardus ir pavar
des tiek paszelpos gauti.

Vyras buvo nuteistas nuo 
pustreczio iki penkių metu in 
Sing Sing kalėjimą; jo žmonos 
bausme nuo vieno iki pustre- 
ezio meto buvo panaikinta, su
spenduota del jos vaikucziu 

i būrelio.
i Trisdeszimts dvieju metu 
: amžiaus Felix Figueroa ir jo 
’ žmona, 27 metu amžiaus Con- 
suela, septynių vaikucziu tėvai 
buvo pavartuoja penkis pal
szyvus vardus sau ir savo vai- 
kucziams ir taip per mažiau 
kaip vienerius metus isz val
džios paszelpa gavo $10,825.90.

Iszgirdes apie tokia suktybe 
Teisėjas Edward T. McCaffrey 
pastebėjo: “Ar jie tokie vėl-' 
niszkai gudrus, ar musu Pa
szelpos Sztaba sudaro durniai 
mulkiai. ’ ’

Per du metu jie gavo isz pa- 
paelpos $16,121.00 neskaitant 
kiek valdžia iszmokejo del ju 

I szeimynos, del ju vaikucziu 
liekarstu, daktaru ir ligoniniu.

Tėvas turėjo naujausios ma
dos automobiliu ir kai buvo su
imtas savo kiszeniuose turėjo 
daugiau kaip keturis szimtus 
doleriu.

Jiedu buvo užsiregistravę 
penkiose atskirose vietose del 
Poszelp'os ir isz visu tu vietų 
valdžia szelne tėvus ir vaikus.

NENORĖJO
PAGELBOS

LERWICK, SZKOTIJA. — 
Dvideszimts du ar gal ir dau
giau Ruskiu prigėrė, ana san- 
vaite, kai ju mažas laivas nu

Kryžius ir Amerikos armija 
su pagelba visiems kurie 
nuo to potvanio buvo nuken
tėję.

o o o

skendo in North Sea juras, ne
toli nuo Szkotijos kraszto.

Kai audros pradėjo ju ta lai
vą daužyti, vienas Anglijos di
delis laivas priplaukė ir pasi- 
siulino in talka, norėdamas vi
sus Ruskius paimti ir paskui 
dar stengtis pati laiva prie 
kranto pritraukti.

Bet tie Ruskiai, ar teisingiau 
sakant, to ju laivo bosas, ka
pitonas nėprieme tos pagelbos 
ir pasakė to Anglijos laivo ka
pitonui kad jiems jokios pa
gelbos nereikia.

* Tas Anglijos laivas vos spe-1 
jo pasitraukti kai tas Rusijos j 
laivas nuskendo su visais savo 
jurininkais ir keleiviais.

VIENAS ŽUVO
DESZIMTS DINGO

18 Iszgelbeti; Laivyno 
Eroplanas Nukrito
ARGENTIA, NEWFOUND

LAND. — Laivyno didelis ero
planas nukrito in Placentia 
Sound, su dvideszimts devy
niais keleiviais. Asztuoniolika 
žmonių buvo iszgelbeta, vienas 
žuvo ir deszimts dar jieszkoma.

Žvarbus vejas ir lietus truk
dė darbininkams ir lakūnams 
kurie dingusiu žmonių jieszko- 
jo.

Miglos buvo tokios tirsztos 
kad lakūnas stengiesi nusileis
ti vien tik su savo radijo pa
gelba, nes nieko nebuvo galima 
matyti.

Szitas eroplanas buvo isz ke- 
' liu tokiu, kurie lekia arti ir to
li, sekdami audras ir viesulas, 
ir perspėja laivus ir kitus ero- 
planus, kai jie užtinka tokias 
viesulas.

Tai antra tokia nelaime 
sziais metais, isz Argentia. 
Vienas tokis eroplanas nukrito 
Vasario dvideszimta diena. 
Dvideszimts trys žuvo ant to 
eroplano, kai jis skrido tarp 
Argentia ir Lajes, Azores sa
lose.

Pirkite U. S. Bonus

SOVIETU
EROPLANAS

NUKRITO

80 Keleiviu Žuvo

MASKVA, RUSIJA.— 
Sovietu naujausias ir grei-1 
cziausias TU-104 “Jet” ero
planas, skrisdamas isz Peiping 
in Maskva nukrito ir sudužo. 
Pilnu žinių nebuvo galima 
greitai gauti, bet kiek galima 
dažinoti, tai visi asztuonios de
szimts žuvo, nei vienas neiszli- 
ko gyvas.

Maskvos radijas pranesze 
apie ta nelamie, bet nedave ke
leiviu skaieziaus. Bet visiems 
žinoma kad tokie eroplanai 
paprastai veža septynios de
szimts keleiviu ir deszimts 
darbininku-lakunu.

Radijas trumpai pranesze 
kad tas TU-104 eroplanas nu
krito prie geležinkelio kryžke- 
lio netoli nuo Kanash, apie ke
turi szimtai myliu nuo Mask
vos.

Kiek buvo galima dažinoti 
tai tas eroplanas susprogo in 
szmotelius kai jis nukrito.

Nei keleiviu, nei lakunu-dar- 
bininku vardai nebuvo pa
skelbti, kai mes szitas žinutes 
suspėjome gauti.

Radijas isz Maskvos sako 
kad eroplanu komisija yra pa
siuntus savo atstovus kurie 
stengsis isztirti ir dažinoti 
kaip ir kodėl ta nelaime atsiti
ko.

Tai pirmutine tokia nelaime 
su tais greitais Jet eroplanais 
Rusijoje.

Eina gandai kad keturi aug- 
szti Vokiecziai isz Vakaru Vo
kietijos buvo ant to nelemto 
eroplano.

Szitokie eroplanai yra var
iuojami veszti labai augsztus 
Sovietu Rusijos žmones. Vie

Kinijos Tautininkai Kareiviai

Tautininkai kareiviai, czia 
nuo Tatan ir Quemoy salų 
per žiūronus seka Komunis
tu veikla ant Kinijos kran
to. Czia, szita sala yra la
biausiai Komunistu bombar 
duojama, nes yra areziausia 
Kinijos kraszto ir Komunis
tu dideli armotai ji labai 

nas isz j u buvo atskridęs in 
New York miestą. Jis buvo at
vežęs Sovietu Rusijos delega
tus in Tautu Sanjungos posė
džius.

POLICIJ ANTAS 
PASIUTO

Nužudė Keturis 
Saliune

NEW YORK, N. Y. — 
Jaunas policijantas laikinai, 
rodos, isz proto iszsikrauste, 
tiesiog pasiūto, ir pradėjo isz 
dvieju revolveriu szaudinti 
Brcadwaa restaurante. Jis nu- 
szove keturis žmones prie ba
ro.

Tas policijantas, 34 metu 
amžiaus James McDermott; 
paskui szoko per langa ir visa 
stiklą isznesze isz saliuno du
riu. Jis sužeidė viena polici- 
janta, kuris ji vijosi pirm negu 
jis pats buvo penkiomis kulko
mis paszautas. Jis vargiai isz- 
liks gyvas.

Policija sako kad tas polici
jantas McDermott buvo po 
daktaro priežiūra nuo pernai, 
kai jis galva labai buvo susi
žeidęs policijos automobiliaus 
nelaimėje. Jis vis skundiesi 
kad jam bbaisiai galva skauda.

