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Kai Anthony E. Stopps, isz 
East Hartford, Conn., taisėsi 
savo paveikslu traukiama ma- 
szinele daugiau paveikslu nu
traukti apie savo namus, szi- 
tas pauksztelis nutupe ant me- 
ganczio katino galvos ir jis

ta paveiksią greitai nutraukė. 
Paprastai katinas ir paukszte
lis yra gyvi viens kitam ne
prieteliai, bet ežia iszrodo kaip 
du szirdies draugai. Gal gerai 
kad tas katinas buvo tuo laiku 
užsnūdęs.

Isz Amerikos
Barbora, dvynuke ir deszimts 
metu James ir szeimyneles 
draugas, 49 metu amžiaus 
Niek Kambourakis.

DINGĖS

NEW YORK, N. Y. —
Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus policijantas, kuris bu
vo per kelias dienas dingės, 
buvo surastas in Brooklyno 
vieszbuti negyvas.

Policijantas Frank J. O’
Connor buvo policijantas per 
devynis metu^. Jis buvo suras
tas pilnai apsirengęs ant lovos, 
ndgyvas. Policijos revolveris 
buvo szalia jo rankos. Viena 
kulka buvo jo smegenyse. Poli- 
cijantai spėja kad jis pats nu- 
siszove. Jie szali lovos ant ma
žo stalelio rado trumpa laisz- 
keli savo žmonai. Ka jis buvo 
savo žmonai paraszes polici- 
jantai nepaskelbe. Jo žmona 
sako kad jis vis skundėsi kad 
jis nesveikas.

ŽAIBAS TRENKE
IN MEDI

STRAIKOS
UŽSIBAIGĖ

54 Dienu Straikos
---- :---

CANTON, OHIO.-----B. F. i
Goodrich, automobiliu ta j erių 
kompanijos straikos užsibaigė 
po penkios deszimts keturiu 
dienu.

Darbininku unijos atstovai 
susitaikė su kompanijos virszi- 
ninkais kaslink darbininku 
didesniu algų vakaciju ir pa 
nasziai.

Keturiolika tukstaneziu dar
bininku buvo ststraikave in- 
vairiuose miestuose, kur tos 
jkompanijos fabrikai randasi. 
Kontraktas padarytas del pen
kių metu.

Kompanijos atstovai sako 
kad ims kokia sanvaite kol vi
si darbininkai gales gryszti in 
savo darbus.

NIXONAS VAŽUOS

GENEVOS
KONFERENCIJA

(NESISEKA
GENEVA. — Vakaru trijų 

didžiųjų viesz 
vai staeziai 
Rusijos atstov 
nisteriui Andr< 
jeigu jis nesiliiPas states viso
kiu kliueziu kaslink Berlyno 
klausimo, tai tą Genevos kon
ferencija suirs, ir visai nebus 
vilties susząnkti virszunes 
konferencija, gurios Sovietai 
taip nori ir reikalauja.

Jau trisdeszimts dienu pra
ėjo kai ta konferencija buvo 
suszaukta ir dar nei vienas

jatyseziu atsto- 
>asake Sovietu 
ii, Užsienio Mi-1 

eį Gromyko, kad

klausimas nerį, iszrisztas, už 
tai kad Rusija nenusileidžia 
ant Berlyno klausimo.

Pasirodo kad ne vien tik su

IN MASKVA

16 VYRU ŽUVO

Trokas Užsidegė
PHOENIX, ARIZ. — Sze- 

sziolika vyru žuvo kai trokas 
kuris veže darbininkus in far- 
ma atsimusze in medi ir užsi
degė.

Yra sunku policijantams da- 
žinoti žuvusiu vardus ir pavar
des nes beveik visi jie buvo 
Meksikonai, kurie atvažiuoja 
del Keliu menesiu dirbti.

Troko draiverys, Nato Ma
nuel Glorian sako kad jis už
snūdo bevairuodamas ta troka. 
Jis buvo vienas isz tu kuris ne- 
apdege ir nebuvo sužeistas.

MICHIGAN ŪKININ
KAS ST. YANKUS
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Už Geležines Uždangos
VAKARU IR RYTU 

SKIRTINGI VEIKI
MAI GENEVOJE

Visi, kurie buvo sužeisti bu
vo greitai nuveszti in Roose
velt ligonine.

Nelaime, atsitiko apie penk
ta valanda po pietų, kai siun
tai žmonių buvo tame parke. 
Szita szeimynele turėjo pikni
ką tenai kai staiga pradėjo ly
ti. Caporales ir Kambourakis 
szeimynos pradėjo kraustytis 
isz atviro lauko prie carousel 
su kitais, bet jie sustojo po di
deliu ąžuolu, kai szturmas tik
rai pradėjo siausti. Nors apie 
trys szimtai žmonių buvo toje 
apylinkėje niekas nemate tos 
nelaimes.

Policijantai ir ambulancai 
greitai pribuvo. Policijantai 
stengiesi tuos mažuczius atgai
vinti, bet be pasisekimo.

Kaip staiga ta audra užėjo, 
taip staiga ir praėjo, beveik 
pirm negu policijantai suspėjo 
tuos jaunus vaikus nuveszti in 
ligonine.

WASHINGTON, D. C. — 
Vice-Prezidentas Richard M. 
Nixonas ir Prezidento Eisen- į 
howerio brolis Daktarai Mil-! 
ton Eisenhower, rengiasi /va
žiuoti in Maskva ateinanti me
nesi. Nixonas saklfkad jio kėti- 
na aplankyti daug vįetu Rusi
joje ir važiuoti net ir iii Sibirą. 
Jie važiuos apie dvideszimts 
penkta Liepos menesio, kada 
Amerikos paroda atsidarys 
Maskvoje.

Nixonas reikalauja kad jie 
butu pavėlinti važiuoti kur tik 
jie nori ar norės Rusijoje, nes 
Amerikos valdžia yra davus 
pavelinima Sovietu Premierui 
Pagelbininkui Frol Koslovui 
panaszu pavelinima lankytis 
Amerikoje. Koslovas ketina 
apie devynias dienas praleisti 
Amerikoje.

MAINIERYS .
NUŽUDINTAS

MOTERIS ŽUVO
GAISRE

Rusija vakariniu krasztu at
stovai peszasi, bet ir tarpu sa
ves. tt

Iszkilo nesusipratimas kai 
Prancūzijos Prezidentas Char
les de Gaulle, per savo atstovą 
davė žinoti kaį jis nepavelins 
Amerikai insteigti atominius

Atvyko In Australija
SYDNEY, AUSTRALIJA.

— Pats save isztremes Michi
gan© ūkininkas Stasys Yankus 
atplaukė laivu in Australija ir 
pradėjo nauja gyvenimą su sa-

ginklus Prancūzijoje, jeiguVo szeimyna. Yankus iszvyko 
Prancūzai, negales visa ta tvar- Amerikos iszpriežasties
ka patys veštiS,

Dabar jaui aisztu, kad jokios 
nėra, padaryta, ir nematyti ’Vil; 

“ties kad kas gerb iszeis isz visu’ 
to posėdžiu ir pasitarimu.

Vienas Amerikos atstovas 
yra pasakęs, kad visos tos Ge
neva konferencijos viltis ir at
eitis yra Sovietu Premiero 
Chruszczevo rankose. Jis gali 
savo atstovams pasakyti kad 
jie sutiktu ant to Berlyno klau
simo ir užtikrinti kad vakari
niai krasztai turės laisva kelia 
in Berlyną, ar jis gali tiems sa
vo atstovams pasakyti kad jie 
nenusileistu, ir taip jis visa ta 
konferencija suardytu.

kad jisai susiginezijes su Ag
rikultūros skyru del žemes 
ūkio Umtroles ProO£*fps> ku
ri nyBato kiek ūkininkas gali 
apset*lauka javais'.

Yankus neketina gryžti in 
Amerika, bet jo sūnūs Dennis, 
dvylikos metu pareiszke: “Asz 
noriu gryžti namo.”

Ponia Yankuviene, seniau 
nebuvusi nuvykusi daugiau 
kaip 200 myliu nuo namu, ne
patenkinta ir jaueziasi nelai
minga, kad reikėjo iszvažiuoti 
isz Suvien. Amerikos Valsty
bes.

