
10 9,1959 (TUESDAY, JUNE 9, 1959)MAHANOY CITY PA UTARNINKAS, BlNo.45

NUZUDEIsz Amerikos

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA.,, POST OFFICE AS SECOND 
CLASS .MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 8, IS79. /

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;
įį Year $4.00; panada $8.00. Advertising Rates on Application.

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

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00; 
In Kanada: metams $8, V2 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,

- - —Į . . ■ ----- ■ ■■ - ------

V. L. Bocxkownmi, bailor and Mgr. JQ IVETAS

POLICIJANTA High School Mokinys Pasmaugė Už Geležines Uždangos
VERDA

VASZINGTONE

Prekybos Sekretoriaus
Vieta Iszkele

’ Klausima
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Eisenhoweris yri 
paskyręs Lewis L. Strauss del 
Prekybos Sekretoriaus vietos. 
Daug' Senatorių ir Kongresme
nu baisiai tam paskyrimui pri- 
eszinasi ir sako kad jie nesu
tiks pripažinti ta Prezidento 
Eisenhowerio paskyrima.

Strauss yra buvęs Atomines 
Jieg'os Komisijos Pirmininkas, 

Demokratas Senatorius Wa
rren G. Magnuson isz Vaszing- 
tono, Pirmininkas Senato Ko
misijos sako kad Ponas Stra
uss nėra tinkamas tam darbui. 
Senatorius Andrew F. Schoep- 
pel, Republikonas isz Kansas 
ūžtojo už Lewis L. Strauss, sa
kydamas kad tik asmeniniai 
Iccrsztai azia. stovi prisoz tolkū 

(gabu ir naginga žmogų.
Galimas daigias kad Ponas 

ir nebus Senato pripažintas ir 
Prezidentas Eisenhoweris bus 
priverstas ka kita paskirti jo 
vieton. Bet tai butu tikrai ne
paprastas invykis. Nieko pa- 
naszaus nėra buvo per keletą 
desietku metu, kad Senatas 
taip pasiprieszintu priesz Pre
zidento norus.

-----------O-----------
— Jeigu kam teisybe isz- 

kalbesi tada priesza del saves 
turėsi.

. — Jeigu žmogus apie laime 
negalvotu, tai in žveri pana
šaus butu.

PHILADELPHIA, PA. —
Trisdeszimts trijų metu am

žiaus policijantas, James Kane 
buvo nužudintas, kai jis ėjo 
savo pareigas, apie penkta va
landa isz ryto. Jis buvo pen
kis sykius perszautas. Jo re 
volveris neturėjo nei vienos isz 
szautos kulkos. Policij antai 
spėja kad jis užtiko vagi kuris 
ji nužudė.

Jis per kelias dienas priesz 
tai stengėsi vagi kuris kas ry
tas pasivogdavo apie trisde
szimts penkias kvortas pieno 
nuo ten gyvenaneziau žmonių 
duriu.

Spėjama kad gal jis pažino
jo ta savo nužudintoja ir už tai 
jis nebuvo nei iszsitraukas sa
vo revolveri. .

Keli žmones sako kad jie tuo 
laiku mate viena vyra bėganti 
nuo tos vietos, kur tas policijan 
tas buvo nuszautas, bet ju pa- 
aiszkinimai viens kitam prie- 
s.zingi, ir policijantai m'ažai ka 
isz ju galėjo gauti.

Spėjami kad tas kuris ta pie
ną vage* tai ir ta policijanta nu 
fzovė kaita?policijantas ji už
tiko taip vagiant. Bet nieko 
tikro dar nebuvo galima suži
noti.

Apie szimtas policij an tu ad- 
bar jieszko to žmogžudžio.

TRUMANO ŽMONA
ISZ LIGONINES

SVEIKA
KANSAS CITY, MO. — Bu- 

vusio Prezidento Trumano 
žmona buvo paleista isz ligo
nines, kur jai operacija buvo 
padaryta, Gegužio asztuonio- 
likta diena. Ji parvažiavo na
mo su savo vyru Harry S. Tru-

Maža Trijų Metų Mergaite; Pri
ėjo Iszpažinties, Kunigas Patarė 

Jam Pasiduoti Policijai, Jis 
Taip Ir Padare

Po Tam Priėjo Iszpa- 
žinties; Kunigas Jam 
Patarė Pasiduoti Poli
cijai, Jis Taip Ir Padare

PHILADELPHIA, PA.— 
Gražios iszvaiždos, jaunas g«- 
ras mokinys in Szvento Juoza
po “Prep” mokykla, penkioli
kos metu amžiaus, Edward J. 
Cooney prisipažino, kad jis pa
smaugė maža, gražia, trijų me
tu mergaituke, Becky Holt.

Jis policijantams paaiszki- 
no kad jis ta mer iaituke suti■ 
ko kai ji važiavo savo trira- 
cziu, jis ja nusivedė in savo na
mu skiepą ir norėjo jai nu
piešti jos suknele. Kai ji pra
dėjo verkti, jis ja pasmaugė!

Jis jos lavonėli inkimszo in

manu. Daktarai ligoninėje sa
ko kad Ponia Trumaniene yra 
sveika.

SARŽENTAS ŽUVO

Parasziutas Neatsidare
FORT BRAGG, N. CARO

LINA.— Paratruperis isz 82- 
tros Lakunu Divizijos užsimu- 
sze, kai jo parasziutas neatsi-

Eiline Policijanto Pareiga

Policijanto szeszelis iszrodo 
nežmoniszkas kai jis stovi 
virsz nužudinto žmogaus, Bos
tone. Jis ežia raszo ka jis užti

sziepa, skiepe, ir paskui sau 
ramiai iszejo Susiedo daržo žo
le nupjauti. Paskui, jis iszejo 
su keliais draugais ir draugė
mis.

Tai atsitiko Ketveige, apie 
puse po vienos, po pietų. Po 
vakarienes jis nuėjo in bažny- 
ežia ir priėjo iszpažinties, ir 
Kunigui pasakė; ka jis buvo 
padaręs. Kunigas jam patarė 
pasiduoti policijai ir prisipa
žinti ka jis buvo padaręs. Jis 
taip ir padare. S

Bet tuo laiku jau tos mergai- 
tukes tėvai buVapaszauke po- 
Įicijantus ixjąp,v.ios jiėszkojo. 
Jis policijantaiK ramiu balsu 
pasakė: “Asz- pasmaugiau ja 
ir žinau kur randasi jos lavo
nas!” Jis policij antus nuvede 
in savo namu sklįapa ir paro
de tos mergaltukes lavonėli.

szininkai spėja kad keturios 
deszimts trys ar daugiau žmo
nių žuvo toje nelaimėje ir dau
giau negu szimtas buvo sužeis
ta.

Nelaime atsitiko apie ketu
rios mylios nuo antro didžiau
sio miesto Brazilijos kraszte.

14 MAINIERIU ŽUVO

Prancūzu Mainose

Jis sako kad jis nežino ir .ne
supranta kas jam užėjo kad jis 
taip padare. Jis niekados ne
buvo prasikaltęs policijai pir
miau, ir jo mokintojai sako 
kad jis buvo pavyzdingas mo
kinys mokykloje.

Teisėjas Sydney Hoffman 
sako kad szitokis atsitikimas 
yra tokis nepaprastas, kad jis 
atides teismą del dvieju san- 
vaieziu, kol bus galima dau
giau apie ta jaunikaiti sužino
ti ir suprasti: kodėl jis taip pa
sielgė? Jis insake, kad tas jau
nuolis kutu daktaru iszagza- 
minavotas, isztirti, ar jis yra 
pilno proto.

Jo tėvai ir tos nužudytos 
mergaites tėvai staeziai negali 
tikėti, kad kas panaszaus atsi
tiko.

000

Roberson. Jis nuszove savo bo
są, 62 metu amžiaus Lee Ed
wards ir sužeidė 36 metu am
žiaus tos kompanijos virszi- 
ninka Charles R. Lockard.

ADENAUER
PASILIKA VIETOJE

Nerado Tinkama Žmo
gų Užimti Jo Vieta

GENEVOS
KONEERENCIJAI

.. SUSIRINKUS
Keturiolika metu praslinko 

nuo antrojo pasaulinio karo pa 
j baigos. Vienok pasaulis dar 
nėra sulaukės taikos, bet prie- 
szingai, gyvena nuolatinėje 
tarptautiniu santykiu intam- 
poje ir stovi priesz pavoju, kad 

I naujas ginkluotas veikimas 
I gali teregint užsiliepsnoti.