Policijantas McDermott, ke- 
turiu vaikucziu tėvas, inejo in 
Pic-A-Rib restauranta apie an
tra valanda isz ryto. Jis buvo 
nuėjės in vyru iszeinamaji 
kambarį ir paskui sugryžes in 
restauranta jis ėjo prie duriu, 
rodos ketindamas sau iszeiti, 
bet staiga jis atsisuko, ir nei 
žodžio nesakydamas iszsitrau- 
ke du revolveriu ir pradėjo 
szaudinti.

Keturi vyrai susmuko prie 
baro: visi buvo per galva per- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

lengvai pasiekia.
Tolimu Rytu virszininkai 

sako kad jie tikisi kad Kini
jos Prezidentas Chiang Kai 
shekas praszys Amerikos se
kretoriaus, John Foster Dul
les kad Amerika pastatytu 
savo sargyba prie salų pri
esz Komunistus Kinieczius.

iszm.es
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Kas Girdėt
Rusijoje szia vasara ir rude

ni kviecziai laibai gražiai užde
rėjo ir dabar Sovietai galės 
daug tu kvieczin savo žmo
nėms paskirti ir dar daugiau in j 
kitus krasztus pasiausti.

Graibus karininkas, Elwood 
R. Quesada yra Prez. Eisenho- 
werio paskirtas pirmininku vi
so kraszto lakunu ir eroplanu 
agentūros. Priimant ta vieta, 
jis turėjo atsisakyti savo kari
ninko straipsniu kaipo Leite
nantas Generolas. Prezidentas 
Eisenhoweris stengiesi per- 
szneketi Kongresą kad tam 
Leitenantui Generolui 'butu 
pavėlinta pasilaikyti savo ka
rininko vieta, bet nieko isz to 
neiszejo.

Dabar kai automobiliu strai- 
kos praėjo ir visi gryszta in 
daiba, kompanijos tikisi daug 
daugiau negu kada pirmiau 
nauju automobiliu pagaminti 
ir iszleisti. Automobiliu fabri
kantai tikisi kad ateinancziais 
metais jiems biznis bus labai 
geras.

Kiek galima dažinoti isz 
Vaszingtono, tai Amerikie- 
cziams pragyvenimas ateinan
cziais metais bus biski bran
gesnis. Maistas ir drabužiai 
biski pabrangs.

Automobiliu fabrikantai ti
kisi ateinancziais metais par
duoti pusszeszto milijono nau
ju automobiliu.

Nežiūrint kad tai rinkimu 
metai, bet taksos vargiai at
pigs. Abieju. Partijų Kandida
tai daug kalbės ir dar daugiau 
prižadės kaslink taksu suma
žinimo, bet nei vienas nebeisz- 
drys tas taksas sumažinti, nes 
valdžia ir visos valstijos jau 
dabar ligi au.su skolose!

Darbininku Unijos daugiau 
rems ir padės Kandidatams 
per Rinkimus negu fabrikan
tai; bet tos unijos vargiai galės 
savo kandidatus iszrinkti, nes 
ir joms dabar trumpa ir trūks
ta pinigu ir nevisai tu uniju 
nariai dabar sutinka su savo 
uniju bosais.

Tiek daug buvo raiszoma 
apie ta. Sovietu Rusijos “szput- 
ninka”, kuri Sovietu mokslin- 
cziai buvo paleidę in dausas. 
Bet tas “szjputninkas” mažai 
ka reiszke ar dabar reiszkia; 
jis buvo tik kaip kokia vaiko, 
zabova. Musu rakietos ir tie 
satelitai daug daugiau reiszkia 
dėl apsigynimo ar apsisaugoji
mo.

• Naujai Balinamu sztabo vir- 
szininkas, Vaszingtone, Major 
Generolas Wilton Persons ir jo 
du pagelbininkai Bryce Har
low ir Robert Merriam yra bu
vę Demokratai. Daug* Republic 
konu yra nepatenkinti kad Ei- 
senhoweris juos pasirinko.

Amerikos naujai iszrastas 
ginklas “Sidewinder” yra ge
rai isztirtas ir iszmegintas ant 
Formosa salos, kur Kiniecziai 
Tautininkai su juo nuszauna 
augsztose padangėse Komunis
tu geriausius ir greicziausius 
kariszkus etaplanus.

Massachusetts Augsztesnio • . > ■ • v t'

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas: 
Michigan Farm Cheese Dairy,

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

Mokslo Paskolų Tvarka gerai 
eina.

Pernai szita draugyste pa
skolino daugiau kaip septynis 
szimtus tukstancziu doleriu, 
pusantro tukstanczio’ studen
tams.

Elmer O. ’Coppers tos drau
gystes prezidentas sakę kad 
beveik visi tie studentai iszti- 
kimai mažina tas savo skolas, 
ir daug isz ju greitai savo sko
las pilnai atmoka,.j

Adlai Stevensonas, kuris du 
sykiu buvo Demokratu kandi
datas del prezidento vietos, gal 
susitiks su Khruszczevu ir Bnl- 
ganinu, pirm, negu Prez. Ei
senhoweris prisirengs laikyti 
ta “virszunes” susirinkimą.

Stevensonas ana syki vaka
rieniavo su Sovietu Rusijos 
nauju Ambasadorių Mikhail 
Menszikovu, ir pasitarė apie 
savo rengiama kelione in Rusi
ja. (

Menszikovas jam patarė Ru
sijoje pasikalbėti ne vien tik 
su ūkininkais ir fabriku darbi
ninkais, bet teipgi ir su Sovie
tu valdžios vadais ir atstovais.

Bedarbiu skaidžius vis didė
ja. Sulyg paskutiniu žinių tai 
Amerikoje dabar randasi pen
ki milijonai ir vienas szimtas 
tukstancziu darbininku be dar
bo.

Amerikiecziai parsitrau kia 
apie keturios deszimta nuo- 
szimti visu savo laikrodėliu isz 
Szveicarijos.

Pypkes Dūmai

Vargdieneles
Sunku vargdienėliui, 
Kad ne tur nameliu. 
Kad praszyt tur maisto, 
Nuo geru žmonelių., 
Ryta atsikėlęs, 
Su szviesa sauleles. 
Jis per kaimus eina, 
Iiyg ramios akteles. ■

savo motinai tūla diena paka
binti firankas ant langu ir stai- 
gai apalpo. Kada motina, ja 
nurėdė ir atgaivino, užtiko jo
sios motiniszka padėjimą ir 
pradėjo baisiai barti ir iszvar- 
dinet biauriausiais žodžiais ir 
po tam iszvare isz namu. Kai- 
minka, kuri tame laike radosi 
pas Rožes motina girdėjo ir 
mate viską, susimylėjo ant ne
laimingos mergaites ir pasiė
mė pas save kur ji pernakvojo 
ir ant rytojaus iszvažiavo.

Mano pati baisiai paniekinė
jo Rože kuri “nudavinejoi 
szventesne už kitas mergaites” 
ir asz neužstojau už Rožes ne
kaltybe kuria jai atėmiau.

