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Belaisviai Sukilo Korėjoje
Isz Amerikos Gavo Pirmutini

Kontrakta

NUDURE
DVI MOTERIS

Iszrode Kad Jodvi
Nusižudė

NEW YORK, N. Y. — Tris- 
deszimts dvieju metu darbi
ninkas, John P. Kerringer pri
sipažino kad jis nudure savo 
ženota drauge ir jos naszle 
drauge, ir paskui taip viską su
rėdė, kad iszrodytu, kad jos 
viena kita nužudė.

Jis nudure savo meiluže, Po
nia Jean Mitchell. “Asz labai 
ja mylėjau,” jis verkdamas 
aiszkino, ‘‘ir iszrode, kad mu
du jau persiskirsime!”

Jos drauge buvo Ponia Fran
cesca Castello. Policijantai 
rado abi moteris negyvas, bet 
su ilgais peiliais rankose, taip 
kad, rodos, jos viena kita butu 
nudure.

LAPIŲ medžiokle

Loszike, geltuonplauke, 
Kathleen Hughes buvo pir
mutine pasiraszyti loszimo 
kontrakta del sziu metu, 
Hollywood mieste. Kaip ma
tyti, ji yra augszta, liesa ir 
labai graži;

Stengiasi Isznaikinti 
Lapes

APVOGĖ AKLA
MERGAITE

PAVOGTA
MERGAITUKE

SUGRAŽINTA

MONTREAL, QUEBEC. — 
Trijų metu amžiaus mergaitu- 
ke, Barbara Nemeroff buvo su
gražinta savo tėvams gyva ir 
sveika. Ji buvo pavogta vieno 
jauno vyro, kuris buvo parei
kalavęs net penkios deszimts 
tukstancziu doleriu už ja.

Tas jaunas vyrukas, szeszio- 
likos metu amžiaus Robert Pa- 
tenaude, policijantams aiszki- 
nasi, kad jis myli mažuczius ir

ka|ejime Ministerial Sutiko

PHILADELPHIA, PA. —
Valdžia dabar yra nusistacziu- 
si isznaikinti visas lapes visose 
apylinkes valstijose, nes tos 
lapes sudaro visiems pavoju 
kai jos nuo szalczio ar nuo kar- 
szcziu pasiunta ir kam inkan- 
da.

Tas lapes iszkasavos su ap- 
trucinta mėsa, kuria valdžios 
miszku darbininkai padės toms 
lapėms., ,

Per pastarusius kelis mene
sius keli žmones pasimirė nuo 
tokiu pąsiutusiu lapių inkan- 
dimb;’ :-

TRAUKINYS-

KOJE SALA, KORĖJA.
Kas ir kaip ten atsitiko dar 
tikrai negalima sužinoti, bet 
jau tiek žinoma, kad Koriecziai Jjk • • _ _
belaisviai sukilo priesz Ameri-j V *|| /% 1
ežius kareivius, puldamiesi ant JU JL Ja M t*
ju su lazdomis, sztankietais, į _____ ' ___________________
pagaliais ir ka tik jie galėjo y y-v A • • • y • rTT^
„usistverti Jie sžauke Už i ĮJqĮ UTODOS A YTU U O IXeiRlU 1
muszkite tuos Amenkieczius! B

u S j u Szimtu Bilijonu Dole r i u; Apie 
lėliu gauja. '■ y • •

Amerikiecziai kareiviai tuo / fyg 1 URStailCZlCll 1^01X111X118111
uz tai buvo mažyte prisika bi- igjku stengiesi atskirti Komu- j 
nes. Jis inejo in ju namus, pri- į nistus nuo kitu telaisviu 
verte tarnaite aprengti mergai
te, ir paliko trumpa raszteli, 
reikalaudamas $50,000.

Viena moteriszke, iszgirdus lis kalėjimo namus ir valde sa- 
per radija apie ta vaikvagyste, | votiszkai. Jis sako, kad ne- 
patemijo mieste tokia mažyte Komunistai belaisviai neturėjo 
ir toki vyra, kaip buvo aiszki-, neį progos iszsižioti pasisakyti 
narna per radija. Ji tuojausj kad jie nėra Komunistai.
paszauke policijantus, kurie ta | Apie tryš tistancziai tu 
jauna vyruką suėmė ir suaresz-i Komunistu fcelaisviai puoliesi 
taV0, ‘ ant Amerikiecziu kareiviu, ku-

‘ rie lauke kol jau'mate kad ki
taip nebus galima juos numal- 

; szinti, tai jie pradėjo szaudyti.
Kai tie sukilėliai buvo nu- 

malszinti ir kai tvarka buvo 
iszduota apyskaita: Septynios 
deszimts penki belaisviai ir 

Amerikietis kareivis 
buvo užmusztas, szimtas tris
deszimts penki buvo sužeisti, 
trisdeszimts asztuoni kareiviai 
buvo po biski Sužeisti.

NEPAPRASTA
ŽMOGŽUDE

! Pulkininkas Maurice J. Fitz- Belaisviu Puoliesi Ant U. S,A. 
f gerald sako, kad Komunistai j 
belaisviai jau buvo užėmė ke-! Kareiviu Korėjoje, Sukilėliai 

Numalszinti
Iszeina

Besiszypsodamas

POITIERS, FRANCUZIJA.
— Ponia Marie Besnard yra in- 
tarta už beveik visa tuziną vienas 
žmogžudyseziu kuriu tarpe bu
vo jos du vyrai ir keli senesni 
gimines.

Teismas buvo ant keliu die
nu atidėtas kai svarbiausias 
svietkas, Daktaras Leon Be- 
roud susižeidė ir negalėjo pri
būti ant to teismo.

Szita penkios deszimts pen-

PHILADELPHIA, PA. — 
Akla mergaite, Panele Sophia 
Wischoff, pardavinėja laik-! 
raszczius, cigaretus ir pana- į 
szius mažmožius prie City Hali 
Kai beveik visi valstybiniai 
ofisai buvo uždaryti per Vasz-; 
ingtono Gimtadieni, vagis in- 
silauže in jos sztoreli ir pasivo
gė penkiolika doleriu, kuriuos 
ta akla mergaite buvo pasika- kiu metlJ naszle užsigina, kad
vojus tenai.

Jai ta maža bizni uždėjo ir nuo kuriu ji paveldėjo daug 
(Tasa Ant 4 Puslapio) 1 (Tasa Ant 4 Puslapio)

ji nutrucino visus tuos žmones,

Pasirengęs Lenktynėms

AUTOMOBILIUS I

Trys Poreles Žuvo

PHOENIX, ARIZONA. — 
Szeszi žmones žuvo anksti Pa- 
nedelio ryta kai ju automobi- 
lius.jguSikule su Southern Pa
cific Golden State Limited 
traukiniu ant vieszkelio, apie 
penkios mylios nuo Phoenix 
miel&o.

Policijantai pranesza kad 
žuvusi buvo trys ženotos pore
les, kurie visi buvo iszvažiave 
isz Yuma ta vakara.

Policijos Daktaras, Al. J. 
Flood sako kad traukinio inži- 
nas labai toli nuvilko ta sudu
žusi automobiliu pirm negu ga
lėjo sustoti. Automobiliaus ir 
tu porelių liekanos buvo isz- 
barstytos ant geležinkelio He
liu per kelis szimtus mastu.

•Ite.

Fred Agabashian, Albany, 
California, rengiasi stoti in 
automobiliu garsias lenkty
nes. Jis jau penkis sykius 
dalyvavo tose penkių szimtu 
myliu automobiliu lenktynė
se, Indianapolis mieste. Tos 
lenktynes bus Gegužio May 
trisdeszimta diena.

Szita automobiliu in tas 
lenktynes deda Cummins 
Engine kompanija. Kaip 
matote, automoįilius yra la
bai žemas, kad neapsiverstu. 
Jis turi visai nauja inžina 
kuris ne gazoliną bet aliejų 
vartuoja.