Pagrindine szios padėties 
priežastis: Sovietu kėslai už
grobti ir užvaldyti visa pasau
li. Karo eigoje demokratinis 
pasaulis isztiese Sovietams pa
geltos ranka ir padare juos sa
vo sanjungfjninkais, pasitikė
damas Maskva, kad szi pasta
roji, sumuszus bendra priesza, 
isztikimai vykdys pažadus 
gerbti laisve ir nepriklausomy
be karo paliestu tautu, patik
rinti pagrindines žmogaus tei
ses.

D&ja, Sovietai turėjo kitus 
karo tikslus ir yra vakaru de
mokratijas apgave. Hitlerio 
galios sutriuszkinimas iszejo 
laisvam pasauliui tartum vel
nio iszvarymas per Belzebubą.

Ypatingai skaudžiai pažei
džia susidariusioji padėtis tu 
tautu teises, kurios karo eigo
je Sovietu buvo užimantos ir 
ligi sziai dienai tebeyra Sovie
tu pavergtos. Ir musu tauta 
yra sziu Sovietu imperializmo 
auku tarpe!

Laisvam pasauliui nepasta- 
czius nei karo metu, nei tuo
jau po karo, kada dar karo jė
gos nebuvo numobilizuotos, 
aiszkaus ir kieto reikalavimo 
Sovietams atitraukti isz užim
tu krasztu kariuomene ir at-

visai aiszku, kad Sovietai jei
gu isz Genevos konferencijos 
ir nieko neiszeis, bus labai 
daug laimėje. Sovietams, atro
do, bus pavykę pasaulio dėmė
si nukreipti nuo viso to, kas 
dedasi anapus Geležines Už
dangos” ir gali girtis savo ge
rais taikingais norais, jeigu 
jie naujos užpuolimos nevyk
do.

Laisvasis pasaulis pradeda 
savo gynyba tik nuo Berlyno ir 
nuo Vokietijos. Laisvasis pa
saulis neturi, gal, dar drąsos 
vieszai paskelbti, kad visas ki
tas vietas tose srityse, kurias 
Sovietai yra užgrobė, užleidžia 
Sovietams ir galutinai nusi
plauna rankas, bet tylomis jas 
lyg jau nuraszo ir neseirengia 
ginti,

Tuo tudu besirenkanezioje 
Genevos konferenrijoje slypi 
visiems Sovietu pavergtiems 
krasztams, taigi ir Lietuvai, 
pavojus, kad Sovietu užpuoli
mos padariniai gali būti intei- 
sinti ir Sovietu sudarytoji pa
dėtis gali atrodyti kaipo pasto
viai nusistovėjusi.

Mes žinome, kad Maskva in- 
vairiuose tarpvalstybiniuose 
pasitarimuose kiekviena proga 
nori gauti Pabaltijo valstybių 
in jungimo pripažinimą. Mes 
žinome, kad kol kas ir isz Mac- 
Millano ir Anglu prieszinimo 
Maskva neigiama atsakyma 
gavo, kaip ir isz visu kitu. Bet 
mums to maža. Musu insitiki- 
nimu, visi Sovietu Užgrobimai 
ir ju agresijos padariniai tu
rėtu būti tokios konferencijos, 
kaip Gene vo j e besirenkanezios 
darbotvarkėje ir rasti aiszkus 
sprendimus.

KUR ŽUVO; KAS
dare, kai jis per pratybas szo- 
ko isz eroplano.

Armijos Sztabas sako kad 
dvideszimts septyni kiti toKie 
paratruperiai buvo sužeisti 
per kurias keturi tukstaneziai 
septyni szimtai kareiviu, para- 
truperiu szoko isz eroplanu. 
Dauguma ju buvo sužeisti ant 
žemes, kur jiem buvo rankos 
ar kojos nulausztos, per per- 

i greita ar persmarku nusileidi- 
| ma.

Saržentas kuris užsimusze 
buvo dvideszimts szesziu metu 
amžiaus Franklin N. DiFazio, 
isz Fayetteville, N. Carolina.

TRAUKINIAI
SUSIMUSZE

43 Žmbniu Žuvo
Szimtas Buvo Sužeista

SAO PUALO, BRAZILIJA. 
—Du vietiniai traukiniai susi-

METZ, PRANCŪZIJA. — 
Keturiolika, o gal ir daugiau 
mainieriu žuvo,, ir trisdeszimts 
keturi buvo sužeisti, per su- 
sprogima mainose, kurios jau 
buvo uždarytos, nes jose buvo 
daug gazu.

Darbininkai, mainieriai bu
vo nusileidę in tas mainas du 
tukstaneziu, szimta asztuonios 
deszimts pėdu. Jie ketino tas 
mainas visiszkai uždaryti ir 
užcementuoti in jas inejima, 
szapta, kad tie pavojingi ga- 
zai in kitas mainu dalis neatsi
rastu. Kai tik jie nusileido, tie 
gazai susprogo.

statyti tu krasztu laisve,

ko ir kaip nužudinto žmogaus musze prie pat Sao Pualo 
lavonas iszrodo. Žmogus buvo miesto, kai dauguma darbinin- 
nužudintas in Bostono South ku skubinosi namo.
End apylinke. > j Geležinkelio kompanijos vir-

NUSZOVE SAVO
' BOSĄ

—Į-
HOUSTON, TEXAS. — In- 

žinierius kuris uvo sakti gavės 
isz Trunkline Gas kompanijos, 
nuszove savo bosą ir sužeidė 
viena virszininka. Paskui pats 
sau paleido kulka in galva ir 
nusižudė. V-yį.

Darbininkas, inžinierius bu
vo 38 metu amž iaus Robert L.

BONN, VOKIETIJA. —
Vokietijos Kancelerijus Kon- j 

rad Adenauer, kuris buvo pri
žadėjęs pasitraukti isz tos vie
tos, del senatvės, dabar nutarė 
ta vieta pasilaikyti, nes, anot 
nei vieno žmogaus, tinkamo ta 
jo vieta užimti.

Keli jo partijos nariai sten
giesi pasiprieszinti, bet jie bu
vo greitai numalszinti.

Adenauer buvo ketines ir net 
vieszai buvo paskelbęs kad jis 
apleis savo vadovystes vieta 
kaipo Kancelerijus ir stos in 
Prezidento rinkimus. Bet da
bar jis nutarė pasilikti vado
vystes vietoje. Jie yra jau asz 
tuonios deszimts trijų metu 
amžiaus.

Prezidentas Theodor Heuss 
pasitraukė isz Prezidento vie
tos ateinanti Rugsėjo menesi.

Per keturias valandas Krik - 
szczioniu Demokratu partijos

Maskva inkele koja toli in Eu
ropa ir užgrobė visa eile vals
tybių, naujai pavergdama su- 
virsz szimta milijonu Europie- 
ginti.

Laisvasis pasaulis protesta
vo, aimanavo, guodė, bet eiti 
ginti to, vardan ko buvo pra
dėtos antras pasaulinis karas, 
nesieme ir neisztiese pagelbos 
rankos tautoms, žutbutina ko
va kovojusioms anapus geleži
nes uždangos karo veiksmams 
pasibaigus.

Bėrlyno, Lenkijos ir Vengri
jos sukilimu metu, kada Sovie
tinis režimas braszkejo, laisva- 

i sis pasaulis laikėsi nuoszaliai.
Sziuo budu Sovietai tik bu

vo padrąsinti naujam szuoliui 
ir szi karta pasirinko Berlyną 
savo pirmąją auka, gerai žino
dami, kad Berlynui kritus ne
bus kaip ir Vakaru Vokietijai 
atsilaikyti.

nariai tarėsi ir garėsi ir nesuti
ko, bet galutinai visi nusileido 
ir sutiko priimti Kanseleriaus 
Adenauer nusistatymą pasilik-
ti valdžios valdovysteje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

1

Taip apystovoms susiklos- 
czius, padecziai (gelbėti ir ren
kasi Genevos konferencija. 
Stebint laisvojo pasaulio pasi-

ATSITIKO?

Kur Dingo Lakūnai Ir 
Kareiviai?

LIBYA.—Pasakos mažai ka 
daugiau gali mums pasakoti a- 
pie netikėtus invykius ir atsi
tikimus, kaip galima isz gyvo 
gyvenimo dažinoti.

Dabar pasirodo kad per sze- 
sziolika metu, nuo karo laiku, 
didelis armijos bombneszis gu
lėjo ant Libyjos dykumu, ir 
niekas, ji per tiek laiko neužti
ko.

Ant to bombneszio randasi 
visi intaisai, visai nesugadinti 
ir nepavartuoti! Viskas ant to 
eroplano tvarkoj, “bet kur 
dingo visi lakūnai ir karei
viai? Jeigu jie žuvo, tai kur 
jie dabar randasi?!”