Musu Vincukas užgimė svei
kas ir turėjo didžiausia prie
žiūra. Tąrp atsilankusiu sve- 
cziu in ligonbute, kurioje mano 
pati radosi, atėjo kokia tai mo
tore atlankyti mano paczia, ap- 
reikszdama kad girdėjo jog 
Rože Soliute mirė, o josios la
vonas likos atsiunstas pas mo
tina del palaidojimo, bet uižsi- 
kietejusi motina, neiszkele jo
kiu laidotuvių tiktai miestas 
palaidojo ja ‘tamsioje vietoje’ 
ant kapiniu. Daugeli kartu 
kada, pravažiuojame pro kapi
nes, dirsteliu ant vietos kur il
sisi nekaltas ir paniekintas 
kūnas buvusios mano mylimos 
Ro'žiukes ir atsidusdamas sau 
pamisimu: “Kokia tai saldi 
buvo mergaite.”

Po praslinkimui keliolikos 
metu, mano pati užsiimdavo 
labdaringais darbais, asz pri
guliu prie keliolikos labdarin
gu draugovių, esmių paramų 
baižnyczios ir visi mane laiko 
už labai pavyzdinga ir dievo
baiminga žmogų. Mano pati ir 
vaikai maZe myli ir guodoja ir 
užsitiki lipniai visame.

Szitai maino pekla ! Tokioje 
pekloje gyvenu ir turiu gyven
ti ateityje.

Metas suėjo sziandien nuo 
kada pamacziau savo sunu pir
ma karta. Matau jo akyse savo 
paveiksią kurios man primena 
mano nusidėjimą, mano žudins 
ta, jo motinos! Man rodosi kad 
jo akyse visi pažins mane. Bu
vau nuolatinėje baimėje kad 
mano nusidėjimas iszsiduos. 
Taip sau manscziau stovėda
mas kambarėlyje. Turiu pasi
matyt su kunigu ir pasiulint 
jam pinigu del praszalinimo to 
jo vaiko in kokia prieglauda 
'bet neparodyt kad už daug 
juom rūpinausi, turiu nuduot 
kad tik isz mielaszirdingumo 
noriu jam prigelbeti. Pradė
jau rūpintis misle kad gal jo 
motina mirsztant gal apreiszke 
jam kas yra. jo tėvu.

Kas butu jeigu kunigas Mo
tiejus dalžinotu vaiko istorija?

Nuėjau kur stovėjo kunigas 
Motiejus kuris rengėsi kupriu
ką nuvesti namo. Pakalbėjas 
trumpai apie vaiko ateiti pa
daviau kunigui užmanymą:

■— Norecziau paaukauti ir 
kitus prikalbinti ant paaukavi- 
mo pinigu ant mokslo ir auklė
jimo tojo vaiko, ant ko kunigas 
atsake:

— Lai tau Dievas už tai 
laimina mano mielas Raiša, 
bet abejojau ar jo bobute ant 
to sutiktu. Jiji nori ji pasilai
kyti namie ir auklėti pagal sa
vo kurpali. Vaikas geidžia 
daugiausia meiles. Kas jam 
duos taja meile? Kas iszves jo 
tamsės mintis isz tamsumo? 
Kas jam parodys taka in lai
me?

“Audrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

Mano Prasikaltimas
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

piktas. Dirstelėjau ant. josios 
piktai ir susiraukęs. Patemi- 
na,u ant josios veidelio baime, 
aszaros pasirodė josios akutė
se. Atszoko nuo manes, kalbė
dama,:

Iszvaižiuosiu isz miesto ir 
paliksiu tave ramybėje. Dabar 
supratau kad. asz tau , esmių 
nieko daugiau kaip ulyczine 
valkata, isztrama. Mano kūdi
kis.

— Tavo kūdikis! Suszu- 
kau piktai. Ar tai mano kalte? 
Pažystu asz tokes kaip tu. No
ri mane inklampyti in beda ir 
užmesti kalte ant manes. Tu 
besarmate!

Apsiverke nebagele po’ tu žo 
dzin. Žinojau kas. isz to gali isz 
kilti, norėjau apsisaugoti nuo 
liežuviu ir skandalo. Rože tu
ri apleisti miestą, nes gali kas 
pateminti josios padėjimą kad 
ji yra; neszczia. Taip perpykau 
ant jos kad galėjau ja pa
smaugti. Dirstelėjo ant ma
nes su aszaroms ir priszokus 
prie manes, tare su piktumu:

— O tu prakeiktas, suva- 
džiotojau, tu veidmaini, tu ku
ris man prižadėjai isztikimybe 
su tais žodžiais apleido mane 
neisztarus daugiau nei žodelio.

Idant ja. suramint, nusiun- 
cziau jai keliolika, szimtu dole
riu, bet ji man sugražino pini
gus. Žinojau kad jai tėvas pa
liko pinigu po savo mircziai to
dėl nesirūpinau kad pasiliko 
be pinigu, o ant galo supratau 
kad niekam apie tai nieko ne
kalbės, mane u’ž daug mylėjo.

In kėlės sanvaites po tam ne- 
macziau daugiau Rožes. Nuve
žiau savo paczia in pamarį kad 
ingytu sveikatos, nes už keliu 
menesiu tikėjosi ipa.gimdt.vti ku 
diki. Kada ja atlankiau vė
liau, pasakė man kad aplaike 
laiszka nuo savo drauges kuria 
man .perskaitė ir tuom paežiu 
laiku juokdamasi kalbėjo:kaip 
(ai žmones likos apdumti per 
taja dievobaiminga R ožiuke. ”

Toliaus, laiszkoje buvo ra- 
szyta l^ad Rode ‘prigel vine joj

Ant, tuju užklausymu netu
rėjau atsakymo. Vela, jam pa- 
siulinau. pinigu ir darbuotis 
slaptai del jo gero. Meilus vei
das kunigo praszvito ir deka- 
vojo man szirdingai už mano 
rūpestingumą.

Atėjome namo. Apreiszkiau 
savo paežiai kad turiu užbaigti 
reikalu ir geidžiu pasilikti 
pats vienas kėlės valandas^ 
Kada vėlinau laba nakt savo 
Petrukui, mano sūnelis apka
bino mano kakla sza,ūkdamas.

. —- Laba nakt mielas teveli, 
asz manau, kad tasai bjaurybe 
džiaugtųsi kad turėtu tave už 
t^va!

— Nevadykie ji “‘biaury- 
be,” juk tu norėtai kad tave 
teip pgvadytu.

Palikau savo miela sūneli su 
misle, kokioje pekloje asz tu
riu gyventi per visa, savo gyve
nimą. Nuėjau in savo kamba
rėli, atsisėdau prie stalelio ir 
/pradėjau raszyti savo iszpa- 
žinti kaltes, kuria ketinau in- 
teikti ant ryto jaus del savo pa- 
czios. Norėjau palengvyt savo 
sanžiniai, paimtie visa kalte 
ant saves, aprasziau apie Ro
že kokia ji buvo, josios dorybe 
ir kaip asz taji nekalta žiedeli 
nuskyniau ir pamniiau po ko
jų. Meldžiau paczios kad man 
pavėlintu mano sunu atvesti 
namo ir rūpintis kaipo savo 
tikru sunu. Aprasziau apie sa
vo szeszkuma ir kad iszvažiuo- 
tumeme in kita miestą, ir gyt- 
ventumem ramybėje. Bet ge
riau apmansczius visa dąlyka, 
ant galo sudeginau paraszyta 
iszpažinima, nes tasai mano 
iszpažinimas gal užmuszti ma
no paczia, o gal man ir atleistu 
mano baisu prasikaltima, bet 
jisai butu nuolatos mūras terp 
musu. Mano sūnūs neturėtu■ ■. 1 daugiau paguodones del ma
nes,. viskas del ju /persimainy
tu ir kaipgi galėtu draugauti 
su tokiu broliu kuris buvo taip 
sukraipytas ant kūno. Musu 
puikus gyvenimas pairtu ant 
visados.
' Maniau paaukaut. da tris 
gyvastes per nužudinima, bet 
taji dalyką, kitaip apsvarscziau 
ir vis gyvenu nuolatinėje bai
mėje, rūpesti joj ir savžines 
griaužime. Pradėjau rūpintis 
labdaringais užsiėmimais, au
kauti pinigus ant. visokiu lab
daringu užmanymu, geidžiu at- 
pakutavoti už savo nusidėjimą 
gerais darbais. Buvau guodo- 
tas per visus gyventojus ir ne
galiu paneszti pagyrimu seno 
kunigo Motiejaus kuris sako: 
“Sztai vienas isz milijono vy
ru, kuris s’eka pėdoms musu 
Įszganytojaus. ” Kada, tai gir
džiu, teip susigraudinu, kad 
galecziau pulti ant keliu priesz 
ji ir szankti susimylejimo Žmo
gaus isz Galifejo'.