Pirkite U. S. Bonus

Pasiekė Maskva

2 Žmonis Užmusze; 4 
Sužeidė

.. •
NEW YORK, N. Y. —

In Central Park, žaibas trenke 
in medi ir užmusze du žmones 
ir sužeidė keturis kitus.

Jaunas broliukas ir vyresne 
sesute buvo užmuszti. Vaiku- 
cziu motina ir kitas brolis ir 
sesere ir motinos draugas bu
vo sužeisti.

Policijantai pranesze kad 
žuvusieji vaikucziai buvo dvy
likos metu Christopher Capo- 
rale ir jo sesute vienuolikos 
metu Roslyn. Sužeisti buvo 43 
metu amžiaus Ponia. Caporale, 
jos kiti du vaikucziai, 11 metu

PHILADELPHIA, PA. — 
Septynios deszimts vieno meto 
amžiaus moteriszke žuvo gais
re kai trijų augsztu namai su
degė in Germantown.

Ugniagesiai sako kad Claire 
Fletcher pasirodė prie lango 
ant treczio augszto, kai tie 
kambariai dege. Ugniagesiai 
szauke jai szokti žemyn, bet ji 
pasitraukė nuo lango ir dingo. 
Jie vėliau rado jos lavona tarp 
dvieju lovų.’

Jos sesere, Ponia Emma Al
len, szeszios deszimts metu am
žiaus tuo laiku buvo virtuvėje, 
kuri gamino savo vyrui pietus. 
Jos vyras buvo iszejes in dar- 
ik, kai tas gaisras prasidėjo 
ant antro augszto.

LAKE CITY, TENN. — 
Penkios deszimts trijų metu 
amžiaus mainierys, Jess Fes- 
ler buvo nuszautas kai jis dir
bo prie Lake City High School. 
Du intarti vyrai buvo suimti.

Czia kai kurie mainieriai 
istraikuoja ir kiti dirba. Eina 
ginezai ir susikirtimai tarpu 
mainieriu kaslink prisiraszy- 
mo prie-Mainieriu Unijos. Vie
ni nori, kiti nenori. Jau buvo 
keletą kruvinu susikirtimu 
tarpu tu mainieriu.

Mainierys Jess Fesler isz 
Sunbright, Tennessee buvo ga
vės keletą laiszku su perspėji
mu kad jis nedirbtu. Tuos 
laiszkuose buvo grasinama 
kad jis bus nugalabintas jeigu 
jis nesiliaus dirbės.

SKAITYKIT
2V-' “SAULE”

PLATINKIT!

H;’lgh School mokinys, Doug
las‘Thure sėdi prie savo radijo 
in Whittier, California. Jis sa
ko kad jis pasiekė Maskva su 

j savo radiju. Jis pasiekė Rusi
jos vedama radijo programa 
į‘‘Mošcow Mailbag” ir paskui 
pasiuntė kelis laiszkus tai Ru
sijos radijo stoeziai paklausda

mas ar jie jo baisa iszgirdo. 
Jie atsake ‘.‘Taip.” Jis j u buk 
paklausęs ar Rusija menuli 
pirma visu kitu pasieks. O Ru
sijos kokie ten žmones buk jam 
atsake kad Rusijai nerupi kas 
bus pirmutinis menuli pasiek
ti.

ra ra ra

Kaip jau žinoma, Vakaru- 
Rytu Užsienio reikalu ministe- 
riu konferencijai pasiruoszti, 
Balandžio pabaigoje Paryžiu
je invyko Suvien. Amerikos 
Valstybių, Anglijos, Prancūzi
jos ir Fed. Vokietijos Užsienio 
reikalu ministeriu pasitari
mas. Visiems žinoma, kad Va
karai in Genevos konferencija 
(prasidėjusia Gegužes 11 d.) 
ėjo ne visai vieningai. Ypacz 
Anglija iszsiskyre savo nuolai
dumu Maskvai. Paruosziama- 
sis pasitarimas Paryžiuje turė
jo tuos nelygumus kiek galint 
isztaisyti. Nors baigiamasis 
pasitarimu komunikatas ir tei
gė kad vieningumas, bent pa- 
grindinuose nuomonėse buvo 
pasiektas, Vakaru vieszoji 
nuomone tuo vieningumu ne 
labai tiki. Dipliomatiniu nuo
mone, susitarta tik del gairių 
paezioje derybų su Rytais pra
džioje, o kokia bus taktika vė
liau,! kai ims aiszketi Maskvos 
ejiniu kryptis,^TSUhčka paslap- 
tyje.llsz viso tie Paryžiaus pa
sitarimai buvo apsupti tam 
tikru paslaptingumu. Vis dėl
to kai kas iszejo in vieszuma.

Palaipsniui — In klausimu 
sprendimus ar in nuolaidas?

Czia sužymėti kai kurie dės
niai, kurie iszryszkeje Vakaru 
Užsienui reikalu ministeriu 
pasitarimuose Paryžiuje ir ku
riu busią - laikomasi derybose 
su Rytais Genevos konferenci
joje:

1— Berlyno ir Vokietijos 
klausimai jungiami su ben
drais Europos saugumo ir nu
siginklavimo klausimais.

2— Vokietijos klausimai tu- 
i retu būti sprendžiami trimis 
! etapais: (minėta gadynes tar
pas) :

a) Pirmuoju etapu, butu su
daromos dvi komisijos: Alijan- 
tu komisija ir Bendra Fed. Vo
kietijos ir Vokietijos Sovieti
nes zonos komisija, kurios na
riu santykis butu 3: 1, atsižvel
giant in skirtinga gyventoju 
skaieziu. Komisija atliktu pa- 
ruosziamuosius palaipsnio Vo
kietijos apjungimo veiksmus.

b) Antruoju etapu, Vokieti-
I joje butu ruosziamasi lais- 
i viems rinKimams, o Rytu ir 
Vakaru Alijantai paruosztu 
kariniai praretinta zona, besi- 

! tesianezia nuo Atlanto iki Ura
lo.

c) Treczioju etapu, lygiagre- 
cziai su priežiūros nusiginkla
vimo pasiekimais, turėtu in- 
vykti laisvi balsavimai abiejo
se Vokietijos dalyse, o pasėko
je sudaryta bendra Vokietijos 
vyriausybe, kuri butu ingalin- 
ta pasiraszyti taikos sutarti su 
busimomis Vokietijos sieno
mis ir panasziai.

3— In Berlyno valdymo prie
žiūra iki tol galėtu būti injung- 
ta ir Suvienytu Tautu organi
zacija, vienok nesiaurinant 
Vakariecziu teisiu.

4— Po visu sėkmingu susi
tarimu Vakarai pasižadėtu 
‘‘nebandyti keisti Rytu sienas 
jėgos budu.”

5— Tokiu sėkmingu susitari
mu atvteju Vakarai net “su
tiktu sudaryti su Rytais ne
puolimo sutarti.” >

Nesunku pramatyti, kad 
tuose dalykuose yra daug nuo
laidu pamatu. Susitarus su 
Maskva tokiais ar panasziais 
pagrindais, lyg tuom syk butu 
pripažintas Rytu Europos sta
tus quo (esamoji padėtis), 
nors in sutartis ir butu inra- 
szyti kurie nors Vakariecziu 
rezebvai del tokio pripažinimo.

Bet Maskva tuoj po Pary
žiaus pasitarimu pasiskubino 
paskelbti, kad ji ir su tokiais 
sanlygojimais nesutiksianti.

Varszavos Konferenci
jos Gaires^ Pagal
""Maskvos Mąstą

•—1 . . — ■
Maždaug tuo paežiu metu 

Varszavoje innvyko Rytu_blo- 
ko Užsienio reikalu ministeriu 
konferencija, kuri tariamai tu
rėjo susitarti kokios taktingos 
laikytis derybose su Vakarais 
Genevoje. Žinoma, czia gaires 
nustatė Maskva, o ne satelitai. 
Komunikate buvo skelbiama, 
kad

1— Genevos konferencija 
privalanti tartis tik Berlyno ir 
Vokietijos taikos sutarties 
klausimais. Kiti klausimai, 
girdi, konferencijos eiga tik 
pasunkinsią.