Matyti kad tas eroplanas, tai 
be ratu, ant savo pilvo nusilei
do ant tu ' dykumu, bet visgi, 
pasekmingai nusileido, nes ero 
planas sveikas ir nesudužes. 
Reiszkia visi ant to eroplano

rengimus ir žiūrint isz kad ir sveiki ir gyvi nusileido. Kur 
ne ilgos perspektyvos, darosi (Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
SAULE”

kiek motina, o lai Ameriko- 
niszki vaikai stengėsi vadyiti Old Lady!” 
savo teveli “my dear Dad” o o

ne “My Old Alan!” arba “My

UŽ TE

A.HANOY CITY, PJL

Neseniai ąpvaliksžtine jomei
‘‘Motinos Diena” ant atmini
nio gyvosios ir mirusios moti
nos. Puikus tai atminimas del 
motinos, kuri mums davė gy
vastį, iszaugino mus ir gerai, 
kad nors karta ant metu kož- 
nas atsimena apie varginga, 
nuvargĮusia motere, kuri per 
savo gyvasti ir daug vargu 
panesza idant tik vaikams in- 
tikti ir geriau jiems vestųsi. O 
kad tai del to tiktai, kaip neku- 
rie sau. mano, buk motere yra 
geresniu sutvėrimu už vyra. 
Bet neužmyszkime, jog musu 
tėvas kurie nuo darbo susilen
kė- ir neteko- sveikatos idant 
szeimyna iszmaityt ir gerai 
iszauklet, teipgi ,priguli garbe, 

z Daugeli tėvu graudžiai 
skundiesi, buk neaplaiko pri- 
gulinczios padėkos kokia, jam 
prįgjuli, o nfekarta neaplaiko 
gero žodelio tiktai iszgirsta, 
buk tai senio- privalumas- už
laikyti szeimyna.

Nedelioj Birželio 21ma die
na -pripuola ‘‘Tėvo Diena”. 
Bet ar daug’nesziuos rože del 
jojo tėvo atminties? Ne vienas 
pasakys, “e, ka ežia apie tai 
mislyt,” senis- ir teip to nerei- 
kalauje! ,

Diena priesz “Motinos Die
na” pardavėjai -žiejduj aukso- 
riai ir kiti garsino ir primine 
idant vaikai neužmirsztu mo
tinos, bet, apie Tėvo Diena, tik 
laikraszcziai primine trumpai 
apie tai.

. Sziandtonine jaunumene vi
su sklypu mažai atjauczia, pa- 
guodones del tėvo. Juk tai 
“darbinis jautis,” kuris tan
kiai nežino kaip elgtis manda- 
gei terp žmonių, gerai mokytu 
kuris tik geidžia valandėlių at- 
silset malsziai. Jojo ,nemokėji
mas pasielgti “poniszkai” pa
daro ji juokingu terp susirin
kusiu ju “iszmintingos” jau
nesnes gentkartes.

-Kada motina dirba namie, 
tėvas išzseme savo fiziszka ir 
protintos pajėgas ir ne karta 

■ kovoje su. dieninia duonute, 
nes turi dirbti idanlt susilygyt 
su jaunesnais darbininkais 
idant užlaikyt savo darba. Jei
gu, jisai rūpintųsi tiktai .apie 
save, tai jojo kakta neturėtu 
tiek riaukszliu, veidas .butu 
linksmesnis- delnai nebutu teip 
pūslėti, o plaukai butu juodes
ni.

Tik tada, kada siūlas jojo 
gyvenimo trūksta, kada jau
nieji pasilieka vieni-sierato-s, 
tada tai žodis “tėvas” buna 
jiems ženklyvesnis- ir svarbes
nis, tada tik pradeda ,suprast 
ir paguodot jojo varda, bet jau 
buna per vėlai garbyt jo at
minti, kuom jisai buvo del ju ir 
kiek tai paszvente sveikatos 
del ju, o ir savo gyvasti idant 
jiems butu geriau ir lengviau 
gyvent ant svieto!

Guodokime motina-maitin- 
toja musu, nes ant, to užsitar- 
nauje, ant visos garbes nuo 
mus, nes negalime niekados 
iszgirt ir atsimoket už josios 
meile ir jausla, bet teipgi ne- 
užmirs-zkime apie tėvą, ba nie
kad jam neatsimokesime už 
geradejystes, kokioms mus ap
teikdavo nuo pradžios musu 
gyvenimo.

Meile svietą pagimdė ir ji 
pripildė, meile ji užlaikys, pei 
amžius.

Taigi neužmirs-zkime guodo- 
ti savo tęva ir mylėti ji tiek

JONO ANDR ULIO
...GAMYBOS...

Lietuviszki Sūriai!
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunczia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kdd ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN MICHIGAN

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

I ' .n .i., i, ■ -

Pypkes Durnai

Dorybe
Žmogus gali prisilenkt 

prie dorybes,
Bet dorybe niekados
Nesilenkia prie žmogaus!

SKAITYKIT 
l®= “SAULE”

PLATINKIT!

GIRTUOKLIO ::
:: PAMOKIMAS

ĮMETUVOS sodžių gyventojai 
-žiema atėjus vakarui nede

ga tuojau žiburio ir nesiima 
darbo, bet yra papratę sakytis 
isz pradžių pasakas, ir sziaip 
juokingus atsitikimus,. Viena 
vakara. mums musu bobute 'pa
pasakojo szitoki atsitikima:

Užalksniu sodžiuje, Dieve 
duok jam dangų, man, augant 
gyveno ūkininkas Jokūbas 
Liepa, kuris labai mėgdavo 
isžsikauszti. Nebuvo 'tokios 
turgaus dienos, kajd jis su- 
grysztu su szviesa namo, vi
suomet nakti arba kita, diena 
isz ryto. Pati su vaikais verk
dama prasze vyro, kad nustotu 
gerti, bet jis nei -klausyti neno
rėjo ir butu gėrės kaip gere, 
jei nebutu jam pasitaikiusi 
viena nelaime kuri ji nuo to at
pratino. Mat, karta ą-piszalte 
rudens nakti grylžo jis insige- 
rfes isz Joniszkelio namo. Buvo 
tamsu, ir ii suėmė bamie, kad 
neužpultu kokios baidykles ir 
neipasmaugtu., Skabina, kiek 
.ik leidžia jo silpnos kojos.

:: ::li® LAISVE
* -

(Tasa nwz&io puslapio)

.paslėpti savo 
■užspaude jam 
Kr balsas vaiki- 
!>roms pajudino 
■a szirliyje žiau- 
Taip ten toli

praszyti: ‘ ‘ Dievuli,

^įztai pakele jo pamato kiyžiu 
ir puola, prie jo, norėdamas pa- 
bueziuoti ,kailį tik Dievas gel
bėtu. Kryžiaus ‘buto, papuvusio 
isz pažemes ir gerokai pakry
pusio. Taigi, vos tik jis spėjo 
savo meszkos glebiu ji apka
binti, szis trokszt pargriuvo ir 
prislėgė girtuokli. O tas persi
gandęs,
Dievuli, paleisk! Daugiau ne
begersiu, kol gyvas busiu, tik 
paleisk!”

Dejuoja vargszas, spardosi, 
praszosi paleisti,’ bet kryžius 
laiko prislėgęs ir nepaleidžia. 
Girtuokli pradėjo imlt szaltis. 
Jau visai iszsipagiriojo ir vėl 
pradėjo praszytis, rėkti, szauk- 
ti Dievo pasigalėjimo: “Dieve 
mano. Dievuli, Dievuleli! Tik 
paleisk, idapgiau niekad, kac 
dar jo riksmą iszgirdo arti es- 
anczio sodžiaus žmones, o kad 
ne, tai gal ir visai butu gavės 
gala nuo szalczio.

Nuo to karto Jokūbas jau 
niekad nebegera ir isz mieste
lio laiku gvyždavo namo. 
Džiaugėsi linksmai jo- pati ir 
maži vaikucziai, kad geriau
sias Vieszpats iszgelbejo ju. te
veli nuo to nedoro girtuoklys
tes inproczio. Geras buvo pa
mokymas girtuokliui!

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

Pirkite U. S. Bonus

pakabu idaaa 
aszaras ku»| 
isz akiu žo-<_ I
nelio kuris Jų 
jausliausiaFj 
raus kareivio.
Londone gyvena jo motina ku
ria jis su'nisžkai myli, kuria 
taip pat troksztu jisai matyti 
priėsz mirsiant.

—- O gerįs reikalavimas! 
Suszuko po .valandai nusira
mindamas isz susijudinimo. 
Matyt jog esi gudrus ir nori 
mus prigautjKa, ar ne teisybe 
kad jieszkai budo kaip isz mu
su vergijos pabėgti? Jus. Bau- 
rai visi esate gudrus ii' iszran- 
date pragumus visokius idant 
gelbėtis, žinoine apie tai.