Bubute mano sūnaus nepri
ėmė jokios paszelpos nuo nieko 
tiktai nuo kunigo Motiejaus. 
Vaikas buna koliotas per savo 
tamsia bobute, kuri tokiu bū
du atkerszina jam už prasikal
tima josios dukters kuri savo 
motina nužemino svieto akyse. 
Su pinigais, kuriuos inde jau 
in banka ant kunigo vardo, pa
samdė specialistus kurie priža
dėjo vaika iszgydyt kuniszkai, 
bet to negales padaryt, pakol 
vaikas nesusidrutins fiziszkai. 
Bet kunigas Motiejus yra jau 
senas žmogus ir ilgai negales 
gyvent. Kas bus paskin? O jei
gu kas tūla, diena: ateitu in 
miestą su žinia apie vaiko gi
mimą ir apsakytu žmoniems, 
4<as tada butu ?

O Rožyte? Kur yra, josios 
puiki duszia? Argi josios du- 
szia kada atsilanko ant szio 
svieto? Tankei mislinu apie ja 
kokia ji buvo ant szio svieto, 
tokia, kada, ja pirma karta 
laikiau savo glebije ir ja pa- 
bucziavau, kada su aszaromis 
mane melde kad ja neapleis- 
czia.

Iszguita isz namu per savo 
motina, susirgus, persigandus 
savo ateiczia, ka ji turėjo nu- 
kensti, tasai pamintas žiede
lis! Kada asz rūpinausi savo 
szeimyna apsiaubdamas ja vi-’ 
sais smagumais ir rupesczais, 
tai Rože gyveno viena, apleis
ta. nuo visu dideliam varge ir 
kentejime. Teip, nekalta Ro
žyte, auka mano uždraustos 
meiles nuėjo in Pakalne Mir
ties! Paliko vaisi mano meiles, 
kupriuką, ant svieto kad kovo
tu su visokioms; priesziniybems 
vaika. kuris buvo mano sunum 
ir vadinosi Antanas!

— Ka turiu daryli! Kaip 
sakiau isz pradžių mano'apsa
kymo, jus žmonis kurie tikite 
kad1 žmogus kuris pergyvenes 
paleistuvinga gyvenimą ant 
mirtinio patalo gailesį už savo 
nusidėjimus ir jam buna at
leista, argi gali turėti ramybe 
sziam gyvenime ir koki ramu
ma gali jisai turėti su tokiu nu
sidėjimu ant. savo sanžines?

Mano pakuta yra szirdinga, 
bet. neturiu ramaus gyvenimo. 
Ant galo ulyczios mažoje ba
kūžėlėje, randasi kiaurus kup
riukas, kuris yra mano sūnūs, 
o mano puikam name esmių 
apsiaubtas su savo dviems 
sveikais sunelais kurie mane 
myli isz visos szirdies, o tasai 
treczias nežino meiles motinos 
ne tėvo.

O asz kaipo didžiauses veid- 
m'ajlys visam mieste esmių 
guodotas per gyventojus kaipo 
geriauses ir mielaszirdingiau- 
ses žmogus!

Ka galiu daryti? Kas yra 
man geriause daryti?
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No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50o.

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

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
npriaus, 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 pu s-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
įy liudymas apie Jezu Kris- 

j tu 20c.

lapių, 20c.
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Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautai 
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, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapi u35c.

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eilee; Kokis Budaii 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25o.

------------  '■ Įjį
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No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.

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

I8O1/2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Kata!!- 
kiszkas Katekizmas, pagal iss- 
guldima Kun. Piliau skio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

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

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Serapbiszkas Officium. 15a
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siuskite per Pacztino Moni-Or- 
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timo kasztu.
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Vaisiai Uždraustos Meiles
Neduoda Žmogui Ramios 

Sanžines

JIEJI žmones kurie mano 
jeigu žmogus, pergyvenes 

(paleistu viuga gyvenimą, ant 
mirtino patalo, gailesį už savo 
nusidėjimus ir jam 'buna atlei
džiami jo griekai ir po mircziai 
eina sta,ežiai in dangų, tai koki 
pasigailejima g ai 1 i u tikėtis 
žmogus, kokiu asz esmių ?

Koki pasigailejima turite del 
žmogaus kuris grandžiai gaile
sį už savo nusidėjimus, o bet 
turi gyventi pekloje kuria pats 
sau parengė ant szios žemes?

Nemanykite kad asz pradė
jau gailėtis už savo nusidėjimą 
ant mirtino patalo, o ne! Asz 
'buvau sveikas ir drūtais žmo
gus ir tokiu esmių, bet sainžine 
grauže mano szirdi kaip kokis 
kirminas ir neduoda pasilsiu 
mano dusziai nemincziai, o bet 
turiu gyvent kaipo pavyzdin
gas žmogus tarp savo kaimynu 
ir‘viso miestelio gyventoju ligi 
smert.

Metas laiko atgal, sėdėjau

migai su pasigėrėjimu ir vadi
no mane “geriausiu tėvu isz 
visu!“

Petrukas turėjo trylika me
tu, o Vincukas deszimts. z

Prisiartino laikas kada ma
ne pasza.uk e ant pasakymo pra 
kalbos ant garbes tėvu ir sunu. 
Mano kalba 'buvo szirdinga ir 
sugraudino ne viena žmogų, o 
nekurios moteres net apsiver
kė. Petrukui taip patiko mano 
kalba, kad net pagriebė man 
už rankos ir ka.rsztai pabuczia- 
vo, Tas mane taip sugraudino' 
kad palioviau kalbėti tolinus, o 
mano vieta užėmė kiti kalbėto
jai.

Paskiausiu kalbetaju taji va
kara buvo senas klebonas isz 
musu parapijos, užvardinsiu ji 
kunigas Motiejus, kuris likos 
užpraszytas per komitetą ant 
tojo bankieto. Kunigas atsi
stojo pradėti kalbėti, ir vaikai 
ji pasveikino szturmingai, neš 
ji mylėjo kaipo tęva ir labai 
gnodojo. Po tam pradėjo kai-, 
'bet i:

Mieli vaikeliai, jus man bu
vote taip geri kad manau jog ir

prie savo stalelio prie kurio ra- 
sziau savo gyvenimo iszpažin- 
ti. Rasziau be pasilsio per dvi 
valandas, bet apmanstes ge
riau, sudeginau savo iszpaižinti 
nes negalėjau, pasakyti visos 
teisybes, nes jeigu iszpažin- 
eziau svietui mano kalte tai 
per tai nukentetu mano pati ir 
vaikai ir suardytu mano visa 
gyvenimą, o vaikai turėtu juo
da1 pi et ma ant savo vardo per' 
visa savo am'ži.