2— Berlyno klausimas nega
lįs būti jungiamas su saugumo 
klausimais.

3— Vokietijos apjungimas 
esąs paežiu Vokiecziu reikalas 
in kuri Alijantams nesą ko 
kisztis.

4— Kad ’ butu panaikintas 
‘‘užimantis režimas” Vakaru 
Berlyne, Rytai sutinka su Su
vienytu Tautu organizacijos 
injungimu in Berlyno valdymo 
priežiūra.

Ar Tai Tikrai Anglijos 
Vyriausybes Pažiūra?

Vokiecziu radijo praneszta 
per Gerdes Gegužes 3 d., atpa
sakojo kai kuriu Anglu vy
riausybes sluoksniu pažiūras 
aktualiais klausimais. Girdi, 
Londonas esąs priėjės insitiki- 
nimo kad Chruscziovas sutik
siąs Berlyno reikalą palikti ra
mybėje, arba ir sziaip kokia 
nors nuolaida padarysiąs, jei 
Vakarai isz savo puses sutiks 
pripažinti esamaja padėti Ry
tu ir Vidurio Europoje. Ang-

(Tasa Ant 4 Puslapio)



SAULE’ ’ , PJL

Kas Girdėt
In Southfield, Michigan, 

mokintojas Richard Welken
bach, in miesto High ’School 
mokykla tvarka palaido tarp 
savo mokiniu szitaifp: kasdien 
jis ant lentos iparaszo : “Asz 
sziandien baisiai piktas. ” Ir 
paskui, pirm pradedant moks
lo pamokhs jis isZsitraukia di
deli diržą ir ji padeda ant sta
lo, kad visi ta diržą matytu.

Valdininkas ir garsus anų 
dienu karininkas, Aleksandras 
Makedonietis yra pastebejės: 
“Savo tėvui asz esu, skolingas 
už gyvenimą, vienok savo- mo
kytojui esu skolingas už gera, 
padoru gyvenimą.

In Pueblo, Colorado, Fred 
Innes, antru kartu suimtas už 
negera važiavima automobiliu, 
btivo nubaustas penkios de- 
szimts doleriu bauda. Jis pik
tai policijos virszininkui pasa
kė: “Kaip žmogus, gali gerai 
važiuoti ar savo- automobiliu 
vairuoti, jeigu policijautai ji 
vis seka ? ”

Mokytojas kuris .nenori ar 
nemoka kaip giresztai insaky- 
ti 'ir nustatyti viską savo pa
mokose, isz viso ne mokytojas.

In Quemoy, Teisėjas Hu 
Tao-hui pasitraukė isz savo 
vietos kaipo teisėjas, kai jis 
davė divorsa vienai bobai, vb 
sai heiszklauses jos vyro by
los ir paskui apsiženijo su ja.

Mokslas .musu senatvėje yra 
būtina priebega ir, jeig^-j^" 
natveje to medžio; nepajudinsi
me, kai busime seni, neturėsi
me to pavėsio.

Senovės karabelninkas. In 
Memphis, policijantai suaresz- 
tavo tikrai senovės karabel- 
ninka, James Earl Marshall, 
kuris gydė žmones be daktaro 
laisniu. Jis garsino kad jis ga
li iszgydinti “luoszus, sergan- 
czius, spaugus, aklus ir gali 
parodinti kaip žmones gali in- 
sigyti nauja automobiliu, ir

■ sau turteli susikrauti.’’

Visi kiti mokslai bus kenks
mingi tam, kas n^ra iszmokes 
būti geras. 1

In Clayton, Missouri, . tarp 
penkių szimtu knygų, padova
notu vietiniam kalėjimui, bu
vo viena, užvardinta : “Meile 
Gali Atidaryti Kalėjimo Du
ris.”

Mbkslas jaunystėje, raszy- 
mas ant akmens; senatvėje, ra- 
szymas ant smėlio.

In Ipswich, Australijoje, su- 
aresztuotas už vairuojima au- 
tomobiliaus kai jis buvo pasi
gėrės, Neville J. Fraser dar vis 
policijantams gyrėsi: ‘ ‘ Asz ga
liu vis daugiau ir ilgiau gerti 
negu jus visi sykiu.” Nors jis 
jau buvo iszgeres sznapso, vy
no, degtines įr alaus.

* • l'1

Vienas mokytojas yra paste-

ATSIMINK! Mielas Siu) 
tytbjai, kad nuo tavęs priklau 
so “Saules” ateitis: Ar ja skai 
tysi, ja' indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi! 

bejes: Daug iszmokau pas sa
vo mokytojus, dar daugiau pas 
savo draugus, daugiu daugiau
sia pas savo mokinius.

O mes prie to pridurtume 
kad daugiu daugiausia mes es
ame iszmoke nuo savo prieszu, 
kurie visados gyva ir nuoga 
teisybe sako,

In Miami, “Herald” laik- 
rasztis turėjo szita pagarsini
mą: “‘Ant pardavimo! Turtin
gos mainos! Galima pralobti 
per nakti. Szimto nuoszimozio 
uždarbis. Priežastis pardavi
mo, mes esame subankruta
vę. ’ ’

UŽ TĖVYNĖ ::
:: :: IR LAISVE

(Tasa nuo 3-czio puslapio) 

deli ir persitikrino, jog jau at
ėjo toji sunki jam valanda. Pil
dydamas pareigas ant jo, uždė
tas, davė kareiviam paliepima.

Szeszi kareiviai, iszrinkti isz 
viso- pulko kaipo tobuliausieji 
szovejai, užėmė savo vietas. 
Isz prieszingos puses iszeina 
drauge su kunigu, jaunas kali
nys po eskortą, keturiu karei
viu. Aficieras paskiria jam 
vieta, kame tur- stot. Nori jam 
užri-szt akis, bet ant jo- prašai* 
mo, nepadaro, to.

Pypkes Durnai

Senas Krūmas
Pasęnus motere
Su kvietkuota skrybėlė 

ant galvos,
Iszrodo kaip senas, 
Krūmas erszkecziu, 
Su keliais žiedais.

Seni, tobuli szovejai taiso 
savo karabinus, stovi pasiren
gė iszpildyt prisakymą savo 
virszininko, o jaunas Bauras 
stovi ramus, rimtas nepeši ju- 
dinans. Akis ji dangiuosna pa
keltos. Po valandai duszia jo 
stos priesz Sudžia Augszcziau- 
si, Sudžia visos gimines žmo
nių. Meldžiasi prasZydamas 
Dievo, idant turėtu savo apglo- 
boj jo nelaiminga, motina ir te- 
ta, meldžiasi už pulkauninką, 
kuris toki smagumą jam sutei
kė savo, bicziuoliszku suspau
dimu rankos, prasze ant galo 
Dievo, idant but n malonus jo 
dusziai, ir jau lauke paskutinio 
bridžio savo gylvenimo.

Kada kareiviai pagal prisa- 
kimo atkisza iri baudžiama 
mirtim Baura savo karabinus 
ir taiko,, pasirengdami ant ko-

mirti surengįan- 
arit kalejimkie-

maudos; leist 
ežius szuvius, 
mio visa zovada injoja raitelis 
ant apsipuitoj isib arklio, o, isz- 
y ides arit jo surengta jau egze
kucija isz tolo szaukia:

—“Pardon! Pardon!” Pul
kauninkas neiszduoda. kaman- 
dos, raitelis sustabdęs žirgą 
ant vietos priesz pati pulkau
ninką inteikia jam laiszka. 
Pulkaųninkrisi perskaito- ji vie
nu žvilgtelėjimu. Veidas jo 
praspinsta džiaugsmu o akis 
blizga.

— Wilhelmui ' Bamardui 
dovanota! Apreiszkia garsiai 
iszkelmingu balsu!

Ir ant konandos szeszi szo
vejai deda savo karabinus ant. 
pec-ziu, ir Įeina sau szalin, 

' džiaugdami®‘ savije isz tokios 
pabaigjo® viso to dalyko.

