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67 MIAS

Visi szitie maži laivai bu
vo suriszti ir j u inkara nu
leisti in New Bern, North Ca
rolina, kai “Ione” užvardin
ta viesulą isztiko szita uos
ta. Visiems mažu laivu savi
ninkams ir kapitonams buvo

Isz Amerikos

!

PREZIDENTAS
• \ SUSIRGO

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Dwight Eisenho- 
weris staiga susirgo szirdies li
ga. Jis buvo greitai nuvesztas 
in Fitzsimmons Armijos ligoni
ne, Denver, Colorado. Dabar 
keli geriausi daktarai nuo szir
dies ligos nusiskubino prie jo 
szono.

Jo liga tokia, kad plėvė su
sidaro kraujo gyslose ir paskui 
kur nors sustoja ir užkerta 
kraujo plaukimą po visa kuna. 
Būva beveik mirtinai pavo
jinga jei ta plėvė sustoja kur 
nors prie szirdies ar prie sme
genų

Visi jo draugai ir Republiko- 
nu partijos vadai visus tikina 
kad tai visai nėra pavojaus 
Prezidentui, kad jis trumpu 
laiku pasveiks. Republikonu 
partijos vadai ne vien tik taip 
sako ir tikina, bet po teisybei 
net ir mledžiasi kad taip isz 
tikrųjų yra. Nes jeigu Eisenho- 
weris dabar del sveikatos ne
stotu in rinkimus, tai Republi- 
konai tikrai nežino kuri kandi
datą pasattyti in jo vieta.

Visa Republikonu viltis yra 
in Eisenhoweri. Be jo, jie žino 
kad jie yra dinge kaslink atei- 
nancziu rinkimu.

Dar ims kelias dienas kol bus 
galima tikrai pasakyti kaip 
Prezidento liga stovi, ar ji yra 
jam tikrai pavojinga, ar gal 
praeis. Bet iki to laiko kada 
Republikonu partijos vadai 
itkrai dažinos, jie vargiai akis 
sudės.

Daktarai Sako Kad Jis
Sveiksta

, DENVER, COLORADO. — 
Prezidento Dwight Eisenho- 
werio daktarai sako kad Prezi
dentas dabar jaucziasi daug

Maži Laivai Saugioje Vietoje Per Audra

insakyta Pkt’s uostuose 
ta viesulą isztiko visi 
kranta. Didesni laivai 
plauke in gilus vandenius,
kur jie plauke su tos audros 
jiega, nepaisindami kur ta 
audra juos nunesz bile tik ne 

kai 
ta 

isz-

geriau ir gali net ir užvalgyti.
Daktarai, užklausti ar Eisen- 

howeris pasveiks gana kad jis 
galėtu stoti in Rinkimus atei- 
naneziais metais, užtikrina kad 
jis gales. Bet Republikonu par- vo susirūpinimą ir linki Eisen- 
tijos vadai labai susirupine, ir howeriui sveikatos ir greito 
jau dabar net ir vieszai sako pasveikimo. Net ir tie, kurie 
kad jie nesitiki kad Eisenhowe-1 taip baisiai prieszinosi Eisen- 

howeriui, dabar siunezia savo 
linkėjimus del sveikatos.

Laikrasztininkai užklausė 
Daktaru gal Eisenhoweris per 
daug golfą losze, ir taip per ta 
sunku darba susirgo. Daktarai 
užtikrina kad golfo loszimas 
nieko prie szitos ligos neturi ir 
neturėjo.

Dideli biznieriai ir bagoeziai 
ant Wall Street labai susirupi-1m 
no ir tuojaus pradėjo pardavi
nėti savo stockus ir szierus, 
taip kad beveik visi szierai ke
letą nuoszimcziu nusmuko, kai 
tik iszejo žinios kad Eisenho
weris yra susirgęs.