6 VAIKU TĖVAS 
NUŽUDĖ ŽMONA

Paskui Pats Nusiszove

Gembleris Frank Costello 
linksmai nusiszypsoja ir 
draugams ranka moja, iszei- 
damas isz valdžios teismo 
kambariu, kur valdžios ad
vokatai negalėjo ji sugauti 
ar suaresztuoti. Valdžia dar 
syki ji patrauks in teismą ir 
stengsis ji nuteisti.

PHILADELPHIA, PA. —
•Keturiolikos metu duktė, lai
kydama savo glėbyje asztuo- 
niolikos menesiu kūdikėli, isz- 
sigandus žiurėjo kai jos tėvas 
paleido deszimts kulku in jos

X°:ilZtiinaXPa' nori divorso
Nusižudęs- vyras buvo tris

deszimts penkių metu amžiaus Susipesze Už Szuni 
džiovininkas, Richard Brock;
jo žmona Ida buvo trisdeszimts 
trijų metu amžiaus, Jis buvo 
be darbo ir gyveno isz valdžios 
paszelpos.

i
Kiek policijantai galėjo da- 

žinoti, tai jiedu susibarė kai jis 
parėjo namo apie vienuolikta 
valanda isz ryto. Jis visa nak
tį Luvo kur nors ir tik tada isz 
ryto pargryžo namo. Inpykes, i 
jis pasiėmė revolveri isz stal-

i cžiaus, sakydamas: “Asz ant 
visados užbaigsiu szitus kivir- 

Į ežius ir barnius!” Jo žmona 
pabėgo in kita kambarį, bet jis 
ja pasivijo ir paleido revolve
rio szuvius staeziai jai in gal
va, kai ji ant keliu klūpodama 
prasze jo susimylėti.

LISBON. — Beveik trys metai atgal, 
Balandžio treczia diena 1949m., Vaszingtp- 
ne, penkių krasztu Užsienio Ministerial su
sirinko ir sudaro Atlanto San junga del 
Bendros Apsaugos.

Nuo to laiko, szitie Atstovai jau asz- 
tuonis sykius laike mitingus. Devintas da
bar bus Lisbon mieste. Dabar jau kelios 
kitos tautos yra stojusios in ju eiles. Tur
kija ir Graikija.

Jau visi jie sutiko ant Bendros Euro- 
jos armijos, kuria ves ir tvarkys Genero
las Dwight D. Eisenhoweris.. Jie teipgi 
sutinka priimti in savo tarpa Vakarine Vo
kietija, kuri neseniai buvo visu didžiausias 
prieszas. Dar daug kas nenutarta, daug 
ežia reikes padėti, pirm negu tokia armija 
isz tikro bus sutverta. Prancūzai dar vis 
bijosi Vokiecziu, ir nenori juos apginkluoti. 
Kiti Europiecziai bijosi Amerikos, sakydami

Feggy uirieh reikalauja ai- ka<l fokis gmklavmas patinka Amenkie- 
vorso nuo savo vyro, už tai, CZiamS, kurie tik laukia progos paskelbti ka- 
kad jis ja apleido, už tai kad ji 
nemylėjo jo szunio.

Teisme ji sako, kad jos vyras mi, kad mes tik už dyka bilijonus doleriu 
ja iszstume isz jo automobi-L . . p
liaus kai ji jam pasakė, kad jai1 KlSZamC 10 Kill OD3.
nepatinka jo szuva. Jis ja isz
stume isz automobiliaus ir ja 
paliko sau viena ant ulyczios.

Jiedu apsiženyjo tik ketu
rios deszimts dienu atgal, 
sako, kad jiedu nesutiko 
pirmos dienos.

ra. Kiti Amerikiecziai prieszinasi, sakyda

Ji
nuo

Bet nežiūrint visu tu intarimu ir nesu
sipratimu, darbas eina pirmyn. . Yra nu
statyta, kad del tokios armijos reikes ma
žiausia trijų szimtu bilijonu doleriu.

^Pirkie U. S. Bonus! SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
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Kas Girdėt
Balandėlis atnesža mums 

taika, o garnys palengvina 
mums musu taksas.

Karta Austrijos Ciesorius 
Juozapas lanke kalinius kalėji
muose. Užkalbino viena... tas
sakosi esąs visai nekaltas, už
kalbino kita.... ir tas sakosi per 
ajpsirikima patekės in kalėji
mą. Ir taip visi ta pat tvirtino 
Ciesoriui, tik vienas prisipaži
no ir pai’ėiszkė: “ O asz tai pa
puoliau in kalėjimą už savo 
blogus darbus.”

Ciesorius nustebo, valandėlė 
'susimastė, O paskui priėjės 
prie to kalinio, kuris taip sar- 
matiszkai prisipažino kaltas 
suriko: “Tai szitaip! Ka-gi tu 
latrą, veiki, darai ežia tarp vi
su szitu doru žmonių! Tuojau 
man isz ežia iszsineszdinkie! ’ ’

Ir ta paczia diena tas kali
nys buvo paleistas isz kalėji
mo.

ta Raszta. Jos klebonas sako 
kad “ji tikėjo in Dievo Žodi, 
kad tas Žodis niekados žmo
gaus neapleidžia, o žmogaus 
draugystes žmogų tik suvilio- 
ja.”

BENDRASIS AM. LIE.
PASZELPOS FONDAS

Butkus, po vieno kito ma
žiuko, mums padare szi'ta pa
stebėjimą, kad ne viskas da
bar pabrango. Jis sako kad 
sztoro maiszai dabar labai at
pigo. Jis sako kad tas pats 
maiszas kuriame mes pirmiau 
indedavome maisto už penkis 
dolerius, dabar labai lengvai 
gali net ir už deszimts doleriu 
laikyti ir dar vietos turėti.

Senis Butkus musu klausia, 
kodėl musu Lietuvaites, dai
nininkes,. kurios pragarseja 
muzikos srityje vis nori gastra- 
liuoti, dainuoti svetimomis 
kalbomis, ir retai kada mums 
padainuoja Lietuviszkai. Mes 
jam in ta jo klausima negale-, 
jome atsakyti. Ir mums butu 
malonu iszgirsti gera ir gražia 
Lietuvaite dainuojant mušti tė
vu, teveliu daineles.

Marijonu leidžiamas, Anglu 
kalba raszomas, Lietuviszkas 
žurnalas, “The Mariau,” ke
liuose savo numeriuose dabar 
kėlia klausima apie permainy
mą ir sutrumpinimą Lietuvisz- 
ku vardu ir pavardžių. Mums 
iszrodo kad ežia tuszczias klau
simas, kuriam nėra verta pa- 
szvesti tiek daug laiko ar vie
tos tokiame žurnale. “Tik tas 
maino, keiczid ar trumpina sa
vo pavarde kuris savo gimines 

"savo kilmes, savųjų sarmatija- 
si!”

Mari Aldon, Kanadoje gimu- 
"si Lietuvaite yra nauja žvaigž
dele, loszike Hollywood mieste.

Dabar po visa svietą randa- 
Įsi tarp trisdeszimts ir szeszios 
deszimts milijonu žmonių be 
namu, be tėvynės, be vietos kur 

.'eiti ar in kur kreiptis. Ir vien 
tik Rusija kalta.

Senis Butkus pas mus užėjo 
ana diena ir pradėjo skustis 
kad dabar jau per daug viso
kiu rinkliavų, kolektu ir vaju 
yra varoma! Jis sako kad per 
viena sanvaite pas ji atėjo pi
nigu praszant visas tuzinas 
agentu, darbininku ir darbi
ninkių su visokiais reikąlais, 
kaip tai: Deszimtuku vajus, 
Szirdics vajus, Vietinio Ambu
lance vajus, Vėžio ligos‘vajus, 
Kolieku vaikucziu va jus, Apy
linkes Iždo vajus, ir dabar jau 
eina kolektuoti del Velykų 
paczto ženklu vajaus. Jis sako 
kad jis negali nei suskaityti 
kiek laiszku jis yra gavės isz 
visokiu vienuolynu ir klioszto- 
riu ir misijonieriu, kurie visi, 
kaip vienas vis praszo auku, 
auku ir dar daugiau auku! Jis 
sako, kad jis negali suprasti isz 
kur visi tokie gauna jo adresą 
kad jam tokius gražius laisz- 
kus raszo!