Apmalszinejau savo sanžine 
kad žmogus savo gyvenime tu
ri “iszsgialt,” nes jaunysta tai 
dumysta. Per deszimts metu 
gyvenau pavyzdingai tarp žmo 
niu, tarp kuriu gyvenau ir bu
vau gnodotas mieste kaipo vie
nas isz dorbiausiu gyventoju.

Metas atgal miestas iszkele 
'bankieta ant garbes “Tėvu ir 
Sunu“ ant kurio asz ketinau 
'būti pirmininku ir tostmeiste- 
riu. Mano mylima, pati su ki
tom moterims parengė puikia 
vakariene, o tėvai ir j u sūnūs 
sėdėjo prie vieno stalo, o mano 
du sūneliai, kurie sėdėjo szale 
manes, žiurėjo ant manes te-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA ... j
; Viesz. Jėzaus ir ; 
; Motinos Szvencz. • Į (

Sapnas Motinos Szven- ] 
' cziausios, mieganczios < 

ant kalno Alyvų, žemei , 
' Batanijos, bažnyczioj J 
[ Ssv. Mykolo Arkaniuolo. j
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dabar neatsakysite mano pra- 
szymo, nes reikalauju jusu pa- 
gel'bos sziandien, daugiau ne 
kaip kitados ii- žinau kad man 
netsakysite mano praszymo 
Geidžiu kad jus apdovanotu
mėte truputi miolaszirdystes ir 
džiaugsmo del vargingo vaiko 
kuri neseniai suradau. Tasai 
vaikas yra kuprotu jo kojos isz. 
sakytos ir negali vaikszcziot, 
žodžiu, jisai tokiu užgimė, ir 
yra labai nelaimingas isz savo 
gyvenimo. Bet arsziausia ir 
liūdniausia yra, kad jo mintys 
yra dideliam pavojuje. Neturi 
jisai tėvo nei montinos, kurie ji 
mylėtu kaip jus myli jusu tėve
liai. Jeigu buczia iszdryses tai 
buczia ji czionais atsivedęs szi 
vakara. Norėjau kad jisai bu
tu iszgirdes kalba pono Rober
to Raišo, kuri , jom inkveptu 
meile artymo ir žinotu kad ant 
svieto randasi mielaszirdingi 
žmones ir meile tėvu del savo 
tėvu del savo vaiku.

Kunigas užbaigęs savo kal
ba dirstelėjo ant manes, rodos 
kad jisai mane palaimina dva
sioje.

— Ar-gi mes negalime ji at
vesti czionais? Sušzuko pulkas 
vaiku.

— Manscziau aipie tai. Ga- 
leczia ji atvesti in deszimts mi
liutu, o kad dabar žinote kaip 
jisai iszrodo ir ko galite tikėtis 
esmių tvirtas kad isz jo neszan- 
dylsite. Tasai nelaimingas su
tvėrimas pamatytu kad vaikai 
szio miestelio yra geros szir- 
dies ir jam paduotu draugisz- 
ka ranka, tarė kunigas.

Po trumpai valandėlei, su- 
gryžo kunigas su vaiku, kuris 
ėjo su pagel'ba kriukiu. Asz. at
sistojau ir pasveikinau musu 
sveczia. Kupriukas stovėjo 
malsziai. Pakele jisai savo di
dele galva, apsidairė aplinkui 
ir dirstelėjo ant manes. Asz nu- 
siszypsojau in ji, bet jisai nesu
grąžino mano pasveikinimo.

Akys tojo nelaimingo vaiko 
mano szirdi, veidas mano pa
raudonavo, nes man nudavė 
kad mane paniekino ir ant galo 
atsisėdo ant parodytos vietos 
paženklintos del jo. Progra
mas ėjo toliaus, 'bet negalėjau 
atimti akiu nuo tojo susukto 
kupriuko. Turėjo jisai apie 
penkiolika metu, buvo mažes
nis už mano Petruką ir jo vei
das iszrode senas kaip žmo
gaus trisdeszimts metu. Ran
kos jo buvo mažos kaip kūdi
kio, o ant pecziu turėjo geleži
nes paramas kad galėtu galva 
pakelti augsztyn. Valgė be jo
kio mandagumo. Dairėsi ap- 
linkui, o ant jo veido 'buvo gali
ma patemint szypsena panieki
nimo ant tuju kurie aplinkui ji 
sėdėjo.

Isztikruju buvo tai baisybe 
žmogiszkam kūne! Geriau kad

jisai rastųsi kokioje prieglau
doje. Buvo tai didele, klaida 
kad ji atvedė ant bankieto, nes 
per jo buvimą, visas džiaugs
mas dingo tarp susirinkusiu 
svecziu.

Kada taip buvau užsimisli- 
nes, pateminau kaip tasai bai
sybe saldžiai nnsiszypsojo ant 
kunigo, buvo tai isztikruju sal
dus nusiszypsojimas, dėkingas 
rodos kad tame nusiszypsoji- 
me buvo galima, matyti visai jo 
duszia del tojo, kuris ji atvede 
ant bankieto.

Mano pati priėjus prie manes 
isz’kalbinejo man mano neisz- 
mintinguma kad pavėlinau ku
nigai kad atsivestu taja. biau- 
ry'be, ir kad negali ant jo žiūrė
ti. Persiprasziau jos ir nuėjau 
kur stovėjo, kunigas Motiejus 
kuris mane pasveikino szirdin
ga i, kalbėdamas:

— Džiaugi uosi u neiszpasa- 
kytai, kad turėjau proga atsi
vesti taji nelaiminga kupriuką 
czionais, neš duos jam. proga 
draugauti su kitais vaikais ir 
aplaikyti szirdinguma nuo ju 
ir žinos kad randasi žmonių 
kurie ji myli, Tas jam yra dau
giausia reikalinga del sudruti- 
nimo jo minties ir duszios. 
Vaikas yra neiszpasakytai szvi 
esus ir gali iszeiti ant stebetino 
žmogaus, bet reikalauja jisai 
suszelpimo idant isztolbulinti 
jo iszminti kad nepavirstu in 
kokia, bjaurybe.

Po tuju žodžiu užklausiau 
kunigo:

— Kunige, kas jis per vie
nas, nežinojau kad tokis sutvė
rimas rastųsi musu miestelyje.

— Tamista Raisa, yra tai 
labai graudinga istorija! Buvo 
jisai prisiunstas del jo bobutes 
praeita sanvaite, kuri jo prieše 
tai nebūva maczius, bet dabar 
negali jo apkensti kuris jai pri
mena taja, kurios nekente už 
gyvasties. Josios duktė turėjo 
uždrausta meile su žmogum 
kurio visai nepažinojo. Josios 
motina, kurios iszvaro savo pa- 
leistuvingas dukteres isz namu 
už ju prasižengimus. Mergaite 
turėjo apleisti motinos pastoge 
nes jausdama kad neužilgio 
pasiliks motina, nuvažiavo pas 
koki tai nesanžininga daktaru 
del rodos. Matyt kad tasai dak
taras taip su'biaurino kūdiki, 
kad tokiu užgimė. Jo motina 
mirė laike gimdymo. Nelainlin- 
ga motina kūdikio radosi pas 
paižinstama. motere pas kuria 
mirė. Po josios mircziai mote
re nusiute valka pas jo bobute.