Dabar iszkilo klausimas: Kas 
Eisenhowerio vieta užims, kai 
jis serga? Visi žino, kad jeigu 
Prezidentas pasimirtu, tai Vice 
Prezidentas Richard Nixon jo 
vieta užimtu. Bet musu konsti
tucijoje nieko nėra kaslink 
Prezidento susirgimo, negalio- 
jimo. Dabar Vaszingtone taria
masi pasitarti su Prezidentu 
kaslink kokios komisijos, kuri 
jo vardu visa kraszto tvarka 
vestu. į

Dar ir kitas labai svarbus 
klausimas iszkilo: Kas nutars 
ar pasakys kada Prezidentas 
“negalioja”? Kas pasakys ka
da Prezidentas taip serga kad 
jis negali savo pareigu atlikti? 
Kai kurie sako kad bile Prezi- j 
dentas pajiegia savo varda ant 
bylu pasiraszyti, jis negali bū
ti skaitomas bejiegiu. Kiti sa-; 
ko kad jo daktarai gali pasaky
ti kad Prezidentas negali savo 
pareigas vesti.

Jeigu Prezidentas, kad ir pa
sveiks, nutartu nestoti in rin
kimus, jis turėtu savo partijai 
patarti kuri kandidata jo vie
ton pastatyti. Visi tikisi ir sa
ko kad jie greieziausiai patar-
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ris stos in rinkimus del Prezi
dento.

ione’ Viesulos Kelias

Szitas mažas žemlapis pa
rodo kaip viesulą, užvardin
ta moteriszkos vardu, ‘Ione’ 
skrido ir pute skersai musu 
kraszto miestus. Yra sakoma 
kad ji buvo isz visu tu viesu
lu galingiausia ir butu bai
siai daug iszkados padarius, 
jeigu nebutu, del kokios ten 
priežasties ąpleidus musu 
kraszta ir iszkeliavus in to
limąsias mares. Szita viesu
lą baisiai apdaužė Wilming
ton, North Carolina kranta, 
pasiekė Virginia ir net pa- 
ozia musu kraszto sostine, 
Vaszingtona.

lai-in kuri kranta. Didelius 
vus negalima pririszti uos
tuose per tokia audra; jiems 
daug saugiau plauki stacziai 
in ta audra ir, bile tik van
duo gana gilus, j i e gali 
plaukti su audra ar viesulą.

Nors Demokratams butu 
linksmos žinios kad Eisenho- 
weris nestos in rinkimus, bet 
beveik vis iDemokratu parti
jos vadai vieszai iszreiszkia sa-

2 VAIKUCZIAI
IR MOTINA ŽUVO
LANCASTER, PA. — Ana 

vakara automobilius nulėkė 
nuo visezkelio ir sudužo in me
di. Toje nelaimėje žuvo motina 
ir du isz ketutriu jos vaikucziu. 
Kiti du buuvo labai pavojingai 
sužeisti.

Dvideszimts trijų metu am- 
! žiaus Ponia Shiney Sweitzer, 
isz Manheim buvo ant vietos 

j užmuszta, kai jos automobilius 
! sudužo in medi szalia vieszke- 
lio. Jos penkių metu dukrele 
Sandra pasimirė kelionėje in 
vieszbuti. Daktarai in General 
ligonine sako kad Sandra pasi
mirė kai jai sprandas buvo nu- 
lausztas. Jos sūnelis, septynių 
menesiu Terry vėliau pasimirė 
toje paežioje ligoninėje; jam 
galvute buvo praskelta.

Kiti du vaikucziai, keturiu 
metu Bonnie ir asztuoniolikos 
menesiu Randy buvo labai su
žeisti; ir jiems galvutes yra 
praskeltos.

Policijantai sako kad Ponia 
Sweitzer važiavo visai isz lėto, 
kai ji del kokios ten priežasties 
negalėjo suvaldyti savo auto- 
mobiliaus ir davė in ta medi.

Nelaime atsitiko ant Man
heim Pike vieszkelio netoli nuo 
East Petersburg, apie penkios 
mylios nuo Lancaster miesto.

ZULIKAS ZULIKU 
NUŽUD1NTAS

CHICAGO, ILL. — Policijai 
į stengiasi isznarpulinti ir su
sekti žuliko Dominic Christia
no bizni ir jo aszmenine, vedy
bini gyvenimą. Jis buvo isz- 
vesztas ant gengsteriu taip va
dinamo “raido”, ir buvo pa
liktas bemirsztantis szalia 
vieszkelio.

Žulikas ir gengsteris Chris
tiano buvo ketvirtas tokis žali- 

■ kas kuris buvo kitu žuliku nu
galabintas. Jis buvo szeszis sy
kius perszautas, bet jis dar 
sunkiai duosavo kai jis buvo 
policijos surastas. Jis pasimirė 
kai buvo vežamas in ligonine. 
Jis buvo be sanmones ir nebe- 
galejo pasakyti kas ji buvo nu
galabinęs.