— Ponas pulkauninke ! Ta
re rimtai jaunas Bauras, jeigu 
daleisi man atsisveikint moti
na, prižadu. tant savo vardo 
garbes sugrj7lžti vėl in jusu 
rankas!

—• Ha, ha, ha! Nusijuokė 
Anglai. Tu vaike, jau žinai kas 
tai vardo garbe ?

— Jeigu ponas pulkaunin
ke netiki man ir nepasitiki ant 
mano žodžio, gali pąsiunsti su 
manim sargyba, kuri apstos 
duris ir langus ir nedaleis man 
pabėgti, b4 meldžiu neatsa
kyk man 14 sniogesio, paskuti
nio.

įPulkaunįikau sujudintas 
pradėjo vdkszczioti po kam- 

" Ibayeli, an^arsfyHanias’ daly
ką po valandai iszsiętme laisz- 
keli isz sa|o szikszninio krep- 
sziuko, iparasze kelis žodžius, 
o ,p<> tam susilaikė įpriesz jauna 
Yerga ir pradėjo temingiai žiū
rėti jam ink akis, tarytum norė
damas isztjrti ar jis meluoja. 
Bauras net ne mirktelėjo, bet 
drąsiai žiurėjo, ip kapitoną ka
dangi jame meto suvisai nebu
vo, ka akis kiekvieno žmogaus 
nenori parodyt kitiems.

—' Ne, ne! Sząukia pulkau
ninkas! Noriu persitikrinti ar 
tikrai tas vaikas pažysta verte 
žodžio'. Klausyk! Tarė atsi
kreipdamas' in vaikina, tave 
paleidžiu viena 'be sargybos, 
kuria iszvyjdus tavo motina, 
galėtu persigasti todėl palei
džiu tave ant tavo žodžio. Jei
gu pabėgsi vienok, asz atsa
kantis esmių už tave. Už tavo 
gytvasti 'be vertes, už gyvasti 
niekszo, turėsiu atiduoti, rasi, 
savo gyvasti; net jau ir esmių 
tvirtu kad taip bus, bet žingei
dumas mano verczia mane prie 
to. Jeigu jau žinai kas tai yra 
pajautimas vardo garbes, su- 
gryszi, ne, viliku pasiliksi. Kur 
gyvena tavo, motina?

Wilhelmąs da karta pasakė 
varda kaimo, kame gyveno 
motina su jo teta.

— Kaip toli randasi nuo 
ezion tas kaimas?

— Kiek myliu, pasakyti 
tikrai negaliu, kadangi niekad 
tarp szios. vietos ir kaimo ne- 
vaikszicziojįu, bet man rodos 
kad reikes 
du idant at 
sake tvirtu

rusi czionais. Paimk szi laisz- I 
<a del reikalo, jeigu pasitai
kytu pasitikti su Anglais, pa- į 
rodysi tik ji o jie tavęs visai i 
nesuturines. O dabar eik!

— Acziu. tau, ponas pul
kauninke, suszuko drebaneziu < 
nuo susijudinimo balsu jaunas 
Baaras. Negaliu iszreikszti to 
kaip (dideliai esmių ponui dė
kingu už ta mylista; valandoje 
mano mirimo minėsiu pono 
varda. su didžiausia paguoda ir 
laiminimu. Ant pirmos valan
dos busiu czionais, prižadu ant 
savo varįdo g’arbes, jeigu mane 
mirtis ant kelio nepatiks..

Ir užsimovęs ant galvos savo 
Bauriszka skrybėlė, pasileido 
smarkiai kaip viliczia isz. lan
ko paleista, tiesiog; per laukus 
link kaimo.

— Ar jis sugryszis? Tarė 
pulkauninkas atsikreipdamas 
in savo aficierius, keistai be- 
siszypsiantis.

— Asz tvirtai tikiu, atsake 
senas majoras, kuris stovėda
mas paszalyje temingai temijo 
visa, ta veikalą.

— Bet jeigu nesugryižtu? 
Tapcziau nubaustas, skaudžiai 
nubaustas! O bet geriau man 
butu, daug smagiau aplaikant 
bausme negu matyti ta vaika 
griūvant nuo' musu kulka.

— Jeigu neisztesetu savo 
žodžio, užtemino senas majo
ras, nevertas tamistos pasi
gailėjimo.

— Tas teisybe, atsake pul
kauninkas. Vienok per tai jie 
mane paliuosuotu nuo neapsa
komai sunkios man pareigos. 
Jeigu sugrysz, turėsiu duot 
paliepima užmuszt ji, suszau- 

uaaiusat ktidiJk'i',"
ra man rodos, sunkesnio dar
bo. Isztikro veliju numirt, 
daug noringiau veliju iszvyst 
karda prieszo, perverianezio 
mano krutinę, negu pakelt sa
vo karda ir duoti kamanda del 
iiužudinimo to vaiko. Jo mir
tis padarys mane ant amžių ne
laimingu, nes žodžiai jo nepa
liaus skambeja mano ausyse, o 
jo puolantis paveikslas puls 
ant. mano duszios ir slėgs, ja 
amžinai. Nė, ne, jis sugryžsias, 
kadangi dvasia jame tikrai 
didvyriszka. Per visa laika, 
nuo patekimo in vergija nepa
rodė ne mažiausios silpnybes, 
kas aiszkiai parodo mums ko- 

’ del negalime pavergti tos ma
žos tautos žmonių.

— Jeigu tomisto taip gaila 
tp vaikinelio, reikėjo pasirū
pint paliuosavima jam, kadan
gi tai da vaikas!

— Mėginau, jau panaudoti 
augsztu sar,gurnu, bet Lyg sziol 
negavau da jokio atsakymo, o 
egzekucija nutarė ant treczios 
valandos po piet, sziandien.

— Matyt, jog vyriausybe 
savo žiaurumu stengiasi in- 
bauginti Baurus, nes kitokiu 
budu matomai nesivili apveik
siant priesza, bet kūdikiui ne
dovano! tai jau barbariszku- 
mas.

tokiu dvieju valan- 
ikti ta kelione! At- 
balsu Wilhelmas.

valandas laiko -del 
kaima, valanda del

—• Gera ! Dabar yra asz- 
tunta valanda rytmeczio. Duo
du tau dvi 
nuėjimo in
pasikalbėjimo su motina, o (dvi 
del sugryži no. Ant pirmos po 
piet, jeigą 
savo vardo

nemislini suterszt 
garbes viltvilystia,

—Toliaus Bus—■

KATALOGAS 
KNYGŲ

pirmieji Katalogai dabar 
negeri. Szis Katalogas

Vi*i
yra 
ūkimą visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas is*
Brito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias 
Paikus. aprašymas, didele

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meilin

gas krtmlnaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50o.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlius; 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, 20o.

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; ‘ Peleniute, 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 

- 76 nuslento. 25^.
No.129—Keturios istorijos: 

Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 2Oc.

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 

1 Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35o.

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.135—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
pio, 35c.

No.l 50—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Motoras Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.l 51—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-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

lapių. 20a. 5
No.l 58—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Patoge- 
le; Kasgi Isztyre; Prigauta* 
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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržinolas; Uosis; Budyne, 
Apie 100 pnslapiu35c.

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

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

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

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

No.176--A-Be-Oela, Pradžia 
Skaitymo ir Baszymo. 25c.

Kitokio* Knygos

Knygute

Ka tail-

No.l 78—Ttkran si as Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
Ateitas su jiagelba Kazyrom. 
25c. y - '

No.180—Kvitu Knygų t e 
del Jszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—Kvitu
Draugystėms, de) Kasteriami _ 
nuo Sudėtu Pinigu ant Hustrin- 
kimn. 25c.

No.194—Trumpas
kiszkas Katekizmas, pagal is»- 
guldima Kun. Piliauskio, au 
nekurtas Naudingais Padeji 
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jesuso Kristuao 
15c.

I

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

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

No.200—Ebstakijuszas. 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. l&e

Kaip Užsisakyti Knygas]

Užsisakant knygas !*• 
ežio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigua 
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.