Bobute melde kad asz atei- 
czia pas ja ant rodos, ka su 
juom padaryti? Stengiausi jai 
inkvepti meile del tojo vaiko. 
Vaikas prie manes prisiriszo 
su visa szirdžia. Nusistebėjau 
jo iszminczia, nes moka, sun- 
kiauses rokundas, o turi tiktai 
deszimts metu. ■

— Tiktai deszimts! 0 asz 
maniau kad turi nemažiau kaip 
penkiolika.

-r- Ne, turi jisai tiktai de
szimts. O gal tamista atmeni jo 
motina, ji giedojo musu korė, 
.vadinosi Rože Soliute, viena 
isz doriausiu ir patogiausiu 
mergaicziu. '

— Dieve mano, žinojau kas 
ateina! Gana, spyriausi apie 
tai nemislyti, bet kada kunigas 
pasakė man kad vaikas turi de 
szimts metu, tuojaus dasįpra- 
tau kad jisai yra ‘mano sūnūs!’ 
Taip, Rožes ir mano. Roželes 
kuria mylėjau isz visos szir- 
dies, kuri in mane tikėjo, ir ma
ne szlovino. Tikėjo in mane, o 
asz ja taip subiaurinau, atė

miau jai panystes vainiką ir 
buvau priežastimi josios mir
ties !

Kunigas Motiejus nemate 
mano veido, nes tame laike sto
vėjo prie kupriuko, kuris barė
si su keliais vaikais už koki tai 
dalyka. Norėjau eiti prie jo, 
bet neturėjau drąsos ir gei
džiau būti pats vienas, nes ant 
mano veido davėsi matyti bai
me. Nuėjau in maža kambare-

Vienam miestelyje 
linksminosi bobeles, 

Sztai atsirado tarp ju 
ir vyrelis, 

Trauke guznte ir 
linksmai klegėjo, 

Na ir “gud taims“ 
turėjo 

Tuom laik to vyrelio 
pati dažinojo, 

Greitai atlepsejo.
( Užklupo ant tu bobelių 

kaip kate, 
0 iszsisziepe kaip 

giltine. 
Nutvėrė už kudlu 

pradėjo lupt, 
Žvigt ir szaukt: 
Judvi gyvates 

patempionos, J 
Ar jisai neturi savo 

žmonos, 
Kam jus ji man 
o balamuczijat, 
Ir kaip savo 

glamone jat ? 
' Ir skaudžiai bobas 

suteriojo, 
Kad net kėlės dienas 

vaitojo, 
O ežia da plaukus 

nurovė, 
Suvis plikos iszrode 

Tai bent dzūkele 
stragi, 

Dave dviem kalakutėms, 
Už tai peikti negali.

. * * * 
Ana vakara mieste 

Skulkile paviete, 
Ulyczia ėjau, 

Ant vieszkelio mergica 
maeziau, 

Kaip in ten ėjo.
Dantys kaip elektrikas 

'žibėjo. 
Mat blekutes ant 

dantų turėjo, 
Mislinau kad tai 

smertis kumeliu, 
Puikes dreses turėjo, 

Nuo misingo net žibėjo.
Nubalbyta galva kaip 

guzas, 
Kaip pusėtinas arbūzas, 

O tas Viskas kasztavo 
daug pinigu, 

Apie keliolika doleruku.
I Breisletas 75 centai, 

Tai szirdeles ne žertai. 
Nedažinojau kas tai 

do viena, 
Ba da pirma karta 

maeziau, 
Taja. naktine mergele.
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PLATINKI!!

Ii kur atsisėdau ir ptadejan 
maustyti apie praejušitis me
tus. Taip, tam paežiam kam
barėlyje susitikau su savo my
lima Rožele. Buvo tai vienuo
lika metu atgal kada tai paė
miau ja in savo glebi. Taja die
na mano pati 'buvo iszvažiavus 
in Atlantic City ant vakacijos 
pasiimdama Petruką, su savim. 
Savo dienas praleidau kotelyje 
kur valgiau ir nakvojau, o pa
silinksminimu man netruko, 
nes buvau gerai žinomas visam 
miestelyje ir turėjau gana 
daug užpraszyma ant visokiu 
pasilinksminimu.

Rožiuke buvo vienatiniu kū
dikiu naszles kuri nuolotos bu
vo susiraukus ir pikta, seno- 
viszko 'budo motere ir laike sa
vo dukrele nuo visokiu pasi
linksminimu ir draugavimo su 
kitoms merginoms ir vaikinais 
o kada toji daejo lyg dvide- 
szimts metu, nieko visai neži
nojo apie svietą, bet buvo pato
gi mergaite. Buvo ji penkioli
ka metu jaunesne už mane. Isz 
pradžių pasielginejau su ja 
kaipo prietelis, nes nenorėjau 
ja iszgazdint savo prisiriszi- 
mu. Prisipažinau jai kad ma
no szeimyniszkas gyvenimas 
buvo liūdnas, kad mano pati a- 
pie mane visai nesirūpino ir jo
sios meile buvo del manes at- 
szalus. Aut galo prisipažinau 
kad ja myliu ir be josios nega
liu gyvent. Vatjgszei intikejo 
man visiszkai ir pasidavė man 
su duszia ir kurni, taip su visu 
kunu.

Gal žmones sakytu ir panie
kintu ja kad tokia mergina tu
rėjo gana iszminties ir žinojo 
kad asz esmių paeziuotas 'žmo
gus ir žinojo ka daro. Teisybe, 
bet asz 'buvau vyras, drutesnio 
ir tvirtesnio budo 'žmogus. Po 
keliolikos sanvaieziu laikė 
taip u'žvercziau mergaitei gal
va kad toji man ant galo pasi
davė su viskuom.

Intikejo man Rožiuke kada 
jai pasakiau (melavau) kad 
neužilgio paimsiu divorsa nuo 
savo paezios; tikėjo man visa
me. Kada mano pati sugryžo 
isz Atlantic. City, apreiszke 
man su džiaugsmu, kad vela 
pasiliks motina ir neužilgio pa 
gimdys kūdiki. Tam paežiam, 
menesyje mano Ro'žiuka ap
reiszke man, kad ir ji pasiliks 
motina, kalbėdama: '“Mieliau- 
ses, skaudu man tau pasakyti 
kad neužilgio tu pasiliksi tėvu 
mano kūdikio, bet turiu tau a- 
pie tai praneszti! ’ ’

Rodos in mane perkūnas 
trenke kada apie tai dagirdau 
isz lupu Rožes, visas nutirpau 
isz baimes. Pradėjau mausty
ti kaip isz saito ergelio isZsiki- 
vinkliti? Suprato nelaiminka 
mergaite kad asz isz tosios ži
nios ne esmių užganadintas ir

[Tasa Ant 2 Puslapio]

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais > 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. plocsio <; 
Isiaiszklna sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksstos po- į Į

I
 pievos virszelinose. :: h <’ 

Pinigai reikia siusti su < * 
užsakymu: ■ i
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Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^ Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
k*** *** *** * ******** * ***** *

Žinios Vietines
— Czedinimas laikas East

ern Daylight Saving Time, pa
sibaigs Nedalioj, Spalio Oct. 
26-ta diena, todėl laikrodėliai 
ir laikrodžiai turi būti atsukti 
viena, valanda atgal, (Eastern 
Standard Time).