O jaunas Bauras? Ko nein- 
stenge surerigt jam kalėjimas, 
draskantis szirdi jo atsisveiki
nimas motinas, mislys apie 
paskutini bridi gyvenimo, mis- 
lis apie pery mianozios jo kru
tinę kulkas, a. surengė greitas 
ir netikėtinas džiaugsmas! To
ji greita atmaina jo likimo. Už- 
sisviro- jis kaip kad pakirstas 
medis užgautas vėjo ir su giliu 
htsidusejimu, panasziu in su- 
vaitojima, griuvo ant žemes.

Ilgai turėjo darbuotis kaleji- 
minis' gydintojas, kol atgaivi
no apalpusi vaikina,. Kada ati

nors
Tokiu žmonių 
kuodaugiausiai, 
da nedaug- ran-

gyvenime. ■
’atemineje

darė akis iszvido szale lovos 
kurioj buvo paguldytas pul
kauninką, ir kelis aficierius, 
kurie jausliais žodžiais ir prie- 
teliszku suspaudinejimu jam 
delną sudeStinejo jam savo ge
ras linkėjimus.

—■ Manding, ponas pulkau 
ninke, kad tik tamistai turiu 
būti dekingiu už savo gyvastį.

—- Džiaugi uosiu neapsako
mai, jog ir asz prisidėjau prie 
to kas liepe musu vyriausybiai 
paliuosuot tave. Ne dėlto, vie
nok džiaugiuosiu isz tavo isz- 
vengimo mirties, kad da esi 
vaikas, o dėlto, kad si tikras 
didvyris, žmogus garbus, ver
tas paguodos ir garbes, 
esi da jaunu, 
duok Dieve 
nes sziandien 
dasi tokiu pasaulyje. Daug1 isz- 
kentejai su tikra didvyriszka 
norsa ir drąsą, o žodi iszltesejai 
sunkiausiose sanlygose. Lai 
Dievas tave už tai daboja nuo 
panasziu nelaimiu ir laimina 
visame tav

Susijudiiffinas
nuo Vaiko žada. Pastvėręs ran
ka gero Angliszko pulkaunin
ko, prispaudė ja prie lupu.

— Ar galiu dabar sugryžt 
prie motinos? Užklausė po va
landai.

— Nieks tau dabar nieko 
negali drausti ir prisakinet, 
kadangi esi liuesas apart vieno 
gydfiitojaus, kuriam da esi 
priklausantis. Gydintojas sa
ko jog da esi labai silpnu ir ne
gali atlikti peszczias tos kelio
nes todėl jpasirupinau vžimeli 
kuris 'tave nuvesz in namus, 
kame gyvena tavo motina.

Neatsisakinek ir nede- 
kavok. Paduok da karta man 
s^vo ranka: t’riimk nuo manės 
szita žiedą kuris tegul bus at
mintin! tau ir nedaleidžia pa
mirkti kad ir Anglas guodoja 
narsa, dora ir gražias, karei- 
viszkas ypatybes savo prieszo. 
Lai Dievas apsaugoja, tave ant 
kelio tavo gyvenimo.

Wilhelmas ■ bucziuodamas 
pulkauninkui ranka, apliejo ja 
savo dekingystes aszaromis.

Po valandai jau sėdėjo veži
me, O' atsisveikinus aficieriams 
pora smarkiu arkliuku smar
kiai nunesze ji link kaimo ka
me gyveno motina. Netrukus 
vėl iszvydo ta menka grinczele 
kuri slėpė savyje jo visu bran
giausi ant szio pasaulio iždą.

Trūksta žodžiu, del apraszy- 
mo laimes nelaimingos moti
nos ir tetos Zuzanos, kuri tik 
viena žinoja apie visa teisybe. 
Panaszi valanda atmoka žmo
gui už viso gyvenimo kanczias 
ir nelaimes.

Gyvenimas žmogaus vieno
du’niekad nebūna; visame gy
venime beveik kiekvieno1 žmo
gaus laime pinasi su nelaimia, 
džiaugsmas su liudnastimis, 
bet žmogus teisingas žodyje ir 
darbuose nepražūva. •

Mylėkime už vis teisingyste!
— GALAIS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsi 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IK T. T.

No. 101 — Kapitonas Velnias 
kuikuB didele

knyga. 404 puslapiu, 50o.
No.102— Prakeikta, meiliu* 

gas kriminaliszkaa apraszy- 
mas, 202-pus, 50o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 3<5c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinąs! sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniu te; 
Du Brolius. 60 puslapiu> 20c.

No.l2&—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 puslapiu. 25c.

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žadinėta, Urlika Razbaininka 
43 puslapiu, 20o.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikbsTur- 
tingu Ponu. 35o.

No.142—Apie Paveikslas^ 
Gyvenimo, Nuopolei Mąteuszo 
Jerukausko, Osleczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

N o. 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, 20o.

i

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

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

lapių, 20e.
No.158—A p i e Kapitousui■ 5 Stormfield Danguje; Pabėgė

lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No,160—Apie Po Laikui j 
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; Aržiuolas; Uosis; Budyue, 
Apie 100 puslapiu35c.

N o. 166—Apie Simus Mai
kluos; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20e.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

180%—Kvitu 
Draugystėms, del 
nuo Sudėtu Pinigu

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

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

Knygute 
Kasieriaua 

ant BasiHn-

s Katall- 
_pagal i» 

guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.l97“-Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap* 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Krjstuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

N o. 198—Gromata arb a 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. 35e.

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Medai i ko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

ISF* Užsisakant knygas ia* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigini 
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.

ISir’ Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. <

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik 'ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING GO., 
Mahancy City, Pa>. - U. S. A.
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(Tasa)

Tuo tarpu kada pulkaunin
kas su afieieriais^ taip savitar
pi kalbėjosi, Wilhelmas Ber
nardas betglte bego tiruliais ir 
kalnais. Aplinkine 'buvo jam 
pažinstama, todėl ėjo pasirink
damas kuotrumjpiausia kelia ir 
netrukus iszvydo kaima susi
dedanti isz mažu triobeliu. 
Vengdamas susitikimo su 
kuom nors, ėjo paskaliais, net 
pagalinus, susilaikė priesz ne
dideli nameli, stovinti ant galą 
kaimo.

Atsikvepės isz gilumo savo 
krutinės, apsiszluoste rauko- 
via prakaitus nuo kaktos ir ap
sižvelgei. Sziridis jo krutinėję 
smarkiai trinkeziojo, atsiduso, 
prieidamas prie duriu grin- 
eželes ir pamisimo:

— Ar da ja rasiu, ar pama
tysiu? Atsakymas ramina ji: 
Jeigu ne ežia tai ten!

Tuo tarpu durys atsidaro ir 
iszeina laukan sena motere. 
Tai Zuzana, sesuo jo motinos,

JONO ANDRULIO
. ..GAMYBOS . . .

Lietuviszki Sūriai!

' 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.

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

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

"Wk. FOUNTAIN — MICHIGAN

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
x Amerikoje ir Kanadoje!

Už Tėvynė Ir Laisve
kuri vienodai sauja,uczia su li- 
gtonia savo seseria, dalinasi jos 
liudhastimis ir nelaimingumu, 
prižiurineja. ja lig-oje ir ramina 
kaip gali. Iszvydus savo seše- 
runaite su aszaromis džiaugs
mo mėtėsi prie jo, sveikina, 
bucziuoja in jo apkaitusia kak
ta, kalbėdama:

— Ak, tu melas vaikeli! 
Kurgi buvai, isz kur pareini? 
Kodėl taip ilgai nesugryžai na,- 
mon, per ka mudvi su motina 
turėjome nemažai prisiruipint 
ir prisiverki nes manėme jog 
jau ir tu pražuvai.

—- Bet kodėl tyli, o Jėzau! 
Kaip tu iszlžiurai ? Iszbales, nu
vargęs, kas tau yra, sakyk-gi?

— Mano mylima tetyte, da
bar negaliu jum visko. papasa
kot. Sakyk tik greicziau man, 
kaip manė' motina turiši?

— Gyva, acziu Dievui, pra
deda taisytis, nors da labai 
silpna ir drucziai serga,.

— Gyva, o Dieve, kaip Tu 
geras!
. Ir nori bėgt in stuba, bet te-

“Audrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!” 

ta suturi ji, kalbėdama:
— Lukterk, vaikeli ! Dabar 

motina užmigo nepertra.uki- 
nek jai miego, nes1 mažai gali 
miegot ir taip: tegul pasilsi da 
bar užmigus. Seskie ežia sza- 
lia manės, asz atnesziu tau ka. 
pavalgyk, ir apsakysi man kas 
veikiasi su tavim.