Nepamirszkito dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiuu- 
tirno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. Ą.
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:: Už Tėvynė Ir Laisve ::
guvo tai menesyje Spalio 

1900 mete.
Jenerolas De Wet as, garsus 

apgynėjas Bauru Pietinėje Af
rikoje, savistovys-tes ir laisves 
labai vargino Anglus, savo ne
vidonus, Anglai, inirte, vaikė
si Baurus, trokszdami sugauti 
narsu ju vada De Weta, kuris 
tai czidn, tai ten, kaip kad isz 
po žemes iszlindes sumuszdavo 
Angliszka kariauna ir vela ne
žinia kur dingdaves,' tarytum 
žeme su visais jo kariautojais 
ji prarijo. Nekarta tame pa- 
cziame laike užpuolė net ke
liose vietose ant savo nevido
nu, o Anglai nemažai vargino 
savo- iszminti, stengdamiesi 
sujpra-st -kaip kokiu budu, vie
nas žmogus galPveiktPkeliose 
vietose, atitolintose viena nuo 
kitos nekarta kelioms mylioms 
atstumo, bet velia buvo ju pa
sistengimas1 kadangi suprast 
to jokio budu nebuvo galima. 
Privarginęs Anglus pabėgo 
dauba Springhaansnek po 
Thaban'ehu in szali Geros Vil
ties, kuri yra- galuotinia pieti
nes Afrikos ir atskirta nuo jos 
tik upe Garie’pu. Beveik vie-n- 
laikiai pribuvo in ten jenero
las Bauru Richter’is Herzog’- 
as. Po keliu dienu- Bauriszka 
kariauna užpuolė ant Philips
town’o ir paėmė in vergija An- 
gliszka- gamizona po Venter- 
stadt ’h, sumus-ze beveik visisz- 
kai garnizona Kamelfountei- 
no, pastojo, kelia Angliszkai 
kariaunai, traukiancziai in 
Ru-stenburga, paėmė Anglisz
ka truki, vertes milijono dole
riu ir apgjule miestą Britstown 
sunaikinę geležkeli po Hant- 
karaliu. Redas szalie-s Good 
Hope, arba Geros Vilties, pri
verstas buVo pagarsinti kara 
visose savo provincijose. Tas 
menkai, o vienog suvis nesutu- 
rejo Bauru nuo muszimo Ang- 
liszkos kariaunos, arba vargi
nimo jos; narsus Baurai kas
dien dare Anglams naujas nuo 
trotas ir blede, nors ir ne vie
nas isz jtt pražudė savo visa 
turtą, sveikata, laisve, o net ir 
gyvastį. - t, įn . i

❖ ❖

Po visa szali vaikszcziojo 
Angliszka patrole ir gaude ipa- 
sikelelius. •• Pagal paliepimo 
augszcziausio Angliszkos ka
riaunos virszininko Afrikoj, 
sugauta ginkluota Baura, ga
benta, in Angliszka stovykla ir 
ten pagal kariszko sūdo- nuta
rimo suszaudinta. Tarp tokiu 
vergu, arba sugautuju, gink
luotu Bauru, buvo jaunas vai
kinelis, kuris ant pareikalavi
mo virszininko patroles neno
rėjo- mest ginklo ir tuomi paro
dyti jog pasiduoda po ju val
džia. Angliszkiems kareiviams 
atsiprieszinejo su pastebėtina 
narsa ir drąsą todėl toksai ne
abejotinai turėjo butu suszau- 
dintas.

Atgabenus nelaimingus ver
gus kareiviams in abaza, pul
kauninko atyda atkreipė arit 
saves visupirmu jaunas vaiki-

ATSIMINK! Mielas Skai 
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules” ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

nelis.
Užklausęs kareiviu apie at

sitikima del ko paėmė taip jau
na, galima sakyti da vaika, in 
vergija, o patyręs nuo anų kad 
ji pagavo ginkluota ir kad pa
reikalavus afieieriui nuo jo, 
idant atiduotu ginklus, smar
kiai a-tsiprieszino tam, pažiu-

TARADAIKAI
Sei dypuk, isz. 
Illinojaus valstijaus,

. Taip nedaryk, 
Biskuti susivaidyk, 
Da vos 25 metu turi

O jau pas žmonis iszbuti 
negali?

Da neseniai in czion 
pribuvai,

O jau briedžio ragus 
gavai.

Pamatysi, jeigu ne 
nustosi, 

Tai nuo Dėdės Šamo 
in kaili gausi, 

Ir kaip da pamatysi 
tu vaikine.

Moteriukes, tokio verszio 
Ant burdo nepriimkite. ’ 

* * *
Ana. diena tik vali, 
Nulapsejau in kita 

i miestą,
Ant vienos stryto, 
Jau nuo pats ryto, 

Iszgirdau baubimus, 
Ir staugimus.

Saliunoje kaip prigrūsta, 
Nematyt kampeli pusta, 

Kad atsisėst, 
Ir pasilsėt, 

Vieni apgulia bara 
gere, 

Kiti lauke užkaiborije 
veme.

Ant gilukio užkorije 
iszbrukau, 

Szviežio oro atsigėriau, 
Girtuoklius palikau, 

Gal ir sziandien 
neiszsipagiriojo, 

Ir užkaiborije 
riaugczioje.

* * *
Nekuriu® Skulkilo pavieto 

mergužėles, 
Jeigu in parte nurepliojate, 
Tai nors juoku nedarykite, 
Nueja grinczioje sėdėkite, 

Po kitas vietas nesivalkiokite, 
Nemislykite kad naktis 

publika nematys, 
Tai svietas nežinos ir nieko 

nesakys, 
Vienok turite apsisaugo!, 

Ir Dievo bijot.
Žinote ir tai:

Apie gera girdėti toli, 
O apie pikta ne klausyti.

negali, 
Visi kaip rodos triubije, 

Ant niekszes szunis 
kabinėję, 

Tu visu biaurybiu nesakysiu, 
Veluk del saves pasiliksiu, 

Juk visi apie tai gali žinoti, 
Jog nereikia nei kalbėti. 

rejo in vaikinuka rūstingai, 
bet szirdis jo -po intekmia- pasi
gailėjimo, tuoj pražudė rusty- 
bia: juk žiuri in kūdiki, kuria
me nėra nieko isz jausmu lai- 
mngos jaunystes, žiuri in ta 
kuris jau savo jauniausioj jau
nystėje turi gyvastį iszstatine- 
ti ant didžiausio pavojaus dė
lei laimes ir laisves. Atjautė 
kaip tas yra brangus žmogui, 
jeigu gimdytojai nesigaili au
koti savo kūdikio.

— Kaip vadiniesi? Už
klausė pulkauninkas.

— Wilhelmas Bernardas.
— Isz kur esi?
Vaikinukas pasakė varda 

savo kaimo. 1
— Kiek turi metu ?
— Penkiolika ir puse.
— Tokis jaunas, o taip jau 

nelabas ir užkietėja®! Ar neži
nojai kad yra instatymai del 
kuriu sugautas su ginklu Bau
rus valdžia mirtim baudžia? 
Sugavus tave Angliszkiems 
kareiviams tu atsiprieszinai 
jiems, visai nenorėdamas ger- 
valiai mest: ginklo, kaip- iszdry- 
sai tai daryti?

— Nes pasidot gervaliai 
geda. Geriau numirt negu pa
siduoti ir iszsižadet, per tai sa
vo laisves ir tėvynės, atsake 
drąsiai vaikinas. Tas kuris dėl
ei baimes pasiduoda yra vili- 
kas, nevertas vadintis sunumi 
teviynes-.

. Pulkauninkas apsimainė ke- 
liais žodžiais su besistebin- 
cziais savo aficieriais. ir visi 
žiurėjo in narsu vaikina, o po 
valandai pulkauninkas vela 
pradėjo klausinėt: i

— Bet tu del savo nepaklus
numo ir neaiszkumo valdžiai, 
užsipelniai ant bausmes, baus
mes pagal instatymu, baisios! 
Ar -žinai kas tavęs lankia?

— Ne!
— Tai -tau pasakysiu, atsa

ke lėtai pulkauninkas. Mirsi 
nuo Angliszkos kulkos-, su
pranti?

— Taip, suprantu. Suszau- 
dysite mane! Kada? Paklausė 
visa net neribtelejas, vaikinas. 
Drąsiai ir abejodai žiurėjo- in 
Anglus ir ne ant bridžio nenu
leido žemyn akiu, kada pul
kauninkas skaitė baisu nu
sprendimą, o perskaitęs dre- 
bancziu nuo susijudinimo bal
su, atsakei - . - .

— Po trijų dienu !
Bėt duszioj savo lyg abejojo 

apie tai kadangi nutarė pasi- 
stengt isz visos savo- gales 
iidant iszgelbet vaikina nuo 
baisios bausmes, nes gaila jam 
buvo 'žiūrint in taip jauna jau-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... i

Viesz. Jėzaus ir i: 
Motinos Szvencz. į:
Sapnas Motinos Szven- f 

oriausios, miegančios ;! 
ant kalno Alyvų, žemei < 
Batanijos, bažnyčioj ; > 
gzv. Mykolo Arkaniuolo.
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jam mirties,nikai'ti, nelinkę j<
o priek tam da f .’ėjo vilti savo 
sieki atsiekti; n j vaikinas ne
turėjo pilnu met 
riausĮylbe dovani 
kioms mislimis 
Baura nuvest in

«
Treezia- dien; 

drauge su. dvier 

, todėl gal vy- 
s jam. Su to- 
liėpe jauna 
kalėjimą.

rytmetyje, 
aficieriais,

pulkauninkas iriejo in kalėji
mo kambarėli^ Wilhelm o-. Jau
nas vaikinelis '-pasikėlė nuo 
gultos ir stojo drąsiai priesz 
pulkauninką.