— Su'batoj pripuola Szv. 
Krisantijos ir Szv. Darijos, o 
Tautiszka Vardine: Karigaila. 
Ir ta diena: 1936 m., Rymos- 
Berlyno aszis sudaryta, sutar
tis tarp Vokietijos ir Italijos; 
1941 m., mainieriu bosas .John 
L. Lewisas paskelbė straikas 
visose kasykloje kurios kasa 
minksztas anglis plieno fabri
kams ir jis drąsiai ir vieszai, 
publikai stojosi priesz Ameri
kos Prezidentą Franklin D. 
Roosevolta.

— Buvęs miesto gyvento
jas Jonais Idason (Idukaitis) 
nuo Tamaqua R D 2, gydosi in 
Geisinger Memorial ligonbute, 

,I)anvi liejo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Kristaus Karaliaus 
Szvente ir Szv. Evaristo, o 
Tautiszka Vardine: Negis. li
tą diena: 1940 nu, Amerika 
pradėjo imti vyrus in vaiska, 
nes matyti kad karas neisz- 
vengiamas; 1950 m., Szvodijos 
Karalius Gustavas pasimirė, 
jis buvo 92 metu amžiaus, jo 
vyriausias suims Gustavas 
Šzesztasis jo sostą užėmė; 1618 
in., Sir Walter Raleigh buvo 
galva nukirsta Londone, už tai 
kad jis buvo sudaręs suokalbi 
Karalių Jokūbą Pirmaji nu
versti nuo sosto.

— Eleauora, pati pono Jo
no Kunigonio, nuo 418 E. Mar

ikei uly., kuri per koki tai laika 
nesveikoja, gydosLin Potts
ville ligoributo. Ponia Kunigo- 
niene, po tėvais vadinosi Elea- 
uora. Grazeliute.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Florencijo, o Tautiszka Var
dine: Ramojus. Menulio atmai
na: Pilnatis. Ir ta diena: 1941 
m., Naciai nuskandino Ameri
kos kariszka laiva “Reuben 
James,” szimtas musu jurinin
ku ežia, prie Icelando žuvo; 
1936 m., visi Amerikos uostai 
suparalyžiuoti, kai trisde- 
szimts tukstancziu darbininku

sustraikavo'; 1948 m., įpirnias 
“Dypuku” laivas atplaukė in 
Amerika. Tame laive buvo 813 
Dypuku.

— * Buvęs Prezidentas Harry 
Trumanas, pranaszauja^ kad 
Demokratai laimes ne tik sziu 
metu Rinkimus Senate ir Kon
grese, 'bet kad jie sugrysz in 
Balinamus ir iszmes Preziden
tą Eisenhoweri ir Vice-Prezi- 
denta Nixona, kurie anot jo, 
nėra, tinkami musu kraszto 
vadai!

— l’tarninke pripuola SS. 
Simono ir Judo, o Tautiszka 
Vardine: Miklause. Ir ta diena: 
1636 m., Harvard Universite
tas insteigtas, garsiausias uni
versitetas visame pasaulyje; 
1949 m., 48 žmones žuvo Azores 
salose kai didelis prekybinis 
eroiplanas ežia nukrito ii- sudu
žo; 1886 m., Laisva Stovyla 
“Statue of Liberty” ant Bed- 
loes Salos, New York, buvo ati
dengta daugiau kaip milijonas 
žmonių dalyvavo tose iszkilme- 
se. Stovyla buvo Prancūzijos 
žmonių Amerikiecziams pado
vanota; 1940 m., Italija užsi
puola ant Graikijos. Ne,pri
klausomybes Diena Czekoslo- 
vakijoje;. 1939m,., Lietuva at
siėmė Vilnių, kai Sovietu ka
riuomene ne isz ten jau buvo 
iszvijusi Lenkus užgyventus; 
1957 m., “Asiatic. Flu” lig;a 
ima plėstis po visa. Amerika.

— William Budroe (Bud- 
rev iczius) nuo Park Crest, ku
ris nesveikoja, gydosi in Potts
ville ligonbute.

Amerikos Skautai Patarnauja

Po visa Amerika, po mies
tus, miestelius ir farmas, 
Amerikos Skautai iszneszio- 
ja apie keturios deszimts mi
lijonu Civil Defense knygu- 
cziu visiems žmonėms.

Szitos knygutes yra Val

džios Apsaugos Ministerijos 
parūpintos ir iszleistos ir pa
taria ir pamokina žmones, 
ka reikia daryti ir kaip rei
kia pasielgti kai nelaime isz- 
puola kuri miestą ar kraszta, 
ar tai butu per kara, audra

ar kuri kita nuotyki. Knyge
lėje yra patariama kad da
ryti ir kaip pagelbeti sužeis
tiesiems kol bus galima Dak
taras priszaukti, ir pana- 
sziai.

t—J L_D I_ )

kad tas pasiutęs policijantas 
turi du revolveriu.

Policijantas Chadwick palei
do szeszis szuvius in ta bėganti 
policijanta. Prie užsisukimo 
gale skviero, tas patrakęs poli- 

i cijantas susitiko su policijan- 
tu Raymond Manners, kuris 
suriko jam sustoti. McDermott 
vietoj sustojęs, atsisuko ir 
pradėjo szaudinti in ta polici
janta. Policijantas Manners 

' paleido visus savo revolverio 
szuvius in ji ir penkios kulkos 

i suklupdino ta McDermott.

' Policijantas McDermott bu
vo policijantu per deszimts me
tu ir ėjo pareigas isz policijos 

| stoties visai arti to restauran- 
to, kur beveik visi ji gerai pa-

žinojo.
Nuszauti žmones tame res- 

taurante buvo: 50 metu am
žiaus Edmund Leahy isz Man
hattan, N. Y.; Thomas Joseph 
O’Hare, teipgi isz Manhattan; 
63 metu amžiaus Lawrence 
Davion, isz Mount Vernon, N. 
Y., ir 60 metu amžiaus Eugene 
Cronin isz Jersey City.

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

Taipgi keturis*anukus. Laido
jo Ketvergo ryta su aipiegomis 
in Szv. Onos bažnyc.zioje 9:30 
valanda, ir palaidotas iii Szv. 
Patriko kapinėse.