— Tetyte neeik jieszkot 
man valgio nes neturiu laiko

s W

Mergeles mano- rūteles, 
Juk ir saliune galite 

būti, 
Bet dorai elgtis ir 

sau triūsti, 
Tiktai ne bizni daryti, 

Kad girtam dantis 
rodytis. 

Ir saliuninku yra 
davadnu, 

i Kurie ne kimba prie 
ateiviu, 

Nepraszo kad jiems 
fuhdytu, 

Už dyka pinigus metyti./ 
Kaip motere prie baro . 7 ? Vcziauposi, 

Prie visu laižosi.
Angliszkuose saliunuose 

buvau, 
Bet to, rūteles, nemaeziau.

1 Už tai ant manės 
nerugokite, 

Tiktai už gera 
priimkite, 

Geriau tegini vyras 
bara privaktuoja, 

Tegul po miestą
• nesivalkioja.

Negražu moterei prie 
baro stovėti, 

Kaip girtuokliai pliauszkia 
klausyti, 

Teisybe, reikia kad 
vyra’ užvaduoti, 

Kostumeriui stiklą 
alaus paduoti, 

Bet reikia burna 
uždaryti, 

Su girtais drauge.
nepliauszketi, 

Ne viena ant manės 
rugos, 

O ir nemažiai perkūnu 
duos, 

Bet ka galiu padaryti, 
Turiu jums tiesa 

j kalbėti,
Ba apie- manės 

nežinotumėte, 
O visus manim 

gazdintumet, 
Tai turėjau nors 

trumpai pamokyti, 
Ir tik biski apie jus 

svietui pasakyti. 

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius *iko Turtingu Ponu.
Ir t: t. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

valgyti; nenusigąsk jeigu tau 
pasakysiu.

—• Del Didvo! Pertrauke 
persigandus seiia Zuzana. Sa
kyk ka-gi man ketini pasakyti 
baisaus. ■ :'

— Pasirengk ant ramaus 
iszklausymo mainės. Pasaky
siu vien tik tau tėtyte, bet. ma
no biejdna motina neturi žinot 
apie tai suvis, ar girdi, tetyte, 
nepasakyk jai!

— O Jėzau, kas-gi yra, ka- 
gi man pasakoji, kaip kad kle
jodamas, szauke su didžiausiu 
neramumu teta,

— Suprask, tetyte mane, o 
žinosi. Sztai likausi pagautas 
per Angliszka patrole su gink
lu rankose, žirai kas tokius 
laukia. Suszaucjys mane szian- 
dien popiet. Atėjau juįdvi atsi
sveikinti.

Senele iszgircus taip baisia 
žinia nusistvėri už galvos 
abiem rankom ir, rasi, butu nu
virtus nuo suolo ant žemes jei
gu Wilhelmas iPbutu priturė
jęs jos. ,

i— Bet vaikai tu mano, 
prakalbė jo po valandai lyg Mi
tokus, atsigulk ėzia ant mano 
lovos, pramigk^,. juk tu turi 
sziltine. Kaipgi galėtumai 
sveiku būdamas taip kalbėti 
apie tokius pasibaisėtinus da
lykus.

Wilhelmas vos instėige per
kalbėti teta ir iszaiszkinti jai 
kad jis visai nesėrga, o sveikas 
kad tas ka kalbi ne yra jokiu 
sziltines apsireiškimu bet tik
ra teisybe ir net tik taida teta 
intikejo jam kada parode laisz- 
keli nuo Angliszko pulkaunin
ko. Turėjo vienok priek tam 
apsakyti jai apiė muszius, ku
riuose jis dalyvavęs, apie eu- 
igaivinpa jo per Anglus ir apie 
tai kaip prasze pulkauninko 
daleidimo atsisveikint motina 
priesz mirsiant.

Supratus pagaliaus visa 
baisu padėjimą sena motere 
nesielvartauja, nepražudo at
minties, o keliasi smarkiai ir 
bėga prie savo lovos. Atstumia 
ja nuo sienos, užeina už lovos, 
pakelia su ipagelba .peilio gala 
lentos grindų ir iszsiima isz po 
jos dežele.

— Sztai yra mano visas su- 
czedytas turtas, kalba in Wil- 
lielina sugryždama prie jo ati- 
darinedama blekine # dežele. 
Per daugeli metu rinkau ir cze- 
dinau kol surinkau tuos 500 
szilingu. Sztai i^z tu pasilai
kau 200 szilingu sau ir mato
mai tavo ant reikalu, o tris 
duodu, tau vaikeli. Vieszpaits 
nedaleis mums pražūti. Imk 
tuos pinigus it bėg'k, arba toli 
toli in sziaurius 
juriu, vis. tiek kur nebūt, Die
vas iszgelbes tu.’ re
budeliu. Kada nors gal vela 
galėsi pargryžti:

arba laivu ant

isz ranku

— Teta, daviau pulkaunin
kui savo žodi, prižadėjau ant 
savo vardo garbes, jog ant pir
mos po. pief busiu vela pas 
juos. Duota žodi iszteset turiu 
būtinai, duotas žodis man yra 
szvėntu ir jo sulaužyt niekados 
neiszdrysiu. Bueziau didžiau
siu niėkszu, ipaž'eminancziu vi
sa musu tauta akyse Anglu, to 
padaryt niekados neįgaliu, ne
noriu pasilikti viliku ir mela
giu. ’ v

—- 'Teisybe, žodis pas suau
gusi vyra turi turėt didele 
sverme, vyrui ne-iszteset duoto 
žold’žio tai geda ir niekyste že
minanti jo vardo garbėj bet tu 
da ne vyras, nuo tavęs da nie
kas negali reikalauti žodžio 
garbes ir • nieks negal niekint

už neisztesėjimą žodžio. O 
priek tani neužmirszk apie 
motina; ab-gi jos gyvastis tau 
ne kiek lie brangi? Žinai kad 
mudvi abi nddaturesime to 
baisaus smūgio, del tavo mir
ties mirsime abi.

Pirm negu Wilhelmas susper 
jo ka ant to tetai atsakyti, du
rys isz paszalinio kambarėlio 
atsidaro ir iszeina nuvarguisi, 
isizbalusi, matomai labai sūsi- 
ru pinasi motere. Vos žvilgte
rėjo in ja nelaimingas Wilhel
mas, mėtėsi prie jos su iszskes- 
tom rankomis ir prispaudė 
prie savo krutinės gailiai balsu 
verkdamas.

— Motinėlė, mano mieliau
sioji motinėlė, brangiausia, 
kalbėjo pro verksmus ir neszte 
nUnesze ja vela in lova.

— Tszgirdau tavo baisa, 
sūneli mano vienatinis, kalba 
silpnu balsu motina, et maniau 
kad tik sapnuoju, kaip ir daž
nai būdavo. Vienok nors visai 
mano paįiegos menkos, sziaiip 
taip pasikėliau ir ėjau persi
tikrini, acziu Dievui, neapsiri
kau, sziuo kartu tikrai iszvy- 
dau tave, sūneli brangus.

Bet kur-gi buvai Viliuti? 
Ak, kiek prisirūpinau apie ta
ve, bet dabar jau busi pas ma
ne, neapleisi manes, ilgiau be 
tavęs nedaturesiu.

Teta Zuzana pažiurėjo in 
Wilhelma lyg norėdama pri
minint jam jog ir ji jam. taįp 
sake, bet Wilhelmas prisilenkė 
prie jos ir pasznabžde jo in am 
si:

— Tetyte, meldžiu nesa
kyk motinai to, ka tau pasa
kiau! Kada pasitaisys, tada te
gul dasįžino kad numiriau did- 
vyriszkai, numiriau už savo tė
vynė’if laisve. TaLyra,. mano 
paskutinis noras ir praszymhs 
turite tam nesiprieszinti.