Senovėje, Turkijoje ir Egip- 
ti, duonkepiai, beikieriai kurie 
parduodavo lengvesnius duo
nos kepalus, negu buvo val- 

• džios insakyta, būdavo prika
lami prie savo storo duriu.

Protestonu bažnyčios dabar 
stengiasi daugiau kapelionu 
pasiunsti in vaiska; jie sako 
kad kareiviams labai reikia 
daugiau geru kapelionu.

Karta viena mokytoja pamo- 
r. kos metu pasakoja vaikams 

apie garsiąja Prancūzu tautos 
didvyre, Orleano Mergele, ku- 

.. i’i daug kovojo už savo tautos 
ydalsve, daug kentėjo ir buvo 
■ : sudeginta ant laužo;
J“ • Baigus pasakojimą mokyto- 
; ■ ja paklausė:

“Kas man pasakys vardu 
musu tautos didvyres, kuri yra 
panaszi in ta Orleano Mergele?

“Ona Parker,” “Ona Par- 
b.ker,” suszuko vaikai vienbal- 
, šiai.

(Ona Parker yra labai smar- 
j kį ir. veikli Rumunijos komu- 
;į Įlįsto.) ••
[i •Teisingai, ”.... eme aiszkin- 
i ti mokytoja.... “Ona Parker 
k yra tokią pat kovotoja ir musu 

tautos didvyrė. Ji daug kovojo 
į daug kentėjo už musu krasz- 
i ta.,...:” ' 
>■ v*1'.' ■ "■ ■' *' ■,
) Bet sztai, vienas mažas bėry t : < v' j r> * ■ • v . ' 't( niukas atsistojęs jos paklausė:

“O kada ji bus sudeginta?...”

Kad gyvenimas negalėtu pa
virsti pragaru — yra. instaty- 
mai.

Kad gyvenimas payirstu ro
jum — yra meile.

Pypkes Durnai

BROOKLYN, N. Y. — 
“BALE” iki sziol buvo “In
ternational Refugee Organiza
tion” (IRO) nariu ir yra Jung
tiniu Amerikos Valstybių Fe- 
deralines Valdžios žinioje ir 
globoje; todėl szi musu organi
zacija naudojasi sekaneziomis 
privilegijomis ir lengvatomis:

1— Esame paliuosuoti. nuo
invairiu federaliniu ir valsty
bes mokeseziu, todėl visi musu 
užpirkimai: maistas, vaistai iir 
kitos gerybes atseina žymiai 
pigiau, pav. gavus leidimą, 
siuneziant cigaretes, kartonas, 
10 pokeliu mums atseina tiktai 
apie $1:00. Vaistai, riebalai, 
cukrus ir kitos gerybes gauna
mos urmo eksporto rinkos kai
nomis, be jokiu mokeseziu, kas 
dažnai sudaro apie 40% —50% 
pigiau. ,

2— Visu gerybių persiunti
mas, kaip drabužiu, avalynes, 
maisto ir kitu reikmenų, isz 
New Yorko in Europą mums 
nieko nekainuoja, nes trahs- 
portacijos iszlaidas apmoka 
Federalinė Valdžia.

3— Pasiustas musu gerybes 
tremtiniams suszelpti Europo
je, vietos valdžių inleidžiamos 
be muito mokesCziu ir kitu ap
sunkinimu.

4— Gerybių iszdalinimas, pa
vyzdžiui, Vokietijoje po sto
vyklas ir kituose krasztuose 
dažniausiai nieko nekainuoja, 
nes atliekama kitu paszelpos 
organizacijų kooperavimu ii' 
priemonėmis.

51—Maisto ir kitu daigiu su- 
pakavifhas eksportui, beveik 
nieko nekainuoja, ta atlieka 
urmo pardavėjai, isz kuriu 
produktai perkami didesniais 
kiekiais.

Atsižvelgiant in tai, norime 
atkreipti Jusu dėmėsi, kad 
siuntimas bet kokiu gerybiu’in 
Užsieni kitais budais ir ke
liais, neregistruotoms ir nepri
pažintoms paszelpos organiza
cijomis sunkenybėmis ir kliūti
mis, o szalia to daug brangiau 
atseina.

Todėl geriausia yra siusti in- 
vairias gerybes ir pinigus 
tremtiniams Europoje per 
BALE’a, kuri visa tai atliks 
pigiau ir,•žinoma iszpildys do- 
natoriu pageidavimus, pavyz
džiui, jei teisininkai, gydyto
jai ar kitos grupes siunezia sa
viesiems kolegoms suszelpti, 
tas bus padaryta. Siuntėjai vi
suomet gali nurodyti savo pa
geidavimus tuo reikalu paVyz-

džiui: ligoniams, seneliams, 
vaikams, naszlem's, paliege- 
lams, daugiavaikėms szeimy- 
noms ar kitiems, BALF’as vi
suomet maloniai tuos pageida
vimus iszpildys. HALF’o užda
vinys buvo ir . tebera rūpintis, 
kad visi.like Europoje tremty
je Lietuviai Tremtiniai butu 
aprūpinti Amerikos Lietuviu 
pagelba ir parama.

Szalia to Amerikos valdžia 
•pageidaiija, kad visas paszel
pos darbas, ypacz dabar, butu 
centrai izuojaijnas,
budu lengvia t ji sekti ir kon
troliuoti. Vifos paszelpos or
ganizacijos kiekviena menesi 
privalo teikti valdžiai smul
kius ir iszsamius pranėszimus 
apie savo veikla paszelpos si’i- 
tyjė-

Kun. Kan. J. B. Konczius, 
B AIJ^ Pirmininkas.

nes tokiu

— Naktis nuduoda del pik
to žmogaus per trumpa, o del 
gero žmogaus diena per trum
pa.

— Mokyti kvaili tai tiek 
ženklina kiek kodymas del ne- 
fcaszninko.

APLEISTAS :: 
:: :: AMŽIUS

Žmones,. .
arba pradžia 

SKAITYMO

Ponia Lee Moor, in El Paso, 
Texas, paliko savo testamente 
du milijonu doleriu del’Ameri
kos Szvento Raszto Draugys
tei. Ji tuOš' pinigus paliko Žy- 
dams,-kad’jie skaitytu Szven-

Praeina eros, žmones, žmones 
mainos..

Retai palieka žymes tako, 
Kur žengta ju ir kokios dainos 
Geriau in szirdi jiems 

praszneko.
Kas vakar buvo augszta, 

szventa,
Kuo puikiuos pasaulis, žmones. 
Tolaik uždėjo karsto lenta 
Ir laidoja, sztai, be malones. 
In ka-gi akmenimis mete, 
Kankino, degino ant laužo? 
Priesz ji ji klupauja nuo lėti, 
Ir kaktomis in žeme daužo.

.. .ir...
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kykloje, kolegijoje arba jau 
dirba, atsargiai prižiūrėk ju 
sveikata. Dantis neturime ap
leisti, reikia leisti gydytojui 
peržiūrėt tonsilius ir adenoids, 
ir jeigu blogame padėjime duo
kit iszimti, tegul akis ir ausis 
išzegzaminuoja. Jeigu vaikai 
sizalcziu serga tankiai ta ir ap
rūpinkime. Geras maitinantis 
valgis su užtektinai, vaisiu ir 
daržioviu, . iszvengti viduriu 
sukietėjimą, ir tinkamas poil
sis su gerai užtektinu valgiu 
ir szviežiu oru, sustiprins mu
su kuna ir visą'sistema, kuri 
lengvai galės nuo ligų atsi
kratyti. Kitais žodžiais, nu
kreipimas ligų losze labai svar- 
be role.

Per dvideszimts-penkius me
tus Tautiszka Džiovos Drau
gyste ir jos visi Vietiniai sky
riai bando mokinti ligų nu
kreipimą. Jie tiki kad jeigu 
sveikatos taisykles praktikuo
tos pat jaunystėj, bus daug 
lengviau sekti gerus papro
čius vėliaus. ( —C.