ISZSIKRAUSTE ISZ
JORDONO

Anglijos Kareiviai

t KOMUNISTAI
! BOMBARDUOJA
| QUEMOY SARAS

TAIPEI. — Komunistiszkos 
Kinijos dideli karabinai vėl 
pradėjo staugti ir mesti kulkas 
ir armotu sziuvius ant Quemoy 
salos. Panedeli iszszove 11,520 
tokiu kulku ant Quemoy salas,

Girardville, Pa.—
Mare Banioniene (Balavage), 
nuo 127 C ulyczios, kuri nesvei- 
kaov per ilga laika, pasimirė 
Panedelio rytai 9:30 valanda 
savo namuose. .Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika 1923 m., in 
Shenadoro miestą, o apie 20 
metu polam apsigyveno Con- 
nertone, penki melai atgal ap
sigyveno pas savo duktere Ma
re Miskievicziene, mieste. Joe 
vyras Pranas mirė trisdeszimt 
metu atgal. Paliko dvi dukte
rys: Mare Miskievicziene isz 
miesto ir Helena Yurkoniene, 
Philadelphia; du sumi: Andre- 
ja, Philadelphia ir Vaiteka, 
Lost Creek, taipgi dvi seserys: 
Margareta Cziglinskiene isz 
Shenandoah ir Urszule Radze- 
vicziene, Kingston, Pa., daug 
arnikų, taipgi penkis pro-anu- 
kus. Laidojo Ketvergo ryta, su 
apiegomis in Szv. Vincento 
bažnyczioje devintai valanda ir 
palaidota in parapijos kapinė
se Frackvilleje.

/------------------------------- -- ------- —

Freeland, Pa. —
Gerai žinomas senas biznierius 
Antanas Pals kis nuo 723 Front 
uly., kuris per daugelis metu 
užlaikė valgomu daigiu sztora, 
o apie meta atgal, prasiszalino 
nuo biznio iszpriežasties blogo 
sveikatos, pasimirė Panedelio 
ryta 5:30 valanda savo namuo
se. Velionis gimė Lietuvoje, at
vyko in Mahanoy City miestą, 
o apie trisdeszimts penki m,e-

Gryszta Namo
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglijos valdžia pranesza kad 
visi jos kareiviai jau baigia 
iszsikraustyti isz Jordano 
kraszto, ir jau visas vaiskas 
bus apleidęs ta kraszta priesz 
Lapkriczio deszimtos dienos.

Apsaugos Ministerija prane.* 
sza, kad visi kareiviai kurie 
buvo pasiunsti Karaliui Hus
sein in pagelba dabar jau 
gryszta namo.

Anglijos kareiviai pradėjo 
iszsikraustyti beveik tuo pa
ežiu laiku isz Jordano kada 
Amerikiecziai pradėjo apleisti Į 
Lebanon kraszta. Amerikos i 
karo sztabas sako kad visi mu
su kareiviai ta. kraszta apleis 
beveik tuo paežiu sykiu kai 
Anglija iszsikraustys isz Jor-] 
dano.

Anglijos ir Amerikos augsz- 
ti karininkai ir dipliomatai sa
ko kad jie dabar nemato jokio 
pavojaus Vidur Rytuose ir už 
tai musu vaiska tenai nereika
lingas.

Amerikos valdžia jau anks- 
cziau norėjo pasitrauxti, bet 
nebuvo progos ar geros prie- 
žasezio. Daug musu diplioma- 
tu sake kad buvo klaida musu 
vaiska tenai pasiunsti, bet da
bar iszrodo kad tas vaiskas bu-

‘ tik keliomis valandomis priesz 
Amerikos Sekretoriaus John 
Foster Dulles atvykimą in For
mosa salas, pasitarti su Kini
jos Tautiecziu vadu, Chiang 
Kai-sheku.

Amerikos Sekretorius Dulles 
atskrido in Formosa salas sta- 
cziai isz Vatikano, kur jis bu
vo pasiunstas kaipo Prez. Ei- 
senhowerio atstovas in Szven- 
to Tėvo, Popiežiaus Pijaus 
Dvyliktojo laidotuves. Jis isz 
Italijos skrido trumpiausiu ke
liu in Formosa salas, staeziai 
virsz pasaulio sziaurinio aszi- 
galio, “North Pole”.

Jis buvo del keliu minueziu 
sustojęs in Eilson Air Force 
Base, in Fairbanks, Alaskoje, 
isz kur jis patelefonavo Eisen
howeri ir su juo pasitarė kas 
dabar daryti kai tie Kiniecziai 
Komunistai vėl pradėjo savo 
kariszkus žygius priesz For
mosa salas.

Dabar iszrodo kad visos de
rybos, ar tai Varszavoje, Tautu 
Sanjungoje ar ant paežiu tu 
salų prie Kinijos yra baigtos, 
kai Komunistai vėl pradėjo tas 
Quemoy salas bombarduoti.

Bet, kol kas Amerikos laivy
nas sako kad jis nesiūs savo 
kariszku laivu palydėti preky
binius laivus su maistu ir ka
riszku tavoru in Quemoy, Mat-

buvo ant tos placzios Broad
way ulyczios. Bet policijantas 
Charles Prestia, iszgirdes tuos 
szuvius iszszoko isz savo poli
cijos automobiliaus ir pradėjo 
McDermott vytis. Jis isztusz- 
tino savo revolveri beszauda- 
mas in ji. Policijantas James! 
Roden greitai pribuvo in pa
gelba ir jis savo revolveri isz- 
tusztino in ta bėganti polici-! 
janta. Policijantas McDermott 
bėgdamas atsigryžo ir szove in 
tuos policijantus ir pataikė po- 
licijantui Roden in peti.

Policijantas Walter Chad
wick, kuris tuo laiku nedirbo, 
sargybos neejo, teipgi pribuvo. 
Policijantas Roden, gulėdamas 
ant ulyczios perspėjo visus,

Platinkit “Saule”

Suteikti pagelba sužeistie
siems yra labai reikalinga ne 
tik per kara, bet ir taikos 
laiku, kai kokia ’ nelaime 
kaip gaisras, audra ar kas 
panaszaus isztinka miestą 
ar kuri kraszta. Czia szeimy-

pagelbeti sužeistajam pirm 
negu butu galima Daktaras 
ar Slauge prisiszaukti.

Skautai po visa musu 
kraszta tokius kursus dabar 
ima ir mokinasi kaip kitiems 
nelaimėje padėti.

vo reikalingas.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

su ir Formosa salas. Amerikos 
laivynas tikisi kad ne už ilgo 
Komunistai liausis bombarda
vę, nes jie tiek daug kulku ar 
kitu kariszku ginklu nebeturi.

nele mokinasi kaip reiketu
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tai atgal apsigyveno Freelan- 
de, kur turėjo savo, sztora ant 
Front uly. Tarnavo per Pirma 
Pasaulini Kara. Prigulėjo prie 
Amerikos Legiono Post 476, 
Szv. Onos iparapijos ir tos pa
rapijos Szv. Vardo draugijos. 
Paliko savo paczia Ona (Mont- 
viliute isz Mahanoy 'City); ke
turios dukterys: Eleanora Nes
vig isz Glen Ellen, Ill., Liliana 
Person, Bristol; Ona ir Patri
cia isz Ann Harbor. Michigan.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. Ai

POLICIJANTAS
PASIUTO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szauti. Bartinderys suspėjo pa- 
sikavoti už baro ant grindų. 
Prie baro buvo ir viena mote- 
riszke.

Tuo laiku beveik nieko ne-

“ Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

We all cherish our right to worship 
as we please, and where we please. 
But like all our basic individual 
rights, our freedom of religion needs 
peace. And peace costs money.

Money for industrial and military 
strength to help keep the peace.

Money for science and education to. 
help make peace lasting. And mon
ey saved by individuals. Every U. S. 
Savings Bond you buy helps us keep 
the things worth keeping. Are you 
buying as many as you might?

Help Strengthen America’s Peace Power

Buy U.S. Savings Bonds
The V. S. Government, does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 

for their patriotic donation The Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO, MAHANOY CITY, PA.

r