Bu tam su aszaroms akyse 
pradėjo bueziuot veidą ir ran
kas motinos kalbėdamas :

— Dovanok man motinėlė, 
sziariįlien negaliu da pas tave 
pasilikti.' Atėjau tik palankyti 
tame idant patirti ar esi svei
ka ir gyVa. Bet dabar jau būti
nai turiu eiti vela!

— Ar vėl, ar-gi palieki ma
ne? Vaikeli, nori man mirti su
rengti ?

— Dabar motinėlė, negaliu 
tau nieko pasakyti, kodėl ap
leidžiu tave, 'bet netrukus ka
da busime vela visi drauge, da- 
žinosi apie viską., laida, nieka
dos jau nesiskirsime. Pasilik 
sveika, motinėlė, lyg pasima
tymui, Sudiev!

Bet motina apkabino jo kak
lą savo silpnom rankomis kal
bėdama:

— Ne, ne, mano sūneli vie
natinis, neleisiu tavęs sziari- 
dien. Apsvarstyk tiktai, kad 
mano gyvenimas suvisai trum
pas, pamislyk, atėjus paskuti
niai valandai mano gyvenimo, 
kada, tavęs neregėsiu prie Sa
ves, kaip sunki man bus mir
tis; be tavęs sunkus gyvenimas 
bet szimteriojpai sunkesnis bus 
mirimas. Ar-gi tau mainės suvi
sai negaila, jeigu nori taip sun
kia mirti man surengti?

Sūneli mieliausias! Pasilik 
pas mane', praszau tavęs, pasi
lik nors iki valanjdai mirimo! 
Juk neturiu ant szio pasaulio 
nieko daugiau apart taveši ir 
geros Zuzanos, i

— Motin mano! Nenorėk 
idant suterszcziau savo vardo 
garbe, nes per tai, rasi, daug 
didesni sopuli tavo szirdžiai 
surengeziau; asz prižadėjau 
ant savo vardo garbes; sugryžt

ant pirmos valandos po Tpiet ir 
žodi būtinai turiu iszteset kai
po t ikrą.* Būras.

— Taip, pritaria motina tas 
buna reikalinga vyrai, 'bet tu 
da vaikas ir nieks tau nepa- 
skaitys to už neszlovė, nieks 
nuo tavęs da negali reikalaut 
žodžio. Vyras; kas kito !

— Bet asz veikiu ne kaipo 
vaikas, bet kaipo vyras.

Vyras yra ponu savo noro, 
bet tu da turi būti paklusnus 
motinos norui, klausyt moti
nos, kuri tavęs praszo: pasilik! 
Nenuodink paskutiniu mano 
dienu tulžies kartybėmis.

— Negaliu motinėlė, nega
liu. Dievas tik žino kaip sunku 
man pra elgtis prieszingai tm 
vo valiai. Dievas tik žino ko
de! sziandien negaliu tau butu 
paklattsnas. Dovanok man, 
motinėlė, Už tai, nesirustink 
kad suteiktu tau kartybes, nes 
kitaip pasielgti negaliu, nors 
delei tos priežasties nemažiau 
už tave, motinėlė, keneziu! Pa
silik sveika, motinėlė! Su Diev 
ligi pasimatymui!

Ir iszsiveržes isz glėbio mo
tinos, jau norėjo iszbegti isz 
kamborio, bet da sulaikė ji 
skausmingas suvaitojimas ne
laimingos motinėlės, sUsilaike 
ir per valanda žiūrėjo in bran
gios motinos veidą lig norėda
mas prisotint savo akis pasku
tiniu kartu jo iszveizda. Mel- 
džianežios motinos akys vie
nok nedaleido jam ilgai prisi- 
žiurinet; da karta metasi prie 
mylimos matinos, dh karta bu
cziuoja ja ir, po tam jau neat- 
siveizėdamas, bėga laukan.

Prieangyje pasivyja vena te
ta ir nori jam priverštinai in- 
kiszt in jo kisženiu pinįgĮUs bet 
jis su jūrine jo jos ranlpu _

— Imk-gi ir begk; padaryk 
tai def tavo nelaimingos moti
nos. Uasislėp’k tiktai, o gy
vastį tavo ir motinos iszgelben 
s i .

— Negaliu tetyte, negaliu to 
padaryt, ko nuo manes reika
lauji.

— Nes nori nužudint savo 
motina, ar^gi taip geras sūnūs 
privalo daryt? Juk ji visitiek 
turės dažinot, o juk toji žinia 
beabejones užmusz ja iszsyk!

— Ar nori imti ant savo san- 
žines tokia baisia nuodėmė? 
Ar nori sutept savo duszia žū- 
dysta motinos ir su tokia bai
sia nuodemia stot priesz nuo- 
amžini Tiesdari ?

Wilhelmas girdėdamas tuos 
žodžius greitai traukiasi adbu- 
las, Veidas jo iszreiskineja vi
su didžiausia iszgasti. Ka-gi 
turi daryti? Ka-gi augszcziau 
pastatyti: ar savo varda, gar
be, teisingumą ar suniszka pri
valumą,? SaVo vardo garbe ! 
Teisingai kalba teta ir motina 
kad tai privalo guodot vyras, 
o ne jis, kuris yra da net nepil
nu metu Vaikinu. Ar-gi galima 
žudiriti ta kas szirdžiai mie
liausias ir brangiausias, ar del 
savo garbes pridera surengi- 
nėt motinai mirti ? Ar ne ge
riau būti žmogum be vardo 
garbse negu kaip sako teta Zu
zana, žadinto jum motinos?

Teta tuojaus pMemyjo pa
sekmes savo paskutiniu žo
džiu, suprato tuojaus kad jau
nam jaunikaityje atsibuna vi- 
susmarkiausia kova taip dVie- 
ju prieszingu viena kitai dva
siu.

Nesunku suprasti kaip neap
sakomai sunku jam buvo ta 
valanda, kada tarp saves ko- 
vojos isz vienos puses teisingu- 
mūš,' žodis garbes,' d iš kitos, 

sunišzka meile, misiis apie sa
vo ii’ motinos mirti. Ar-gi del 
pajautimo' vardo garbes, arba 
teisingumo pridarą atidavinet 
savo gyvastį budeliams ir per 
taižud'int motina? Jau-pats ne
žinojo kaip turi pasielgt, o ka
da teta su garsiu raudojimu 
meitesi ant keliu priesz’ji, mels-
dama, idant paklausytu jos pa
tarimo. Wilhelmas vėl lig; ati
toko. Teisingumas, isztiki- 
myste žodyje pergalėjo visus 
prieszingus jausmus j am e . 
Drebancziomis lupomis pabu- 
cziavo teta, kalbėdamas:'

—- Negaliu, negaliu, nesu
laužysiu duoto žodžio. Acziu 
jums už jusu meile, dovanoki
te man kad keneziate per ma
ne, bet ar nesirustin'tumete ant 
manės, ar ne skaudžiau jums 
butu patyrus apie mano mirti 
visai be atsisveikinimo. Pasi- 
likit sveikos ! Ten visi pasima
tysime! Pridūrė atsidusda
mas ir pakeldamas akis dang- 
uošna, Su Diev! ; •

Leidosi smarkiai bėgti. Svil- 
ta; veidas jo apkaitės, 'bet jis• t,-h ;• 

suvisai nejauezia szilumos, bet 
szalti, nes szaltu prakaitu ap
lietas visas jo kūnas. Szirdis 
neramiai taip smarkiai kruti
nėję beldžiasi, kad užima kar
tais net jam kvapa, kraujas 
gyslose smargiai teka kad kar
tas nuo karto jauezia galvoje 
kaip lyg kūjo smarkius smū
gius.

Vėsus vėjelis stiprina jo spė
kas ir jeigu ne tas, butu, rasi, 
krites ant kelio. Wilhelmas, 
nors trūksta jam pajiegu kiu- 
U' . ė y ■ ytina isz viso savo pasistengimo 
pirmyn, id’ant nesusivelint ant 
paskirtos valandos. sto-+ y11'- 
idėto'į; Priouvo in ja-.nuilsės,

■ -i“ -ne^ jie syki nepasUsejo eį^ 
m^Į|lnleidus sargam.in 
jin-kiemi, 
su pulkauninku ir seim.majoru" 
kurie drauge su keliais savo 
afieieriais iszvedė ji, ežia su
žiuro vieni ant kitu stebeda- 
miesi, o po tam visu akys,’ isz- 
reiszkianczioš jaunanti Baurni 
didtelia, paguodoje, atsikreipė 
ant jo. Pulkauninkas paduoda 
jam savo ranka, spaudžia jam 
ja bicziuliszkai, nors nieko ne
kalba, nes jausmai jo sziivlies 
užėmė jam ant valandos žada.