“Apleistas amžius.” Kaip 
tankiai sziandien mes girdime 
tuos žodžius prakalbose, skab 
tome juos laikraszcziuosė ir 
žurnaluose! Bet kas isztikruju 
yra “Apleistas Amžius?”

Buvusi panele J. S. Whitney, 
kuri Tautisžkai Džiovos Drau
gystei dare visokias statistikas 
analizuodama džiovos mirties 
sulig’ amžių rado, kad kuomet 
džiovos mirties rata paprastai 
sumažėjo, apie_ 36 nuoszimti, 
pereitais dešzimts metu, mir
ties rata amžiams nuo 15 iki 25, 
sumažėjo til^ puse tos sumos 
arba 18 nuoszimti, paežiu lai
ku. Didžiausis sumažėjimas 
pasirodė da neturineziu 5 metu 
amžiaus vaiku tarpe, kuomet 
nuo 25 iki 44 metu sumažėji
mas 42 nuoszimczio. Vaiku tar
pe 5 iki 14 metu sumažėjimas 
buvo 41 nuoszimtis. Grupe nuo 
15 iki 24 metu padare mažai 
progreso apgalėti džiova. To
dėl panele Whitney pavadino 
tuos metus “Apleista Amžių.”

Kodėl su goresnėms gyveni
mo aplinkybėms, su geresniu 
sanitacijos invertinimu ir 
sziandien sveikatos reikalavi
mais szitie žmones negali ap
galėti szita baisia liga? Ta 

laikuklausymą dabar! inib 
sunku atsakyti.

!Su virsz treczia dalis musu 
vaiku ir mergaieziu tarpe 15 ir 
19 metu amžiaus randasi 
augsztesnesė mokyklose. Klū
po studentai vistiek jie netur 
kęsti visokias sunkybes kokias 
kenezio neteki laimingi broliai 
ir seserys kurie eina dirbti. 
Ypatingai szito amžiaus mer
gaites, sekdamos senesniu pa
vyzdi pasilikti menkesnėmis, 
kaip sziandien mada reikalau
ja, pavojui! stato savo sveika
ta. Netinkamos valandos, nuo
vargis, netinkamus drabužiai 
(nes sziluma yra taip reikalin
ga isz lauko, kaip yra reikalin
gas kunui kuras), ir visokį ru- 
peseziai prisideda prie džiovos 
augsztos rates. Liga visuo
met užpuola suvarginta kuna. 
Sveikas žmogus lengvai atsi
krato nuo džiovos gemalu.

Bet ka mes galime daryti? 
Nežinom atsakymo. Per auksz- 
cziaus minėtus metus ar tavo 

ikas ar mergaite butut mo-va

NEPAPRASTAS 
SVECZIAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Karolius atsigryžo in tingi
nius ir tarė asztriai:

— Prisiekiu Dievui atmin
kite tai, kad asz nieko nepaisy
siu, norints butumet garsingu 
tėvu vaikai. Jeigu nepasipro- 
vysite su savo tinginyste, kož- 
nas isz jus nuo Karoliaus nie
ko negaus.

Po tam atsisuko in mokan- 
czius mokintinius:

Pagiriu justi -storones, 
mieli vaikeliai; mokykitės, o 
jus apdovanosiu urėdais, visa
dos apie jus atminsiu kaipo in 
žymus žmones.

Ir iszlikro prižadėjimą isz- 
pilde: Tie, kurie atsižymėjo 
prie egzaminą, užėmė po tam 
auksztus urėdus ant- Karoliaus 
Didžiojo dvaro, o tasai Denis 
apturėjo1 turtinga vyskupyja ir 
buvo vyskupu St. Denis’e.

— GALAS —

— Kožna motina yra tosios 
nuomones, kad josios dukrele 
turės didesni giluki isztekeda- 
ma, ne kaip ji ji turėjo.

— Mislyk apie viską ka 
kalbi bet nekalbekie apie viską 
ka mistini, o apsisaugosi nelai
miu.

WPirkie U. S. Bonus!
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
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knygą, 404 puslapiu, 50c.
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mas, 202 pus, 50c.
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Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.
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isz pirmutines puses szimtme- ’ 
ežio iszimta isz Lietuviszku ] 
užlieku. - Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ylžl isz maiszo iszlins; Apie bo- , 
t>a ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
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Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
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t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
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Kristupą; Juokingi szposelei; 
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No.116—Istorija ape Siera- 
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puslapiu, 20c.
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no. 58 pus., 20c.
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Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
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puslapiu, 20c.
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žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
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No.133—Dvi istorijos: Neuž
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ni. 62 puslapiu, 20c.
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Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
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Vergija; PusiaugaVeniš; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
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No.166—Apie Sūnūs Mal- 
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Nepaprastas Sveczias
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RIESTO Metz gyventojai 
kaip tik prasikrapszte akis 

po nakties1 atsilsite, niekas da 
isz savo gurbeliu neiszlindo, o 
rytmetines miglos kovoje su 
pirmutiniais tekanczio saules 
spinduliais, stovintis del dabo
jimo: Ar kas nereikalingas 
miestan nevažiuoja? Ant muro 
vaikinas, užtru'bino tris sykius 
trūmpu pertraukiamu balsu.

Nebuvo tai balsas pavojaus, 
bet jisai sveikino atvažiuojan- 
czius inžynus sveezius ir mies- 
tfti 'linksmybe pranesze. Vie
nok tik-ka dabar išsibudinti gy
ventojai, negalėjo greitu laiku 
suprasti to dalyko. Kožnas ap
imtas žingeidumo isžbego lau
kan kaip stovėjo: vieni pas ki
tus klausinėjo, kas per sve
czias miestan atkeliauja? Nuo . ' ■ ■ 
muru tuotaPpu vis garsiau 
triubyta, praneszant apie koki 
tai nepaprasta sveczia. Ant to 
balso miesto btilmistras liepė 
suszaūkti rodininkus, launin- 
kus ii- visokia miesto vyriausy
be ; patsai-gi apsirėdė gražes
niais tūbais ir raktus nuo mies
to bromu pagatavino, idant bū
ti pasirengusiam sutiki atke
liaujanti. .•

Ar tik ne iszdavyste ko
kia. Paklausė nedrąsiai jo pa
ti.

-— Tikrai- moterisžkas ple
pėjimas, atsake nenorėdamas 
ponas bulmistras. Ar nežinai 
kad valdant musu ponui, Ka
roliui Didžiajam, galim but 
tykumi nuo visokiu užpuldinė
jimu? Ir sujudino pecziaiš, 
skubindamasis su pasiruoszi- 
mu, kad priimti atkelia jan- 
cziu.' ■ '

— O gal tai pats malonin
gas ciesorius atkeliauja, atsi
liepė ponia bulmistriene, pa
duodama losios balakona savo

į vyrui.
— Ka? Paklausė su nusi

stebėjimu miesto valdžios per- 
statytojas ir insižiurejes su 
žingeidumu in kalbanczia, sto
vėjo užmovęs viena rankove 
ant rankos, o antra iszkeles 
auksztyn.

—' Na, Na! Kas tau galvon 
inlindo, moteriszke! Tai ne
prietelius, tai ciesorius, antri
no, o trumpi plaukai.... Tfu! Il
gi plaukai, o trumpas protas 
norėjo pasakyti. Hm, hm! O 
gal... ir moteriszkiai nusiduos 
kas iszmintingo atjausti ir pa
sakyti.

— Ypatingai, kada eina 
apie pono, o mano vyro persta
tymą ir .gadnuma, atsake mo
teriszke.

Bulmistras paglostė pacziOs 
veidą ir užsivilkės atsiliepe:

— Teisybe, teisybe, taigi 
priruoszk greitai duona ir 
druska; Erko taipgi tegul bus 
pasirengęs, tegul man raktus 
nuo bromu atneša. isz rytmetiniu miglu, mete pil-

...... ‘v.-
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;— Duona ir druska jau da
viau bernaieziui. Erko jusu 
prisakymo laukia pnemenyje 
o szitai ir raktai, pridūrė nuim- 
darna juos nuo vagio, szalia ir 
lovos pagalvio sienoj kyszan- 
czio.