DU LAKŪNAI ŽUVO 
JAPONIJOJE

TOKYO, JAPONIJA. —
Amerikos L aku nu S stabas pra- 
nesza kad du Amerikiecziai la
kūnai žuvo apie dvideszimts 
penkios mylios nuo Gifu mies
to, kai j u mažas eroplanas nu
krito ir sudužo.

Jie su savo mažu eroplanu 
buvo dinge kelias dienas kai 
kitas lakūnas užtiko j u mažo 
eroplano liekanas. Jis pranesze 
kad tie lakūnai buvo žuvę to
je nelaimėje. Lakunu vardai 
nebuvo paskelbti pirm negu ju 
szeimynoms ir giminėms bus 
praneszta apie ta nelaime.

^Pirkie U. S. Bonus!

POPIEŽIUS GIRIA
EISENHOWERI

CASTEL GANDOLFO, ITA- 
LIJA. — Szventas Tėvas, Po
piežius Pijus Dvyliktasis, per 
telegrama iszgyre musu Prezi
dentą Eisenhoweri, sakydamas 
kad musu Prezidentas visas pa
stangas dėjo ir deda del taikos 
visam svietui. Jis pasiuntė te- 
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Kaip Autis Nutūpė

Mokinasi Su Jaucziais 
Rungtis

Virginia A. Romain

Lietuvaite, Virginia A. 
Romain, isz Detroit, Michi
gan, mokinasi kaip su jau- 
cziais rungtis, po vadovybe 
Sr. Alesandro del Hierro, ku
ris kita garsia Amerikiete, 
Patricia McCarmick taip pat 
yra iszmokines. Pratybos ir 
mokslas yra vedamas in Su
arez jaucziu arena, in EI Pa
so, Texas.

Czia ji pasirėdžius ir apsi
rengus toms rungtynėms tin
kamais drabužiais.

Virginia Romain yra Lie
tuvaite, kurios motina yra 
viena isz isztikimu “Saules” 
skaitytoju, isz Detroit, Mich.

5 AMERIKIECZIAI
KINIECZIU
PALEISTI

HONG KONG, KINIJA.
Penki Amerikiecziai pasiekė 
laisve isz Komunistiszkos Ki
nijos. Du buvo stacziai nuvesz- 
ti in ligonine.

Visi penki atvyko ant dvieju 
laivu. Jiems pirmiau buvo at
sakyta in musu praszyma kad 
jie butu paleisti.

Kiniecziai sutiko tik po Ge- 
nevos konferencijos pareikala- 
vima kad tie Amerikiecziai bu
tu paleisti. Mat Komunistiszka 
Kinija dar vis nori stoti in 
Tautu Sanjunga, ir už tai nega
li per daug prieszintis Gene vos 
komisijai.

Tu penkių iszlaisvintu tarpe 
yra trylikos metu Emma Bar
ry; o seniausias yra asztuonios 
deszimts trijų metu Robert 
Parker, jie Amerikiecziai.

Trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus Dilinus T. Kanady bu
vo pabalęs ir silpnas kai jis isz 
laivo iszlipo. Jis tuojaus buvo 
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Kaip Aras Skrido

BUENOS AIRES, ARGEN 1 
TINA. — Sztai keletą bruožu 
isz buvusio Argentinos kraszto 
Diktatoriaus Peron gyvenimo.

Juan Peron gimė mažame riu, buvo pasiunstas in Italija 
kaime, apie szeszios deszimts pasimokinti isz Mussolino ir jo 
myliu nuo Buenos Aires mies- Faszistu.
to, Spalio asztunta diena, 1895 Pargryžes namo jis susidėjo 
metuose; sūnūs Mario Tomas su kitais karininkais kurie isz- 
Peron, teismo virszininko ir inete Prezidentą Ramon S. Cas- 
Juana Sosa Toledo, biedno far- tillo, Birželio ketvirta diena, 
merio duktes. į 1943 metuose.

1903 metais jis paliko savo Tapo Vice-Prezidentu ir ka- 
1 namus ir apsigyveno pas savo ro ministeriu, ir per suktybes, 
moeziute Buenos Aires apylin- papirkimus ir kitas gudrybes 
kės kur jis mokslus ėjo.