Po tam paliepė nuvest jauna 
kalini inkalejima, o kada ka
reiviai nuvedė ji, kalbėjo ih 
majora ir afieierius:
—Isztesejo žodi. Nelai

mingas vaikinelis! Ak, kaip 
didžiuotis gali tėvas turint, to
ki sunu!

Jau antra valanda po- dien- 
vidžiui iszmusze. Ant. kalejim- 
kiemio rengia vieta nužudirii- 
mui Wilhelmo Bernardo. Pat
sai pulkauninkas pagal savo 
kareiviszkos priderystes, rėdo 
ir iszduoda prisakymus. Vei
das jo nubalęs, bruvai sutrauk
ti, kakta suraukta, kas liudija 
jog pildo savo pareigas neno
riai, jog tuom darbu labai' ne
užganėdintas. Paliepimai jo 
da niekad nebuvo teip trum
pais ir szanpiais, kaip dabar, 
kas matomai netik kareivius 
bet ir paežius afieierius padare 
nepaprastai rimtais; visi pa- 
grimzde kokiose tai nesmagio
se mislyse ir aiszkiai ant visu 
veidu matoma, kad laukia va- 
landos nelinksmos, valandos 
kokiu daug nenori turėti savo 
gyvenime.

Tuo tarpu bokszte kalėjimo 
varpas tris kartus sugaudė sa
vo storu graudžiu balsu. Pul
kauninkas pažiurėjo in laikro-

(Tasa Ant 3 puslapinį ' _j



Žinios Vietines
—< Vakacijos prasidėjo vi

suose mokytose.
— Panele Margareta V. 

Stank (Stankievicz.iu.te) nuo 
203 W. Pine uly., kuri nesvei- 
kavo iper koki tai laika ir gydė
si in Pot'tsvilles ligonbute nuo 
Gegužio 16-tos dienos, pasimi
rė Panedelio ryta apie devinta 
valanda.. Velione gimė Maha- 
nojuje ir baigė Mahanojaus 
High School mokslą. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos ir 
prie C. K. C. D. A. draugijos. 
Paliko vienatine sesute Kata
rina. Laidotuves invyko Ket
verge isz Graboriaus L. Tras- 
kausko kopįyiczios, 535 W. 
Centre uly., su apiegomis in 
Szv. Juozapo bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidota in 
parapijos kapinėse.

— Anthony Sapar, nuo 76 
Trenton peczes, numirė Pane
delio ryta septinta valanda in 
Gerojo Samarijieczio ligonbu
te Pottsvilleje. Likos priimtas 
in ligonbute tpareita Nedeldie- 
nyje del gydymo. Velionis gi
mė Austrijoje. Buvo angliaka- 
sis ir paskutini karta dirbo 
del Peca Coal Co. Paliko savo 
paczia Mare (Sekella); du'su
rra: Michael ir Andrew mieste; 
trys dukterys: Anna pati John 
Szimkonio ir Mary, pati Albert 
Bogdonavicziaus isz Philadel
phia; Julia, pati Jos. Majetsky 
isz Trenton. Du brolius: Joną, 
mieste ir Michael, Lenkijoje 
taipgi sesere Anna Hhat, Ka
nadoje. Prigulėjo prie Szv. 
Manjus V^j.-snaku parapijos.

Laidojo Ketverga ryta, su 
bažnytinėms alpieg-on^y-lbta- 
valanda ir palaidota irtparapi-

-eMffnpgp Graborius L. 
Traska.uskas laidojo.

— Suba.toj pripuola Szv. 
Antano Pad., o Tautiszka Var
dine: Kunotas. Ir ta diena: 
1949 m., mainieriai nutarė per 
visa sanvaite nedirbti kad ang1- 
lys neatipigtu; 1946 m., Italijos 
Karalius Humbertas atsisakė 
Sosto ir apleido savo kraszlta 
kai per rinkimus pasirodė kad 
Žmones nenori karaliaus. Jis 
karaliavo tik trisdeszimts pen
kias dienas; 1941 m., Amerikos 
valdžia insake automobiliu 
fabrikantams gaminti tik pu
se tiek nauju automobiliu; 
1517 m., Martin Liuteris buvęs 
Kataliku kunigas apsiženijo 
su Catherine Van Bora, buvu
sia vienuole; 1927 m., New 
York gyventojai truksmingai 
priėmė ir pasveikino Charles 
Lindbergh, kuris sugryžo isz 
Paryžiaus (ant laivo USN 
Memphis, Birželio 11-ta d.) 
kai jis buvo perskridęs Atlan- 
tiko mares in 33 valandas, 29 
.mįnucziu ir 20 sekundas; 1789 
m., ponia Alexander Hamilton 
nustebino visus savo sveczius 
kai ji parūpino visiems szaltos 
košZes, Ice-Cream; 1939 m., 
Heinrich Himmler yra pa- 
šiunstas numalszinti Czeku su
kilimas.

— Kita, sanvaite Neidelioj 
pripuola ketvirta. Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Bazilijo, 
o Tautiszka Vardine: Butri
mas. Menulio atmaina: Priesz- 
pilnis. Ir ta diena: Ameri
kos Vėliavos pagerbima diena; 
1777 m., musu vėliava buvo 
pripažinta, kaipo musu kraszto 
veliavo kuria, mes ir sziandien 
gerbiame; 1934 m., Vokiecziai, 
Naciai suszaldo, sustabdo vi

sas savo- skolas Užsienyje; 
1940 m., Naciai iniengia in 
Prancūzija. Paryžiaus miestas 
be apsaugos.

— Nedelioj Birželio June 
14-ta diena. Szv. Juozapo baž
nyczioje per Szv. Miszias 8-ta 
valanda, Graduantai szios pa
rapijos kuria baigė mokslą 
Mahanoy City ir Township 
High Schools, prieis sykiu prie 
Szventos Komunijos, apsiren
gė in savo ‘ ‘ Caps ir Gowns. ’ ’

— Panedelyje pripuola. Szv. 
Vito, o- Tautiszka Vardine: 
Kirstane. Ir ta diena: 1940 me
tuose Sovietu Rusija užėmė 
Lietuva, Latvija ir Estonija;
1940 m., Lietuvos* liaudis ,su 
pagelba. Sovietu Sanjungos 
Raudonosios armijos nuvertė 
Antano Smetonos Faszistini 
režimą; 1448 m., Didžiosios 
Lietuvos Kunigaiksztis * Kazi
mieras vainikavosi Lenkijos 
Karaliumi.

— Utarninke pripuola Szv. 
Benno, Szv. Kvirtino ir Szv. 
Liutgprdo, o Tautiszka Vardi
ne: Karitigirdas. Ir ta diena:
1941 m., Amerika uždare visus 
Vokiecziu Ambasados ir Kon
sulato ofisus musu kraszte; 
1920 m., Tarptautinis Teismas 
insteigtas; 1933 m., Prez F. D. 
Rooseveltas pasiraszo ant by
los duoti darbus penkiems mi
lijonams Amerikiecziu; 1260 
m., Mindaugas Lietuvos Kara
lius, pražadejo atiduoti Kry
žeiviams visa Lietuva.

— Ponas Vincas A. Donel- 
la, savininkas Donella Electric 
Supply, 228 E. Centre uly., Ma
li anoy City, pranesza buk jisai 
užveda, elektrikine szviesa in 
namus, sztorus ir kur tik yra 
reikalinga elektrikind szviesa. 
Taipgi parduodu fiksizczers pi
giau ne kaip gausite kitur. Už
veda varpelus prie duriu, taiso 
elektrikinius prosus ir kito>- 
kius elektrikinius intaisus. At
eikite pas mane jeigu manote 
užvesti szviesa arha permain- 
nyti savo narna pagal naujau
sia sistema, o asz mielai suteik
siu jum kainas, prekes. Apsi
imu iszpildyti didelius kon
traktus. Duokite pirmybia sa
vo tautiecziui, pakol eisate kur 
kitur. Acziu. Su pagania, 
Vincas A. Donella, telefonas: 
Mahanoy City, Nr. 1480.