Miesto valdytojas nusijuokė 
su užganedinimu, o atemes isz 
paezios ranku raktus, iszejo 
greitai laukan, o paskui jo vi
sas miesto sztabas. Ulycziose 
žmonių taipgi jau buvo pilna; 
pono bulmistro paszonine sar
gyba dare jam kelia per žmo
nes, o bugnu atbalsis skriejo po 
visa miestą, kuriems, nuo muru 
kartojo friuboš visokiais bal-- 
sais apreiszkiant prisiartinan
ti skaitlinga pulkeli.

— Ciesorius, be abejones 
ciesorius! Miislino bulmistras, 
žiūrėdamas in gražia vyskupo 
procesija, traukiainezia nuo ka
tedros.

Greitai nuo muru suskambė
jo triuba, syki trumpai, po tam 
po du syk su nekurtuoju per
traukimu to paties balso. Nuti
lo būgnai ir žmonių judėjimas: 
kožnas pakele galva auksztyn 
ir ausis isztempe, ba nuo muru 
sargyba davė ženklą trumpu 
trubihiu, kad nori pasakyti, 
kas toksai atkeliauja.

Tuojaus isz virszaus atsi
liepta:

— Ciesorius Karolius!
— Ciesorius Karolius! — 

Paduoto isZ lupu in lupas, o 
džiaugsmas apsireiszke ant vi
su veidu, matyt, kad monar- 
clids atkeliavimas jiems ap- 
reiszke jo nauja globa ir nau
jus susimylejimus jr malony
bes. Ant to atbalsio isz kate
dros varpai atsiliepe džiaugs
mingu skambėjimu, trinkos ir 
džiaugsmingus žmonių riks
mus.

Ir turėta, ko džiaugties, prie 
pribuvimo kadangi Karolius 
Didysis, Franku karalius o 
per Popiežių Leona. III karū
navo tas 800 metuose ant Ry- 
mo-vakaru ciesoriaus.

Ciesoriaus galybe buvo dide
le, bet ir jo globa (apieka) at
siekė tolimiausius didžios cie
sorystei kampus. Po neseniai 
atliktam karunavojimui pirmu 
sykiu važiavo miestan Metz, 
del kpi-io savo duosnia ranka 
visados barstė malone.

Sugirgždėjo bromai ant sun
kiu zoviešiu. Bulmistras isz di
delio susijudinimo ir greitumo 
iszkaites, atsiklaupė ant vieno 
kelio, paduodamas jam ant 
gražiai iszsiuvinetos padusz- 
kaites miesto raktus, kad tuo 
tarpu ju miesto vyriausiu rodi
ninku, ant iszkeltos sidabrines 
'torielkos, sudėjo duonai ir 
druska ant ženklo, jog gatavi 
visu Savo labu priimti szvie- 
siausia sveti, o saule isžlindus 

nūs blizgėjimo spindulius. Ka
rolius palytėjo raktus, atsilau
žė trupinėli duonos ir nusėdės 
nuo arklio, pesezias perejo per 
miesto bromą.

Dabar jo iszveizda visiems 
persistatė visame savo dailu
me. Visa galva buvo augsztes- 
nis už žmones ir niekas negale-

$•*-*♦♦♦*♦+**♦*+♦♦*♦*♦*+***,
Taip, taip, visi sako, 

Sziandien merginos daugiau
iszdykauna, 

Ne kaip vyrai.
O kas svarbiausia, 

Tai merginos iszveda vyrus 
isz kelio!

Motinos mažai rūpinasi apie 
Iszauklejima savo dukrelių, 

Ne nori tuom darbu užsiiminėt, 
Kaip tai kitados darydavo, 

Tik paveda taji darba 
svetimiems.

Vaikai sziandien skaito 
visokias knygas, 

Apie ‘detektyvus, banditus, 
Ir tam panagias pigias 

knygas,
Bet mergaites skaito 

meilingas istorijas, * 
Kuriu šenoviszkos motinos 

paraustu isz sarmatos, 
Jeigu paimtu tokia knyga 

in ranka.
Bet sziandienines merginos 

nesisarmatina skaityti, 
Tokiu szlamstu knygų,

Ir kuom josios yra 
“karsztesnes,”

Tuom akyviau skaito.
Taigi sakant, 

Sziandien merginos iszveda 
vaikinus isz kelio, 

Ir tai teisybe!
* * *
Mokslas sako: 

Vyras ir motere yra. 
panaszus in žirkles.

Sujungti kaip žirkles, 
negali persiskirt, 

Norints tankiai skiresi 
vieni nuo kitu, 

Bet nelaime tam, 
Kuris tarp juju gausis!

* * *
Ne toli Brooklyn©, 
Žinia atėjo isz ten, 

Buk viena bobelka per 
nakti buzojo, 

Net po gaidžiu, namo 
.prisibaladojo. 

Vyrai baisiai užpyko.
Kaili bobai iszlupo, 

O ta pas vaita nusivilko, 
Varanta iszpirko.

Mat, priesz vaita nebaga 
atvede,

Tasai vaitas tuom 
nubaudė:

O kad pinigėliu neturėjo 
Nuėjo in džela sėdėt. 
Moterėlė dabar isz to 

džiaugėsi,
Ir net didžiavosi, 

Jog savo vyra pamokino, 
In džėla pasodino, 

Bet palauk, tu kvailiuke, 
vyras sugryž, 

Tai kupra pamanksztysi! 

— Mirsztantis nereikalau
ja praszparto ant kito svieto. 
Bet daugelis žmonių negali 
malsziai numirti be jo.

jo pasigirti su to du subujoju
siu veidu, kaip kad karalius 
turėjo.

Monarchos rubai buvo labai 
prasti: apatine dalis ru'bu ir 
szvarkas isz balovu skuros, ant 
virszaus gi užmestas plosz- 
czi'us baltas su žaliais apva- 

0 juk tai ne mokytojas, tik cie
sorius, aha!

— Dirstelk tik in ji, tok
sai didelis, kad net baisu!

— Gal kur pasislėpti? Pa
duota iszganinga mislis.

Vaikinai jaunesni ir vyresni 
pradėjo apie tai tarties. Jiems
norėjosi iszeiti už miesto muru 
kur sziauriausioj ulyczaiteje, 
arba ant tėvu namu stogu, žin
geidumas vienok .pergalėjo. 
Karoliaus Didžiojo graži isz
veizda jo skaitlingi dvariszkiai 
juos visus labai užimantavo. 
Taigi su pabėgimu palaukta.

— Ka ten slapstyties, nie
kas negelbės; toksai didelis, 
tai tik akia žibtelės, o viską ta 
pamatys — atsiliepe dar vie
nas isz ju.

— Tr paskui da su kailiu ir 
nugara bus darbo! Pridūrė ki
tas.

— Asz nei nemanau slep- 
ties, tarė linksmai Denis, tasai 
pats’, kuris pirmutinis ’žinia 
pranesze apie egząmina.

— Ba tu!
— Toksai mandruolis!
— Toksai drąsuolis!
— Jisai ir priesz. ciesorių 

heužmirsz liežuvio.
—, Pasakysiu ka žirfau; o 

ko nemokėsiu, tai prisipažysiu 
kad užmirszau ir galas! Tarė 
Denis.

— Hm, hm, murinėta, tai
gi tas ir yra kad mokėti.

— Et, geriau pasislėpti, s-u- 
szuko vėl nekursai gryždamas 
prie piimutinio užmanymo.

Bet ant to nebuvo jau laiko 
ba mokytojas’, gerbiamas Kle
mensas Szkot, szauke jaunuo
mene, o miesto vaikinai jam 
padėję iszkl'ikusius surinkt.

Baisus, bet rimtas Klemen
so veidas szauke jaunuomene 
prie iparedko, vaikinai neno- 
ri'ncziu ir atsispyranezius trau
ke in krūva nes jau mažai lai
ko buvo. Kožnas dre'bejo rnisly- 
damas apie egzaminą prie cie-1 
soriaus, net patsai Denis biski 
neteko drąsos ir dabar nenoro
mis ėjo mokyklon. Bet kada at
sisėdo ant suolo mokykloje ir 
pasižiurėjo in parasza ant du
riu “Dievas ant tavęs žiuri,” 
atsiduso ir ingavo daugiau 
drąsos.