— Sziandien no-recziau su 
tavim pasikalbėt vaike, atsi
liepė pulkauninkas.

— Laukiau to su pasiilgi
mu, ponas pulkauninke.

— Ir ko-gi viliesi nuo ma
nes, ka nori iszgirsti?

— Valanda' mano mirties, 
ponas pulkauninke.

—- Teisybe sakai,--nėgių tik 
ta galiu tau pasakyti, atsake 
rimtai ir su koktumu pulkau
ninkas. Apreisžkiu tau, kad 
sziandien ant treczio-s valan
dos po pusiau-dieniui tapsi nu
baustas, mirtim! Pasakyk man 
kalbėjo- szvelhiai tolinus, ar tu 
nesibijai mirties?

—i Mažiau negu -gyvenimo 
be laimes ir laisves, ponas pul
kauninke, atsake vaikinukas. 
Pastarajam laike mano gyveni 
mas -buvo taip pilnas baisiu au
dru ir nelaimiu kad -gėriau lin-
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kiu sau mirties, negu tokio gy
venimo.

—< Juk pats sau dariai gy
venimą nelaimingu ir pavojin
ga; ar negalėjai sau namieje 
ramiai prie motinos gyventi? 
Kam-gi tau tokiam jaunam jau 
kariaut, kaipo pasikeleliu 
priesz Anglija, kuri nori visus 
Baurus turėti motinisz-koje ap- 
globoj.

— Motiniszka apgloba kū
dikiui yra visu-smagiausia, o 
Anglijos apgloba visai prie- 
szinga; gloibejai naikina musu 
ukes, pleszia ievyne, degina 
namus, 'žudo 'žmonis, paverži- 
neja turtus ir ‘gyvulius, tokios 
apglo'bos ponas pulkauninke!, 

negali vadint, motiniszka. Ar 
i sėdėt namieje matant 

aplink liepsnose ir in pelenus 
paverstus savo namus, girdint 
vaitojimas, ■ verksmus ir asza- 
ras rijant del skausmo szirdies 
kuri daro mum visiems musu 
globėjai. Ar-gi tai galima da 
stebėtis jog ginamės nuo ju, ar 
jus nesielgtumėte panasziai, 
jeigu kas užpublinetu ant jusu 
tėvynės, plesztu ja, žadintu 
žmones, vaikus ir moteris 
vergtu savo vergijon. Ar gali
ma turėt tai už pikta kad gina
me savo tėvynė nuo nevidonu 
visi: vyrai ir moters^ seneliai 
ir vaikai. Pas mumiš szaudyt 
moka visi. Ak, ponas pulkau- 
niilke, galecziau iszskaityt vi
sus tuos savo mokyklos drau
gus kurie su savo tėvais aplei
do namus idant kariaut už tė
vynė ir laisve!

— Tai gal ir tavo tėvas ran
dasi ant lauko kares?

Akyse vaikinuko sublizgėjo 
asžaros ir mlsirito du stambus 
la-szai. žemyn per jo veidą; 
linktelėjo patvirtįnaneziai su 
galva kuri dabar nusviro že
myn.- 1

Pulkauninkas jaute savo 
sžiidyje, kaipo ir kiti du afi- 
cieriai, didėli sanjausm^. Pa
lūkėjus valandėlė pulkaunin
kas vėla klausė: • ’’

— Kur-gi dabar tavo- tėvas 
yra? ” '■ ' / . V-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS .. \ 

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 26 Centai 
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Istorija Apie... 
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Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
SAULE - 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 - Mahanoy City, Pa.
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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. ?

— Kapuose, žuvo, kalbėjo 
Wilhelmas sus,prangyitu balsu, 
po- Spionskopu pražuvo.
’ —'' O1- motina? 'X

— Kada nevidonai sunaiki-
. . i. i ... .k-

no musu ūkia, priėmė ja . prie 
saves labai vargingai gyve
nanti ‘teta mano artimam, kai- 
me. Netrūksta jai vargu ir tu- 
peseziu. Nuo patyrimo apie 
mirti tėvo serga sunkiai Siel
vartas isz priežasties niirties 
tėvo ir ligos motino1® .pjrįverte 
mane pabėgti isz namu X idafit 
atkerszint "Anglams / įta 
skriauda.'"Vie-sžpatiė,1, surėdyk 
taip idant jie nepatirtu; up-Įe 
nelaimin.sfh mano m irt i J jiene- 
daturėš, o ašz.... U'" . '

Ir tasai kuris drąsiai isz- 
klause apreiszkimo jam jo mir
ties, kuris su tikrh didvyfiszka 
drąsą iszmetinejo Anglams ju 
nelabyste, vela pradėjo’ siel- 
vartaut, kada primine sau plo
tina ir savi myri. Karcžios 
aszaros pasipylė isz jo žydriu 
akiu. ...-.rA
i' — Pasakyk man, kiauše 
toliaus pulkauninkas at jautei 
kartybe jo, ar nereikalauji ko 
nuo- manės?

— Taip, ponas pulkamiin- 
ke ! Paszauke vaikinas su ak- 
vatumu. Gal da ir ponas pul
kauninke taipgi turi motina, 
kuria gteras sūnūs myli. Su
prask mane, ponas pulkaunin
ke! Jeigu taip būtumei mano 
paidejime, jeigu kas geras pa
klaustu tavęs laukiant tau Va
landos mirties, ar reikalauji 
ko nuo manės, tokio ka ’galiu 
tau suteikti, man rodos tuojaus 
atsakytumiai, daleisk maji at
sisveikint motina! Taip lygiai 
ir asz meldžiu jusu; daleiskitė 
man ja paskutini karia maty
ti, daleiskite atsisveikinti ja' 
idant nenumirezia neatsisvei
kinęs ir neperpraszes jos už 
tai kald be jos žinios apleidau 
ja ir tuom suteikiau jai rūpes
ti nemaža. Meldžiu jusu neat
sakykite man to! Szauke pa- 
siekianeziu -gilme kiekvienos 
net vyriszkos szirdies balsu 
jaunas auras parpuolęs ant ke
liu priesz Anglus. Daleiskite 
man iszgirsti paskutini jos pa
laimos žodi, tik to vierio reika
lauju, tik to vieno praszaū nuo 
jusu. Atsisveikinęs ja ramiai 
numirsiu. • . » > *‘l

Pulkauninkas atsikreipė už-
(Taza Ant 2 puilaplo)

. >«?.- ... -a a* i •
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Žinios Vietines:
— Seredoj pripuola Szv. 

Margąretos, o Tautiszka. Var
dine: Vingela. Ir ta diena: 
1942 m., visi gyventojai Lidice 
miest elyje Czeko si ov ak i j o j e> 
buvo Vokiecziu iszžudiriti už 
Naciu vado Heydrich nužudi- 
nima. Moterys ir vaikai buvo 
įn kalėjimu^ sukimszti. Kari 
Herman Franck kuris szitoki 
insakyma iszleido, buvo pa
kartas.

— Ketverge, Birželio-June* 
11-ta diena, 7-ta valanda ryte, 
trys vyrukai iszvažiuos in Wil
kes-Barre, Pa., del kariszkos 
tamystos. Žemiau paduoda
me vardus tu kurie apleis isz: 

Park Place — Ronald J. Ba- 
jor.

Pottsville R.D. — Robert E. 
Mulhall?

New Philadelphia— Eugene 
C. Toomey.

— Ketverge pripuola Szv. 
Barnabos, o Tautiszka Vardi
ne: Skirgiele. Ir ta diena : 1944 
metuose Sovietai ima pultis 
ant Finlandijos; 1903 m., Sir- 
bijos Karalius Aleksandras ir 
Karaliene Draga buvo armijos 
karininku nužudyti Belgrade- 
mieste; 1805 m., Detroit miesn 
tas sunaikintas', baisus gais
ras; 1856 m., buvo surastas di
džiausia sidabro in Neveda 
valstija.
' — Petnycziioj pripuola Szv. 
Jono ir Szv. Anupro, o Tau
tiszka Vardine: Rūta. Ir ta

Liėtuviszkos 'parapijos. Paliko ] 
savo paezia Ona Storpaitiene 1 
ir 'tris po-vaikus: Chest eri 
Klime isz Reading; Juozafina, i 
pati John McCormack ir Pra
na Perez isz Middlesex, N. J., 
taipgi szeszis anukus. Laidotu
ves invyko Paneidelio ryta su 
apiegomis in Szv. Jurgio baž- 
nyczioje deszimta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse.