Shenandoah, Pa. —
Žinios praneszta isz Braden
ton, Florida, buk buvus sena 
miesto gyventoja., Helena Da- 
buliene, numirė Gegužio 27-ta 
diena. Velione gimė Lietuvoje 
Balandžio 1, 1884 metuose, at
vyko in Amerika, 1900 metuose 
ir gyveno Maple Hill kaimely
je, gyveno pas savo broli Joną 
Gustaiti, o apie keturi metai 
atgal apsigyveno Bradenton, 
Florida. Likos palaidota su 
apiegomis in Szv. Juozapo Ka
taliku bažnyczioje ir palaidota 
in Manasota Memorial Park 
kapinėse. Velione paliko du 
sunu: Bnjamina ir Leonarda 
isz Anaheim, Calif., keturios 
dukterys: A, Kramer, Cran
ford, N. J., Adele, Atlantic Ci
ty, N.J., Julija Hauer isz Pal
metto, Fla., ir L. Heaver, New 
York.-
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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.

Platinkit “Saule”

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kita Nedeldienyje Pripuola Amerikos Vėliavos Pagerbima Diena.

NORĖJO
NUŽUDINTI SAVO

BOSO ŽMONA
PHILADELPHIA, PA. — 

Pauline Weiss, 48 metu am
žiaus prisipažino, kad ji norė
jo pasamdinti ka nors nužudin- 
ti jos boso žmona.

Jos bosas yra 58 metu am
žiaus Willard K. Griffin, o jo 
žmona yra 53 metu amžiaus 
Muriel. Jiedu gyvena in Hun
ters Lane, in Devon.

Pauline Weiss, sekretorka 
insimylejo in savo bosą ir mis- 
lino kad jis panasziai ir in ja 
buvo insimylejes. Ji buvo pa- 
sisamdžius vyra isz New* York 
kad jis jos boso žmona nužu- 
dintu. Ji jam buvo davus ant 
rankos du szimtu dvideszimts 
penkis dolerius, ir buvo priža
dėjus szeszis szimtus doleriu 
kai jis savo darba atliks. Ji sa
ke kad ji mislino kad kai jos 
boso žmona butu mirus, tai jos 
bosas su ja apsižergtu.

Jos bosas WillardJK. Griffin 
sake kad jis nenori ja apskusti 
kad ji eitu in kalėjimą, nes jai 
labiau reikia gero daktaro ne
gu kalėjimo.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYĘŲ TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

ĮĮ------ *
Yra tai laibai nesmagu, jeigu 

turime ptdmįnęti apie prisiun- 
tima. užmokesties už laikraszti. 
Mes negalime inspeti kas ka 
mislina ir ar įprisiuns 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, o kad ir duoda, tai nepa
deda seno iadreso. Kožnas, kat
ras maino adresa, privalo pa 
dėti sena ir nauja adresa, ba be 
to negalime permainyti.

KožnaS * skaitytojas turi to 
prisilaikyti, o per t&i del mus 
didelei palengvins irjne turės 
reikalo rugoti.

iszmestas isz automobiliaus.
Nelaime atsitiko apie puse 

po septynių vakare, apie sze- 
szios mylios nuo Altoona.

Hinish, pirm maža troka, 
kuri vairavo 35 metu amžiaus 
Theodore McMasters, kuris 
buvo suaresztuotas už vairuo
jama kai jis buvo pasigėrės.

Policijantas Andres John
son sako kad McMasters norė
jo ta automobiliu pralenkti, 
bet kai pamate kita, troka at
važiuojant priesz ji, jis .greitai 
pasuko savo troka atgal ir su- 
simusze su Hinnish automobi
liu, kuris atsidūrė stacziai in 
kelia to kito atvažiuojanczio 
troko ir susimusze.

SZVAISTO
BUMASZKAS

TORONTO, KANADA. —
Nežinomas žmogus szvaisto 
penkines ir deszimtines po To
ronto miestą. Jis palieka tas 
penkines ar deszimtines ‘ auto-

Griekai Tėvu
Jonukas atėjo in sveczius 

pas savo, mylima Lilija, kuria 
labai mylėjo. Porele randasi 
namie patys vieni, bet Jonukas 
būdamas labai nedrąsius, nepa- 
sinauidojo isz tos progos. Todėl 
praėjo viena ir kita valanda. 
Ant. galo panele Lilija, netekus 
kantrybes, pradėjo kalbėti in 
Joną:

— Ar žinai, Jonuk, asz ne
sitikėjau kad tu 'būtumei tokis 
nedrąsus!

• — Gal ir esmių nedrąsus. 
Bet tas visai yra nieku prilygi
nant su mano tėvo. Mano mo
tina man nuolatos kalba: "Ar 
žinai Jonuk, jeigu tavo tėvas 
nebūta buvęs tokis nedrąsus 
tai tu būtumei gimęs penki 
metai ankscziau!’’

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS
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! Szv. Mykolo Arkaniuolo. J
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LAKŪNAS INŽI

NIERIUS ŽUVO
I

NEW YORK, N. Y. — 
Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus inžinierius lakūnas 
žuvo, kai eroplano inžino pro- 
pelis perpjovė troko stogą ir 
Dante Lugano mirtinai sužei
dė. Eroplanas buvo didelis 
Trans World Airlines Constel
lation.

Lakūnas^ eroplano inžinus 
buvo paleidęs kad jie inkaistu 
pirm negu tas eroplanas butu 
iszskrids.

Nelaime atsitiko apie vidur
nakti, ant Idlewild Aerodro
mo.

([IRTAS
DRAIVERYS

Nužudė 6 Nariai 
Vienos Szeimynos

'j ,—

ALTOONA, PA. — Szeszi 
vienos szeimynos nariai žuvo 
trijų automobiliu nelaimėje.

Ant vietos žuvo trisdeszimts 
keturiu metu amžiaus Wilmer 
E. Hinish, isz Williamsburg, ir 
trys sūnūs, William, deszimts 
menesiu, Randall szesziu metu 
ir Robert, devynių metu.

Jo žmona, 34 metu amžiaus 
Dorothy ir dvylikos metu duk
rele Sonja Joan pasimirė in 
Mercy ligonine.

Tik vienas isz tos szeimynos 
iszliko gyvąs, keturiu metu 
Roderick buvo to trenksmo

COLOR Si Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., Maha 
noy City, Pa.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

lu vyriausybes sluoksniuose 
esą manoma, kad Rytu Euro
pos tautos kol kas visvien ne
gali būti iszlaisvintos, tada 
reikia siekti nors palaipsnio 
intampos atslūgimo. Verta pa
žymėti kad, paties Gerdes nuo
mone, tokios Anglu pažiūros 
esanczios vanduo ant Maskvos 
malūno. Bet Londonas neigia, 
kad jis jau butu apsisprendęs 
maža kryptimi.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų. 

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

mobiliuose ar ant ulyczios.
Dauguma tu bumaszku maži 

vaikai surinko ir policijai ati
davė. Isz viso vaikai yra radę 
apie du szimtu doleriu.

Kai kurias bumaszkas tas 
nežinomas žmogus perplesze 
per puse ir viena puse vienur.

^palieka, antra kitoje vietoje.

Skaitykit “Saule”

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaia ] i

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5ya ool. plocsdo 
Iszaiszkina sapna ir kaa 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu, j’ 
Knyga in minksztoa po- 
pieros virszeliuose. :: ;; ]•
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Help strengthen America’s Peace Power
It’s a face filled with peace and 
strength—the face of the Statue 
of Liberty.

She’s a great symbol of one of 
the things most worth keeping. 
But she can only stand for liberty. 
It’s up to each of us to help keep 
it.

And you can help—by helping 
to keep the peace.

Peace costs money. Money for 
strength to keep the peace. Money 
for science and education to help 
make peace lasting.

Your Savings Bonds, as a direct 
investment in your country, make 
you a Partner in strengthening 
America's Peace Power.

Think it over. Are you buying 
as many Bonds as you might?

Buy U. S. Savings Bonds
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