Ciesorius ant trumpos valan
dos užėjo bažnyczion; tasai lai
kas buvo geradejyste, kaip del 
Klemenso Szkoto: tap-pat ir 
del mokintiniu. Vaikai rui
mingose namuose prie kate
dros Sėdėjo ant suolu, prie kož
no prieszai gulėjo lencziukęs 
medines labai plonai nuvasz- 
kuotas ir asztri szipuleliai su 
kuriais pareikalavus turėjo 
braižyti litaras. Priesz vyres
nius gulėjo pergamino arku- 
szai, labai ploni szipuliukai ir 
bonkutese juodas arba raudo
nas skystimas, kuris buvo tada 
vartojamas vieton sziandieni- 
nio atramento (jitodylo). Vie
nok tokiu, katrie ant pergami
no raszydavo, buvo vos tik ke
li; ant priesz juos gulinezio ar- 
kuszo buvo matomi ju daribsz- 
tumo ženklai, žvilgėjo kelios 
eilutes' ant kožno gotiszkomis 
litaromis isžbraižytos, o pra
džioje kožnos eilutes pirmutine 
litara visada buvo koliorava. 
Prieszai juos ant didelio stalo 
stovinezio viduj kambario, gu
lėjo milžiniszka knyga, prira
kinta keliomis sunkiomis spy
nomis. Tai 'buvo Karoliaus Di
džiojo tiesios arba kadeksai 
sūriuos smarkesni ir lavesni 
mokintiniai turėjo perraszineti 
idant po tam juos iszplatint po 
visa placzia viešzpartystes.

Dabar mokykloje 'buvo ramu

dais; ant galvos kepure gana 
aukszta, papuoszta plunksnų 
piuosztu, kuris prisegtas spil- 
kaite su brangiu akmenėliu. 
Bet ant prasto skurinio diržo 
kabojo didelis kalavijas, sun
kus, geležinis, kuri tik Karo- 
liauš Didžiojo ranka galėjo su
valdyti. Ir jis neprieteliams 
buvo labai baisus,1

Szalia ciesoriaus ėjo Petras 
isz Peszzos ir Paulius Vitner- 
frid isz Pavijos, mokyti, ku
riuos ciesorius savo dvaran isz 
Longobardu parsigabeno. Abu
du visados dalyvavo kožnoje 
Karoliaus Didžiojo kelionėje, 
taippat zokoninkas Alkuin 
pargabentas isz Anglijos ir 
Frankas Angilbert. Ju pride- 
ryste buvo užraszineti visokias 
atsitikimus, liuosose gi valan
dose Karolius su jais kalbėjosi 
tuo bodu ant kožno savo žings
nio mokydamasis.

Kada ciesorius su savis'z- 
kiais perejo per miesto vartus, 
Metzo vyskupas 'drauge su 
dvasiszkija užstojo jam kelia. 
Vyskupas pakele auksztyn 
rankas, ant ženklo palaimini
mo Karolius-gi su nusižemini
mu palenkė galva, sakydamas:

— Laimink mus Dievo tar
ne, o bažhyczios valdytojau, 
idant Visogalis visokiems mu
su užmanymams savo malone 
suteiktu.

— Ir tuojaun plūdure:
— Na, o kaip ežia jaunuo

mene pasielgia po jusu vado
vyste?

— Vyskupas ant syk nesu
prato, apie ka ežia einasi, tai
gi nieko neatsakydamas tik 
žiurėjo in Ka'rolu.

— Klausiu apie mokykla' 
juk jau nuo keturiu metu Met- 
ze uždėta.

Vyskupas linkterėjo galva 
ant ženklo patvirtinimo.

— Veskite mane in mokyk
la, ji man labiausia rupi, asz 
del jos ir atkeliavau. Tie, ku
rie dabar mokinasi, paskiau tu
rės but mokytojais dvasiszkais 
ir svietiszkaiš; taigi man ap
eina tas, kas tenai ju galvoje 
naujo pribuvo.
' Niekas to ciiesoriaūs noro 
nesitikėjo, taigi tarpe minios 
užgimė trumpas sumiszimas. 
Kadangi besimokinanezioji, 
jaunuomene pasinaudojo isz to 
žmonių subruzdimo ir vieton 
mokyklos, iSzkriko po ulyczias 
žiopsoti in atVykstancžius sve- 
czius. »

Žodis vienok per monarchą 
miestas tuojaus kaip koks 
pauksztis visus miesto kampus 
aplėkė. Iszgirdo apie pirmiau
sia dvylikos metu Denis ir ttio- 
jaus pranesze kaip žaibu savo 
draugams. Taigi baime puolė 
ant visu jaunųjų.

— Karolius, ciesorius mus 
isztyrines!

— Ka mes jam pasakysi
me ? Szaukta ant visu pusiu.

— Ka, ka? Ta pati, ka ir 
mokytojui! Atsiliepe koksai 
vaikai drąsesnio prigimimo.

— Geras sau! Užrėkta ji 
tuojaus, ta.pa'ti, ka mokytojui!

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

| silyginsi, ar ja paremsi!

niekas nei neszuksztelejo ir 
kožnam szirdis del neramumo 
plake.- Temyta in ineinamas 
duris: nekurie žiūrėjosi in Die
vo Apveizda, ant duriu ne dai
liai isztepliota, kad urnai terp 
duriu pasirodė milžiniszka 
monarcho galva.

Jisai negalėjo žemose dury
se intilpti, teigi pirmiausia pa
sirodė jo galva ir asztrios akys 
apžvelgė sedinezius vaikus, ta
rytum, norėdamas juos iszilgai 
pranykti. Ant galo inejo ir at
sistojo (beveik siekdamas su’ 
galva kambario lubas.

— Buk sveikas mums, cie
soriau Karoliau! Suskambėjo 
jaunuomenes balsai, davus 
ženklą per Klemensą Szkota.

— Sveiki mano vaikeliai! 
Atsake Karolius nusiszypsodan 
mas meilingai. O ka matote? 
Užsiminė.

Visi tuojaus nutilo; sulaiky
ta net atsiduksejimas, rodosi, 
kad tie ciesoriaus žodžiais vi
sus vaikus in akmenius paver
tė.

— Na, Klemensai Szkotei, 
ka moka jusu mokintiniai, pa
klausė Karolius pas mokytoja.

— Maloningas monarche, 
szitai darbai vyriausiu, atsake 
tasai-gi tyliu 'bet skambaneziu 
balsu, rodydamas in pradėta 
i -i , ■ ikodeksu peraszmejima.

Karolius pasižiurėjo in ju 
darba.

— O žinote, ka perraszote ? 
Paklausė.

— Capitulari Caroli Mag
ni (Karoliaus Didžiojo kapitu- 
liarus), atsake nedrąsiai už
klaustas.

— O ka jie reiszkia?
— Prisako pildyti monar

chos valia.
— Ka toji valia prisako? 

Klausinėjo toliau Karolius.
— Kožnam teisingumą, o 

tauta gina nuo visokio prispau
dimo.

Monarchą pasiglostė sau 
krutinę isz užganadinima ma
tyt, kad jam tas a’tsakymas la
bai patiko.

— Moki tu raszyti? Atsi
suko in žinoma jau mums De- 
nisa.

V aikas nedrąsiai padavė 
jam savo lentele su gana dai
liai iszbriežtomis Gotiszkomis 
litaromis.

— Karolius su žingeidumu 
pasižiurėjo in litaras ir in 
smulkia vaiko rankute, o po 
tam savo žiurejima perkėlė ant 
savo dideles rankos.

— Turi da maža ranka, ne
kilnojai kalavijo, lengva tau 
raszyti, tarė kaipo in save. O 
po tam dadure: Paraszyk ka 
tuojaus.

— Ir atsisėdo ežia pat ant 
suolo, kad tasai nuo jo sunku
mo net sulinko.