— Jonas Karolius (Car
roll) nuo 31 E. Oak uly., likos 
surastas negyvas savo miega- 
mojame kambaryje Ketverge 
ryta, apie 8:30 valanda. Gimė 
Shenadoryjė. Velionis kitados 
dirbo Kohinoor kasyklose, ir 
prigulėjo prie mainieriu loka
lio Nr. 1413 ir prie Lietuvisz- 
kos parapijos. Jo brolis Kazi
mieras mirė Sausio 3-czia die
na, Paliko savo paezia Ona 
(Minkievieziute); duktere Ev
elina, pati Ed. Cebulskio na
mie; du sunu: Joną isz Palmy
ra ir Eugeną, Harrisburg; tris 
anukus, broli Edvardą, mieste; 
trys seserys: Helena Melinaus- 
kiene, Kenmore, N. Y., Mare 
Hu'bertiene, Washington, D. C. 
ir Katarina Broxton isz She
nandoah Heights. Laidotuves 
invyko Utarninke su apiego
mis in Szv. Jurgio bažnyczioje 
9-ta valanda ryte ir palaidotas 
in parapijos kapinėse. Grabo- 
rius Vincas Menkieviezius lai
dojo.

pasitarti ir nuspręsti ka jie da
bar nori daryti.

Kunigužis, klebonas W. S. 
McBirnie, trisdeszimts devy
nių metu amžiaus, nustebino 
visus savo parapijieczius su 
savo prisipažinimu. Jis yra 
ženotas ir vieno High School 
mokinio tėvas. '

Jis savo parapijiecziams pa
sakė kad jis neatsisako, bet 
praszo kad parapijiecziai kita 
kuniguži in jo vieta paskirtu. 
Jis tos moteres, su kuria jis bu 
vo susidėjęs nepaskelbe. Jis 
tik tiek pasakė kad ta moteris 
su savo vyru nesutiko ir jis 
stengiesi juodu sutaikinti, ir 
taip pats insivele ir su ja susi
dėjo.

Kunigužis turi kelis dakta
ratus ir yra labai mokintas, jis 
yra kelias knygas apie tikėji
mą paraszes. Jis tik tiek teisi
nasi, kad per sunkiai dirbo ir 
tai labai lengvai pasidavė pa
gundai. Ka jo žmona apie tai 
sake ar sako nebuvo galima da 
žinoti.

Jis savo parapija labai tvar
kė; kai jis tenai atėjo buvo tik 
devynios deszimts keturi para
pijiecziai. Dabar jo parapijoje 

' randasi trys tukstaneziai trys 
szimtai parapijiecziu.

Vai Tas Nelabas Mikas

•~ttreira: YJyh -perga- •
lejo< Vytauto1 ties Varksla; 1957 
m., szeszis tukstanezius žmo
nių be namu in Dallas, Texas, 
kai ipotvaniai per*Trinity upe 
pakilo in Dallas miestą, sudarė 
iszkados ant milijonus doleriu.

Shenandoah, Pa. —
Jonas P. Romeika, nuo 14 N. 
Jardin uly.ų staigai gavo szir- 
dies ataka Seredos vakara apie 
9:30 valanda in Phoenix ugnia
gesiu name, ir likos tuojausl 
nuvesztas in Locust Mt. ligoii- 
bute, bet pasimirė ant kelio, 
kada veže in ligonbute. Velio
nis gimė iSIhenadoryje. Baigės 
Publikos mokslą. 1926 metuose. 
Jo tėvas Antanas Romeika mi
re 1936 metuose. Velionis buvo 
užveizdetojas del Liėtuviszkos 
Kliubo, taipgi prigulėjo prie 
sekaneziu draugijų: National 
Hatchet, Pheonix Ugniagesiu 
ir Shenandoah Fish ir Game 
kliubo, taipgi prie Lietuvisz- 
kos parapijos. Paliko sayo mo
tinėlė Petrone Remeikiene: 
dvi seserys: Daktarka Mare M. 
Romeikiute ir Ona namie; du 
brolius: Advokatas Albinas, 
isz Temple Law Faculty, Phi
ladelphia ir Daniela, kuris ran
dasi prie kareiviu Institute of 
Medical Pathology in Walter 
Reed ligonbute, Washington, 
D. C., taipgi paliko dvi seserie- 
nes ir viena brolieni. Laidotu
ves invyko Panedelio ryta isz 
Graboriu Oravitz koplyczios, 
38-40 N. Jardin uly., su apiego- 
mis in Szv..' Jurgio bažnvežio
ję devinta valanda ir palaido
tas in parapijos kapinėse.

— Jonas Paczienas (Pat- 
chen) nuo 228 S. West uly., nu
mirė Ketverge po piet savo na
muose. Velionis turėjo maine- 
riu azma ir nesveikavo ilga lai
ka. Gimė Lietuvoje. Apie ke
turi metai atgal dirbo Maple 
Hill kasyklose. Prigulėjo prie 
tos kasyklos lokalio Nr. 807 ir

Duok man savo szirdi miela, 
Ta’ip 'ka’fbejo ’Alikas Marei, 
In kamara ja, užsidarė... 
Myliu tave kaip kvietkeli, 
Amžinai tavo tik busiu, 
Kol turėsiu kūne duszia... 
Su manim kaip pauksztelis, 
Laimingai, linksmai gyvensi, 
Ir dabar ir kaip pasensi. 
Ar sutinki būti mano? 
Tarž man, žo'di, pasakykie— 
Tiktai greitai — netrukdykie! 
Marei ilgai laukt nereike, 
Jiji Mikui tuoj prabilo: 
“Sutinku...’’ ir vėl nutilo... 
Mikas džiaugės, szirdis plake, 
Ja in glebi pasiemias, 
Pabucziavo pasiremtas... 
Ant. rytojaus Mahanojaus 

miestas, 
Naujienas prastas žinojo, 
Kad Mikas su Mare nakvojo.. 
Tasai Mikas, mat nelabas, 
Prie langelio sėdės klausė, 
Atkiszes kaip grybą ausi. 
Vos jis ryto susilaukė, 
Ka sutiko, tam plepėjo, 
Kaip isz maiszo jam byrėjo. 
Ak, ta,meile nelaiminga, 
Kiek reik už ja prikenteti, 
Vereziaus szirdi neturit.. 
Bet nebuvo tokio žmogaus, 
Kurs drąsą but turėjus, 
Kad mylėt but nenorėjas.

KUNIGUŽIS
PRISIPAŽINO

Buvo Užsidėjęs Su 
Svetima Motere

SAN ANTONIO, TEXAS.— 
Gražios iszvaikdos Baptistu ti
kėjimo Kunigužis paliko savo 
parapijiecziams nutarti ka su 
juo dabar daryti, kai jis prisi
pažino kad jis buvo užsidėjęs 
su svetima boba ir kad jo pasi
elgimas nebuvo ir nėra gražus. 
Jis sako kad jis dabar nepasi
traukia isz savo parapijos, bet 
palieka savo parapijiecziams

Į MAH ANO Y CITY, PA.

rns pasakė kad 
;i ar yra kitas gy- 
mirties, ir kad jis 
norėjo pats save 
et neturėjo gana

nutarė nužudinti 
i, Martin, gerai 

tikėdamas kad

Jis dakt| 
jis nori žii 
venimas p 
kelis sykib 
nusižudin 
drąsos.

Už tai j 
savo ger 
žinodamas i 
valdžia tada’ji nužudins ir taip 
jis dažinos ka jis nori žinoti 
apie gyvenama anapus gyveni
mo slenksczio.

Daktaras Arthur P. Noyes, 
Norristown State ligonine 
virszininkas ir Daktaras Saul 
Steinbeijg sako kad tas jaunuo
lis nėra pilno proto.

Jie sako kad tas jaunuolis 
visai negailestauja kad jis sa
vo geradari nužudė. Jis vis sa
ko jiems “Asz norėjau ji nužu
dinti.’’

Jis Daktarams pasakė kad 
jis norėjo nužudinti, nepaisant 
ka, bile tik nužudinti, kad val
džia ji nužudintu. Jis jiems 
aiszkinasi kad jam labai rupi 
dažinoti kas randasi anapus 
mirties’slenksczio ir už tai jis 
dabar tik laukia pakol valdžia 
jam mirties bausme paskirs.