Sulaukės penkiolikos metu | 
amžiaus jis stojo in Argentinos 
kariszka akademija; atsižymė
jo sportuose, ypatingai kumsz- 
tynese ir szobliu, kardu rung
tynėse.

Baigė mokslus kai buvo sep
tyniolikos metu, kaipo Leite- 

Į nantas.
Kaipo jaunas karininkas jis 

susipažino su darbininkais. 
Viena karta . jam pasisekė su 
kareiviais suardyti penkių 
tukstaneziu darbininku strai- 
kas. (Tie patys darbininkai vė
liau padėjo jaip viso kraszto 
valdžia užimti.)

Jis baigė Campo de Mayo paskirta viceprezidente, bet 
Karininku Akademija, 1925 Jievute • nesutiko, sakydama 
metuose. Vėliau jis buvo pa- kad visa garbe ir galybe prigu- 
skirtas in karininku sztaba ir Ii jos vyrui.
paskui tapo profesoriumi in 
karininku mokykla.

Jaunas 
dievino Napaleona ir seke jo1 (Tasa Ant 4 Puslapio;

Szitas galingas Diktatorius 
Peron pradėjo eiti trepais že- 

karininkas Peron myn kai taryba ir armija jam

Klebono Gimtadienis

Linksmiausias gimtadie
nis visame gyvenimo Klebo
no, Kunigužio Levi Love
gren, isz Seattle yra czia 

•gražiai apvaikszcziojamas, 
kai jo žmona padeda jam 
prapjauti gimtadienio pyra
gą in Hong Kong, Kinijoje. 
Baptistu misijonierius, Ku- 

pėdomis, stengdamasis mokin
tis isz Napalejono pergaliu.

Taper Kapitonu, jis apsiže
nijo su Maria Tizon, kuri pasi
mirė nuo vėžio ligos. Ji paliko 
jam septynių metu dukrele.

Tapo Karo Ministerijos na-

! inlindo in valdžios virszune.
1945 metuose apsiženijo su 

Jicvute Duarte, gražuole, ku
rios vienatine svajone buvo 
tapti garsia loszike. Ji tapo jo 
pagelbininke, patarėja ir ben
dradarbe sudaryti “Be Marsz- 
kiniu” darbininku unija.

Nebage netapo loszike; pasi
mirė nuo vėžio ligos, 1952 me
tuose. Jos vyras Diktatorius 
Peron reikalavo kad žmones ja 
kaipo dievaite garbintu.

Jis buvo iszrinktas Preziden
tu 1946 metuose ir paėmė vi
sa taryba ir kongresą po savo 
globa. Vėl iszrinktas 1951 me
tuose, jis norėjo savo žmona

nigužis Levi Lovegren buvo 
paleistas isz Kinijos kalėji
mo. Jis buvo paleistas isz be
laisves savo gimtadienio die
na, kada jis buvo sulaukės 
szeszios deszimts septynių 

' metu amžiaus. Jis buuvo Ko
munistu Kiniecziu nelaisvėje 
penkis metus.
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Kas Girdėt
Amerikiecziai niekados taip 

gerai neturėjo kaip dalbar turi. 
Visi biedni dabar turi daug pi
nigu. Kas tik nori gera dauba 
gąli gauti.

mums insakys ka mes turime 
gerti, valgyti ar mylėti? Gal 
Butkui patiks lisea, mandri, il
gakoje geltuonplauke. Kas ga
li supykti jeigu Sutkui patin
ka riebi, apvali, žydriaake 
juodbruve.

kio, kuris vos kvėpavo.
— Ne pykite ant manės, jog 

inejau, nes girdėjau jog kas 
tokis verke, per tai inejau.

— Kūdikis mano serga O

Szeszios deszimts penki mili
jonai ir puse dalbai’ darbus tu
ri Amerikoje. Reiszkia du isz 
penkių dirba ir gerai uždirba.

Fabrikantai pranesza kad jie 
per pastaruosius metu užsidir
bo daugiau kaiip deszimta, nuo- 
szimti daugiau negu pernai.

O dalbar fabrikantams ir 
kompanijoms taksos bus su
mažintos, tai visi dar daugiau 
užsidirbs.