Denis drebėdamas iszpra- 
džios, vienok pamažu apsidrą
sino ir rasze Gotiszkomis litą-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.’U.'S.AP

Knygos Did. 3%x5^ coL 
TIKTAI, 25 Cts.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganežios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Motinos Szvenci.

romis lotyniszkai:
• • v“Karolius monarchą didis,! 

savo malonėmis mus apdova-- 
no ja.” ■. ’’ j

— Na, ir apdovanos! Jeigu 
gerai mokinsies, sudarysiu ta
ve vyskupu! ’ ■

Paskui atsisuko in saviszki- 
Petrą isz Pszzos ir tarė:

— Paklausykite ju tenai, 
ka žino apie senovės žmonės.'

Paulius klausinėjo, bet ne vi
si mokėjo atsakyti, ne kožnas 
taippat galėjo su savo rasztū, 
kaip Denis pasigirti.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai;
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Ant Gavėnios
J

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gromai 
tos rastos grabe musu Iszgany^ 
tojaus Jeruzolime 10c. • i

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

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin-

AM.
arba Kai-

gaiš padėjimais 35c.
No. 196 Stacijos 

varija, 15c.
No. 197 Graudus 

arba Pasibudinimas
Verksmai 
prie Ap- 

mislinimo Kanczios Viesz. Mū
sų Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., pagal
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių Scrap* 
phiszkas officium 15c. " - '

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postai Note 
Money-orderi arba ExprfeSa 
Money orderi. Nepamirsz’kite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas: ’ '

No. 400 Ramybes ‘Szaltiriis 
malda knyge, graži knygele, 
puikiai ir drueziai apdaryta, 
plonais kietais sukrinais apda
rais, auksuoti lapu krastftfei. 
314 x 5 col. didumo, 5'44 įpils., 
Tiktai $4.00.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Žinios Vietines
— Seredpj pripuola “Pele

nu Diena” ir pirma Gavenos 
diena, pasninkas, ir ta diena: 
Szvento Leonardo: o Tautines 
Vardines: Skirmante. Ir ta 
diena: Naciai Reiststag Tary
bos ofišai sudeginti Vokietijo
je, Naciai intaria Komunistus; 
1807 m, gimė garsus raszytojas 
poetas Henry W. Longfellow.

— Timotejus Žoba nuo 103 
W. Pine uly., randasi in Gei- 
singer ligoribute, Danvilleje, 
del gydymo.

‘— Musu skaitytoja, ponia, 
Ona Banoniene isz New Pliia., 
Pa., lankėsi mieste su reikalais, 
taipgi pas giminaite p. Marga- 
rieta Kvietelaitiene, ir ‘Saules’ 
redakcija. Ponia. Banoniene 
yra musu sena skaitytoja, ir 
skaito ‘Saule’ jau nuo'daugelis 
metu, ir sako: Asz myliu labai 
“Saule” skaityti ir raginu ki- 
tiems skaityti! — Acziu už 
gėrius žodžius ir už atsilanky
mą.

— Ana diena buvo surenk- 
tą “Supriz Parte” del Vincuko 
Galinskio, nuo 532 W. Alaha- 
noy uly., isz priežasties jo gim
tuves diena. Vincukas aplaike 
daug prežentu nuo savo drau
gu, kuris visiem szirdingai dė
koja už dovanas.

■■— Ketverge pripuola Szv. 
Romano, o Tautines Vardines: 
Pergula. Ir ta diena 1950 m., 
Trisdeszimts.du Anglai, jurin
inkai ir keleiviai žuvo, kai ju 
maži laiveliai paskendo, jie ‘bu
vo apleidę savo laiva “Clam” 
kuris teipgi nuskendo netoli 
nuo Icelando; 1898 m., Genero
las Cronje pasidavė, ir karas 
•buvo baigtas Afrikoje.

— Pctnyczioj pripuola Szv. 
Antonija.

— Subatoj pripuola piiAna 
djenaKovo (Mareli); treczias 
menesis szio meto.

Girardville, Pa. — Gerai ži
nomas Graborius, Michael J. 
Clarke, nuo 36-38 E. Mahanoy 
Avė.., kuris sirgo per tris san- 
vaites, numirė Petnyczios ryta, 
7:30 valanda Good Samaritono 
ligonbuteje, Pottsvilleje. Ve
lionis gimė Girardvilleje. Pali
ko seserį panele Julija. Laido
tuves invyko Utarninke su 
apiegomis Szv, Juozapo bažny- 
czioje 9:30 valanda ryte, ir pa
laidotas in parapijos kapines 
Aslilande.

— Juozas Graff, senas ang- 
liakasis nuo 204 B uly., pasimi
rė Ketverge ryta 9:50 vai., sa
vo namuose. Gimė Lenkijoje, 
atvyko in Amerika 1914 me
tuose. Paskutini karta dirbo 
Packer Nr. 5 kasyklose. Paliko 
Savo paezia Anastazija; trys 
dukterys: Antoinette, Aurelija 
ir Izabele, visi isz Philadel
phia, Pa., taipgi datig aliukus- 
Laidojo Pancdelyje, su apiego- 
niis Szv. Vincento bažnyczioje 
9 vai., ryte ir palaidotas in Szv. 
Kazimiero parapijos kapines 
Shenadoryje.
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JIESZKO
VAIKVAGIO

15 Metu Mergaite
FEDERALSBURG, MD. — 

Policijantai iszleido perspėji
mą per vienuolika valstijų, kai 
jauna studente, penkiolikos 
metu amžiaus, Cecil Harrison 
dingo. Žmones sako, kad jie 
mate kai ji su jaunu vyruku isz 
važiavo mažame troke.

Po’icijantai jieszko dvide- 
szimts metu amžiaus Eddie 
Small, kuris teipgi tuo paežiu 
sykiu dingo. Jie spėja kad jis 
gyvena in South Carolina.

APVOGĖ AKLA 
MERGAITE 
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

parūpino < valstijos aklųjų 
draugija, kad ji galėtu pragy
venti.

Vagis teipgi pasivogė ciga- 
retu ir saldainiu. Policijantai 
spėja katį ežia greieziausia bus 

I kokio jauno vyruko darbas.

j* ‘‘NOVENA’’ 
jri Stebuklirigo Medaliko 
H j Dievo Motinos Garbei, 
ku per paczta 15 Cts.

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

“Madama Butterfly” Gražiai Pasisekė
Shenandoah, Pa. — Veroni

ka Suppa-Petrauskaite su savo 
vyru ir keliais draugais-drau- 
gemis sudarė labai gražu muzi-

ant pijano ir vede visa ope
ros tvarka.

Carl Suppa yra vienas isz

Tokiuose koncertuose ir opc- 
j rose paprastai 'būva ipaskirsty- 
Į Ii keli žmones po sale, kurie ži- 
‘ no kada reikia ploti. Kai jie 
, pradeda, tai visi kiti pritaria.
Szitaip daroma kad ir didžiau-

■ siems dainininkams garsiau- 
I siose operose. Po koncerto Szv. 
j Kazimiero Akademijos Rėmė

jos surengė gražu užkandi vi
siems dainininkams. Svecziu

' tarpe buvo matyti, Kunigas Pi- 
j jus C. Czesna, Szv. Juozapo pa-
■ rapijos, Mahanoy City klebo
nas; Kun. Juozas Gaudįnskas 
isz Easton, Kun. Kazimieras 
Rakauskas, vikarasi isz Maha
noy City.

Szenadorio Lietuviams tikra 
garbe kad jie toki gražu muzi
kos vakara surengė visam 
miestui, nes ne vien tik Lietu
viai ežia dalyvavo, bet ir visu 
kitu tautu žmones.’Alums rodos 
kad ežia daugiausia darbavo
si Szv. Jurgio parapijos klebo
nas Kunigas’ J. A. Karalius, 
kad parūpinus toki gražu va
kara savo parapijiecziams.