NUŽUDĖ KAD BUTU 
NUŽUDINTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts penkių metu am
žiaus William Clarence Ar 
thur, kuris nužudė savo 'gera
dari, szeszios deszimts penkių
metu amžiaus James H. Mar
tin, in Huntingdon Valley, 
daktarams pasiaiszkino kad 
jis taip buvo padaręs, kad jis 
dažinotu kas atsitinka po mir
ties.

WPirkie U. S. Bonus!
JUncle Sam Says

The current Defense Bond Drive is a 
challenge to every American to mobi
lize the power of thrift behind the na
tional drive for peace, progress and 
prosperity. The symbol of this drive is 
the American Eagle standing on guard, 
ever vigilant and ever strong. Behind 
this Drive should be put every ounce of 
the power of every good citizen as a 
volunteer worker and a volunteer citi
zen for the defense of America. Put 
your power and dollars into U. S. De
fense Bonds. C. S. Traosur, Owwhw

WPirkie U. S. Bonus:

KUR ŽUVO; KAS
ATSITIKO?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jie dingo?! Gal j u radijas 
gedo ir jie neįgalėjo szauktis 
pagelbos, bet visgi, jie turėjo 
kur nčrs eiti ar kur nors ding
ti! -

su-

su vienu
laivu “Marie Celeste’’ kuris 
buvo ant mariu surastas 1872 
metuose. Ant to laivo maistas 
buvo, pagamintas, stalai sutai
syti pietums, viskas tvarkoj, 
bet nei vieno jurininko, nei ke

KAIP VELNIAS :: 
NETEKO SAVO 
:: GARBINTOJO

leivio nebuvo ant to laivo. Ir 
tas laivas sau vienas plauke 
ramiose jurose. Iki sziai die
nai dar nežinoma kas ten atsi
tiko; ar koks maras ar liga ar 
kokis užpuolimas, ar kas?

Tas pats su tuo eroplanu ku
ris po szesziolikos metu yra da 
bar surastas su visais intaisais 
bet be žmonių!

ADENAUER
PASILIKA VIETOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Reiszke, jis liksis savo vado
vystėje nors iki 1961 metu. Jo 
partija dabar turi pasiskubinti 
ir susirasti kita kandidata del 
Prezidento vietos.

“We must give high priority to educating

says DR. JAMES R. KILLIAN, Jr.
Special assistant to President Eisenhower for science 
and technology; former president, Massachusetts Insti
tute of Technology

"The obligations and challenges of our time place a 
mounting premium on excellence, on high performance, 
on better taste in all of our work and hving in the United 
States. Hence, we must give high pri< rity to motivating 
and educating an adequate supply o
and innovators. These are the obligati ms and opportuni
ties before.us as we seek to solve the pi oblems of quantity 
and quality in our education.’

leaders, thinkers, innovators... ”

Yet paradoxically, [in these 
critical times when so much 
will be demanded of so many, 
our colleges and universities 
are being weakened by two 
factors: a faculty salary that is 
driving many gifted teachers 
into other fields, and crowded 
conditions that threaten to be
come steadily worse. College 
applications from qualified 
young people will double in less 
than ten years. 4,

As a nation we cannot allow 
such conditions to continue. 
Won’t you do your part to 
help? Support the college of 
your choice before it is too late.

leaders, thinkers

If you want to know 

more about w'hat the 

college crisis means — 
both to you and to your 

children—and what you 

can do about it, write 

for a free booklet to: 
Higher Education, Box 

36, Times Square Sta

tion, New York 36, N.Y.

Sponsored 
in behalf of the Councils

as a public service, 
or Financial Aid to Education, by

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA

yiENA karta iszkeliavau la
bai toli net in Jininu kal

nus kur turiu keletą Kataliku 
szeimyniu. Tszklauses Iszpa- 
žineziu, nuėjau su szautuvu 
miszkan, kad truputi pasivaik- 
sziezioti, užtikau gražia Pago- 
nu Pagoda (maldnami) pasi
slėpusia senu, szakotu medžiu 
ukmoje. Ineinu in vidų. Archi
tektūros gražumas neapsaky
tas. Sėdausi ant kokio seno ak
mens, labai dailiai apdirbto ir 
stebėjaus isz langu, duriu, sto
go ir kitu pagodos daliu darbo 
dailumo.

Priesz dideli varini pagonu 
Lao—tien y'e’a staba buvo pa
dėta popiera. ir smilkalo. Ne
užilgo atėjo koksai senas žmo
gus su tarba ant pecziu užka
binta, atsisėdo ant žemes 
priesz smilkinio altorių. Giliai 
atsiduso, nokiate dulkes nuo 
apavu, trindamas viena koja 
in. antra ir lengvai suduoda
mas in žeme. Iszeme isz tarbos 
smilkalo ir szvento popiero ga
balėli, atsistojo ir neszdamas 
tuos daigtus, nuėjo* prie altorė
lio. Staiga, isz szoniniu duriu 
pasirodė bonza (pagonu kuni
gas) atėmė dovanas, padėjo 
ant altoriaus ir uždegu. Tame 
laike tris kartus atsiliepė tam
tamas (ibubnas) ir storu užki
musiu balsu apskelbė, kad jau 
prasidės Szv. Apeiga.. Senis 
puolė- ant. žemes ir -pradėjo 
daužyt galva in žeme.

Priėjau tprie jo* ir sakau: 
' — Ka tu darai? Pažiurėjo
1 in mane nuostabiomis akimis 
! atsikėlė ir pataisęs tarba no

rėjo inseiti.
— Bet del meiles praszau 

tavęs, pasilik ežia, pasilsėk; 
asz doras žmogus, nieko tau 
blogo nepadarysiu.’’

— Kas tu esi?
— Esmi tokiu kuris kiek

vienam geibsta.
—i Pagelbėk ir man nes esu 

nusiminęs.
— O kas tau yra? Senis 

nuslinko žemyn ir sėdosi ant 
savo tarbos.

— Gerbiamas mokytojau, 
ar turi vaistu velnio iszvary- 
mui. Jau nuo dvideszimts die
nu ateina velnias in mano na
mus ir vargina mano sunu sun
kia liga.

Suszaukiau visus aplinki
nius bonzus, bet nieko neaitsi- 
maine, neiszejo. Reikalauja 
tiek daigiu, kad. norėdamas ji 
permaldauti, turecziau viską 
parduoti.

— Kas-gi tau ta ipasake? 
Užklausiau.

— Tai mano sūnūs sako*, 
nes ji apsėdo ir negailestingai 
vargina.

— Ar toli isz ežia prie ta
vęs?

— Nelabai, penkiasdeszimts 
'ly. Gyvenu netoli in pietus, 
kaime Tu-tuen.

— Gerai, ateisiu ten už ko
kiu deszimts dienu. Lauk tada 
manes ir neklausyk daugiaus 
velnio. Asz ji tenai greitai isz- 
varysiu.

— Vai, koksai tu geras! 
Bet už deszimts dienu velnias 
užbaigs kankinti mano sunu.

— Eiksz su manimi. Nuė
jome in namus kuriuose apsi
gyvenau ant trumpo laiko, da
viau jam truputi chininos ir 
pamokinau kaip duoti ligo-

niui.
Po deszimts dienu, pakelyje 

in Hononfu, inžengiau in Tu- 
tuen. ir radau seni su visiszkai 
sveiku' sun.umi.

— Didisamokytojau, susmu
ko senis. Iszgydei mano sunu. 
Pasakyk ko nori, o viską tau 
atiduosiu, ir ta kalbėdamas, 
abudu su sūnumi žemai iki ko
jų nusilenke.

Apsistojau ant puses dienos 
tuose namuose. Iszmecziau isz 
ju visus dievą iezius ir Mmulie- 
tus, daviau Szvencz, Marijos 
paveiksią ir inrasziau visa 
szeimyna in Katekumenu skait 
liu. — T.

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

SKAITYKIT

PLATINKIT!
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Price $3.00 3““
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

V

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

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Yra tai labai nesmagu, jeigu 
turime priminėti apie prisiun- 
tima užinokesties už laikraszti. 
Mes negalime inspeti kas ka 
mislina ir ar iprisiuns užmokes
ti ar ne, o tuom laik turime su
laikyti.

Arba da ka: daugelis per
maino vieta savo gyvenimo ir 
nepaduoda jokios žinios redak- 
cijei, c kad ir duoda, tai nepa
deda. seno adreso. Kožnas, kat
ras maino adresa, privalo pa 
dėti sena ir nauja, adresa, ba be 
to negalime permainyti.

Kožnas skaitytojas turi to 
prisilaikyti, o per tai del mus 
didelei palengvins ir ne turės 
reikalo rugoti.

SKAITYKITE “SAULE’*