Sztorninkai ir fabrikantai 
Amerikoje pranesza kad biznis 
niekados nebuvo geresnis, kad 
net už praėjusiu metu biznis 
yra septintu nuoszimcziu 
resnis.

o'e-

Beveik visi sztorninkai 
bar perkasi apie penkta 
szimti visko daugiau negu per
nai del Kalėdų.

da-
nuo-

Baldu, furnisziu fabrikantai 
sako kad ju biznis yra padidė
jęs apie devynios deszimta nuo- 
szimti.

Tos gražuoles gali darkytis 
pusnuoges, bet kas yra tokis* 
mokytas, kad jis mums pasaky
tu kuri mums patinka ?

o 
vyras da neatėjo namon. Kad 
norints surastu kokia rniela- 
szirdinga ypata.

— (lai beda pas jus?
— Jau nežinome ka, su sa

vim daryt. Ryto turėsime isz- 
ne-

pa-

ne- 
ant

Pypkes Durnai uz- 
ligi 
isz-

Septyni Žmogaus
Amžiai

Pirmutinis amžiaus yra:
Kada jis pirma karta pamato 

svietą.
Antra, kada ji svietas geidžia.
Treczia, kada stengėsi ji 

kpžioti visa.
Ketvirtas, kada visi mansto
Kad jam tik puses visko 

užteks.
Penktas, svietas pradeda 
Mažiau apie ji rūpintis.
Szesztas, jis yra užganadintas,
Jeigu aplaiko tik szmoteli 

žemes,
Susidedant isz szesziu 

keturkampiniu pėdu.
Septintas, buna jam

’ užkastas.

In Los Angeles bankieriai 
sako kad ji turi per daug pini
gu savo bankose ir tik laukia 
kam nors pinigui paskolinti.

PASITAISIAS ::
:: PRASIŽENGĖLIS

Automobiliu fabrikantai 
pardavė daugiau nauju auto
mobiliu sziais metais negu ka
da pirmiau!, ir jie tikisi dar 
daugiau parduoti ateinancziais 
metais. Ir del tokio biznio ban
kieriai džiaugiasi, nes daugiau 
negu trys czvertys tokiu pirki- 
ku skolinasi pinigu isz banku 
del tu nauju automobiliu.

Ir plieno fabrikantai džiau
giasi, nes juo daugiau nauju 
automobiliu, juo daugiau biz
nio tiems plieno fabrikantams.

Automobiliu kompanijos ti
kisi iszleisti, parduoti daugiau 
kaip du milijonu nauju auto
mobiliu priesz Naujus Metus.

Szitos automobiliu kompani
jos dabar rodos visai nepaiso 
kiek darbininkai daugiau algos 
'reikalaus; jie ant visko sutin
ka, nes jie ne graszio netrotina, 
nes jie tuojaus pabrangina sa
vo autoįriobilius du sykiu tiek, 
kiek darbininkai pareikalauja.

Reiszkia, darbininkai, reika
laudami didesniu algų, patys 
sau kartuves stato.

Ateinanti meta, automobiliu 
fabrikantai tikisi parduoti apie 
asztuonis milijonus nauju au
tomobiliu, neskaitant nei tro- 
ku nei autobusu.

Tos gražuoliu rungtynes in 
Atlantic City mums iszrodo 
tikros baikos ir gyvi szposai. 
Kas yra tokis mokintas kad jis 
mums pasakys kuri mergina 
yra gražiausia? Sugulove, mei
luže ar žmona: mums patiks, o 
jums gal bus visai biauri. Kas- 
link gražio, kaip ir skonio, nie
kas mums nepasakys kas mums 
patinka. Jums gal patinka alu
tis, o mums sznapselis, ka,s
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riui tas nemažei Ipatyko. Buvo 
laimingu terp tu žmonių!

Iki vėlybam vakarui dirbo 
girioje, o gaspadorius buvo isz 
to užganadintas kalbėdavo: 
Pasilik pas mane kol pts norėsi 
ne skupesu tau duonos ir už- 
mokesczio.

Viena karta perskaitė laik- 
rasztyje jog ji jieszko. Buvo 
tenais apraszyta visa istorija 
jo žudinstos ir pavydalas jo. 
Už suėmimą jo likos paskirta 
nagrados szimta rubliu. Buvo 
teip-gi paraszyta in kokia apy
linke pabėgėlis nusidavė, nes 
tumu bludo.

Vela juokėsi isz savo pabėgi
mo ir luosybes apie mokintus 
vyrus kurie paskui ji seke.