Reikėtų daugiau tokiu kon
certu parūpinti musu žmo
nėms. Bet ir ežia mes drystame 
padaryti pastaba, kad 'butu la
bai gražu jeigu butu galima su
rengti ka panaszaus isz Lietu- 
viszku dainų, dainelių, kurias 
musu Lietuviai suprastu. Jau 
seniai kai mums teko pamatyti 
ir iszgirsti grynai Lietuviszku 
dainų koncertą.

Bet už toki gražu muzikos 
vakara mes tik galime savo žo
di pridėti ir sakyti kad mes 
sveikiname Szenadorio Lietu
vius ir tikimės kad dar dau
giau tokiu gražiu vakarėliu isz 

Į isz jn susilauksime.

Veronika Petrauskaite, Suppa 

kos vakarėli Nedėlios vakara 
Vasario Feb. 24-ta, in Cooper 
High School sale. Daugiau 
kaip asztuoui szimtai žmonių 
susirinko pasiklausyti szitos 
Szenadorio Lietuvaites, Pet
rauskaitės. Jie visi labai gra
žiai iszdainavo opera “Mada
ma Butterfly.” Petrauskaite, 
labai gražiai dainavo pirma ir 
svarbiausia tos operos dali, 
kaipo “Madama Buterfly. ” 
Jos iszlavintas balsas geriau
siai pasirodė, iszsireiszke, kai 
ji sudainavo ta liūdna ir szirdi 
verinezia daina : “Unbel di ve- 
dremo” “Jis sugrysz viena 
gražia diena. ”

Mums iszrodo, kad tik viena 
pastaba butu galima padaryti. 
Klausytojai rodos, nežinojo ka
da paploti ir pasveikinti daini
ninku dainas. Visi tylėjo, ar tai 
isz tokio gilaus pagerbimo, ar 
tai isz nesupratimo kada ir 
kam reikėjo paploti.

Carl Suppa
Akompanavo dainininkes muzikos žinovu, kuris renka 

jaunus dainininkus ir daini
ninkes per radi j a ir televizi
ja del Metropolitan operos.

■■SAuii” MAHANOY CITY, PA.

NEPAPRASTA
ŽMOGŽUDE

(Tasa NUo 1 Puslapio)

vieszbucziu, namu ir pinigu.
Daktaras Beroud sako, kad 

jis teismui gali neužginezyja- 
mai priparodyti, kad visi tie 
žmones buvo nutrucinti.

INDEPENDENCE, 
MISSOURI VALSTIJOJ 

DABAR IR SENIAU
WASHINGTON, D. C. — ■

Vakarinėj Missouri valstybes| 
pakrasztyjj. Independence 
miestelis dabar dažnai yra mi-i 
nimas pasaulio spaudoje nes 
tai yra Prezidento Trumano te- ■ 
viszke. Priesz szimtmeti ir se
niau Independence kitu kuo į 
garsėjo: jame burdavosi pirk
liai, medžiotojai ir nauajkuriai, 
priesz patraukdami Santa Fe' 
keliu in pietvakarus in sziau-j 

iręs Kalifornija ir kitus Ramio
jo Vandehyno pakiaszczio 
miestus. Priesz’ Alissouri srove 
isz Rytu in Independence, vos 
szeszios mylios nuo upes, at
plaukdavo prekesi ir keliauto- j 
jai kurie toliau kelione tęsdavo 
raitomis arba važiuoti.

Jungtinėms Valstybėms ir 
Kanzaso Indėnams susitarus 
apgyvendinti vakarine Alis
souri valstybes dali, Indepen
dence tapo Jacksono Apskri
ties miestu, o 1828 metais ten* 
buvo pastatyti dvieju kamba
riu rastu trio'ba — Teismo Rū
mai, kur sziuo metu yra prisi
glaudusi paszelpos organiza
cijų instaiga.

Kėlimosi in vakarus metu
• •

Independence buvo spalvingas 
kaimo miestelis. Aliens per kita 
maiszeszi briedžio kailio skuri- 
niais drabužiais apsirėdė vy
rai, ryszkiomis palomis apsi
siautė Indėnai, AIcksikiecziai, 
laivu pakrovejai Negrai, -pla- 
cziai skrybėliuotos motorus, 
mulu varovai ir apsitrynė ry-i 
tiecziai atsitrenkė in tolimuo
sius vakarus jieszkoti nuoty
kiu ir pasidaryti pinigo. Pirk
liai steige vis naujas krautu
ves aprūpindami prekėmis 
prakeliaujahezius emigrantus, 
traperius, medžiotojus ir pre
kiju traderius. Isz tuzino mies
to kalviu nuolat skambėjo kū
jai — ten buvo taisomi vežimai 
ir kaustomi arkliai. Kiti amati
ninkai dirbo jungus jaueziams, 
kurie tais laikais kaip ir ark
liai, būdavo naudojami kaip 
traukiamoji jiega, ar taisė 
szautuvus ar lenke ratlankius, 
(jfausejo ir tavernos-smukles, 
užeigos ir alines ir gerai vertė
si kailiadirbiu inmoncles.

Alormonu grupe 1831 metais 
buvo susiorganizavusi Inde
pendence, bet ir ežia kaip ir 
daugelyje kitu vietų jie nebu
vo mėgstami persekiojami, tai 
neapsikentė jie netrukus iszsi- 
kele tolyn (Beveik po 20 metu 
szic kieti ir' darbsztus žmones ' 
galiausiai pakilo in savo “pa
žadėtąja žeme,” skersai visai 
kontinentą dabartinėje Utah

I valstijoje).
1949 metais per Independe

nce vėl" plauke marios aukso 
jieszkotoju, vis in vakarus, Ka
lifornijos aukso kasyklas.

Nors “Westport Landing” 
(dabar Kansas didmieszezio 
dalis, 10 myliu nuo upes) vė
liau paversze isz Independence 
prekybos su vakarais centralo, 

Independence da keliolika me
tu iszliko diližanu tradicine pa
keitimo vieta, priesz iszsilei- 
džiant in Arakarus. Vienok szi 
role vėliau buvo perimta nau
jokyno, kuris keturiasdeszim- 
tuju pabaigoj iszvirto Kansas; 
didmieszcziu, dėka Alissupri 
upes prekybos ir geležinkeliu 
tinklo. Per tai Independence 
prarado paskutinė proga pra- 
simuszti in kraszto metropo-

Sziandienine Independence

Susižiedavo

Sue Rosannah Johnson su 
savo sužiedotiniu linksmai 
szypsosi laikrasztininkams, 
kuriems jiedu pranesze savo 
susižiedavima. Jos sužieduo
tinis yra Leitenantas Hoyt 
Vandenberg, sūnūs Lakunu 
Sztabo virszininko, Generolo 
Hoyt Vandenbergo.
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(apie 20,000 gyventoju) yra 
laikoma Kansas didmieszezio 
priemieszcziu. Pavydalas in 
Amerikoniszkomis tradicijo
mis miesteliukas; center neisz- 
vengiamai randame aikszte, «■
kurios keturiais szonais mato
me Praustuves, dirbtuves ir 
biznio instaigas. Jackson ap
skrities teismas kuriame ka
daise Prezidentas Harry Trū- 
njanas buvo vyresniojo teisėju 
taiip pat randami ten. Isz szios 
vietos skyla szonus gatves, uly- 
czias kuriose mes randame gy
venamuosius namus, mokyklas 
ir dievnainius.

Aliestelis turi tris bankas, du 
dienraszczius, radiofona ir 
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apie 60 fabriku. Jos mo
kyklos yra žinomis kaip bene 
geriausios viešame Alissouri. 
Apie 50 szventnamiu aptarnau- 
ia bene visas Protestantu tiky
bas, net ir Alormonu sekta, taip 
pat Katalikus ir Žydus. Alics- 
ta tvarko gyventoju iszrinktas 
burmistras su 12 nariu, miesto 
taryba.

Aliestelis turi savo nuosava 
elektros jiegaine, bet gazas 
vandentiekis ir telefonos pri
klauso privaezioms kompani
joms. /

Jankiu namuku miestelis, 
Independence yra demokrati
niu inkunijimas. —C.

Pirkie U. S. Bonus!
__________

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

Per paczta, 35 Centai.

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