Teeip pereitinejo menesiai, 
perejo puse meto. Gaspadorius 
buvo visai užganadintas isz jo.

Buvo tai vėlybam rudens lai
ke, sniegas 
Viena diena 
in Andriu:

— Klausyk Andriau, turėsi 
sziandien eiti in kaiminiszka 
kaima. Gausi už tai užmokesti 
savo kaip ir visados, apie tai 
nesirūpink.

— Ne kalbėkit apie užmo
kesti, eisiu noringai. O ka turiu 
daryt?

— Gyvena tenais mano gi
minaitis. Paskolinau nuo jo pi
nigu, tai noriu nusiiuist jam 
proėenta. Tau tykiu visame 
Andriuk, ba esi užtikrina®, nu- 
neszk jam tuos pinigus.

Andrius pasirenge in kelione 
ir iszejo. Perejo per kalnus at
rado giminaiti ir atidavė jam 
pinigus ir rengėsi ant sugryži- 
mo.

gulėjo kalnuose, 
tarė gaspadoruis

Sztai prie girios stovi maža 
grinczele, eidamas szale jos 
iszgirdo Andrius joje garsu ir 
graudinga verksmą. Užsilaikė 
ir i nėjo in vidų.

Paregėjo motere klaupian- 
czia prie lovos serganczio kudi-

eit isz grinezios, o niekas 
nori mus paimt pas save.

— O tas del ko?
— Ba neturime kuom 

mokėt. Kaiip ne užmokesim 
ryt, tai mus gaspadorius
mes laukan, o esame jau kalti 
penkes deszimts doleriui! Pa
ims tuos musu pora rakandu 
ka da-pasiliko.

— Nes tai negalimas daig
tas!

— Nes tiep bus, pamatysi.
Motere toliaus apsakė, kaip 

per kelis metus kentėjo beda. 
Vyras josios 'buvo kalviu. At
ėjo in czionais isz kitur, ba 
jiems kalbėjo jog uždarbiai 
czionais geresni, nes darbo vy
ras czionais negalėjo gauti. 
Pradėjo dirbt pas gaspadoriu 
už berną, nes trumpam laike 
apsirgo. Ir nuo tada gyveno to
je grinczeleje, o kad vyras nie
ko negalėjo uždiibt, negalėjo ir 
raudos mokėt, o da reikėjo 
daktarui mokėt ir ąptiekoriui 
už gyduoles. Priek tam apsirgo 
ir kūdikis. Oi, beda mum beda, 
o isz niekur pagetlios neateina !

Andrius gailėjosi nabagėlės, 
nes niekaip negalėjo jai pagel
bėt. Penkes deszimts doleriu, 
puikus tai pinigas dėl vargszo, 
isz kur ji gaut! Kieta szirdi tu
rėjo turėt gaspadorius, ka no
rėjo tokius vargszus iszmest, 
nes, geide turėti kas jo.

Nežinojo kaip tame pagelbėt 
norints butu isz szirdies pagel- 
bin.es jeigo bintu galėjas. Naktis 
jau užėjo. Pastanavijo' jau ne- 
sugryžt in savo kaima, nes per
nakvot czionais. x

Jau porejo gryszt ipas gimi
naiti pas kuri buvo at.neszes pi
nigus ir tenais pernakvot, kad 
sztai inejo vyras nelaimingos 
moteres. Apredalas jo buvo 
menkas ir apiplyszes/ nes isz 
akiu davėsi matyt dorumas.

— Ant niek, ant niek! Isz- 
tare nulindęs, įstodamas priesz 
paezia. .Netemino suvis ant pri- 
buviso.

Pati atidėjo jam atyda ant 
nepažinstamo.

Pasveikino ji trumpai ir atsi- 
gryžo prie kūdikio. Turėjo ii 
labai mylėt ir buvo geram tėvu, 
ba paėmė aut ranku ir temino 
ant serganezios mergaites.

Po tam kalbėjosi su And- 
■ rium, apsakinėjo jam koki ne- 

mielaszirdingi žmones randasi 
tam kaime. Net szirpuliai pe
reina per ji, kada pamisima 
apie rytojaus diena.

— ‘Pagelbecziau jum idant 
galecziau, nes negaliu, isztare 
Andrius.

Vargszas da apsakinėjo apie 
savo vargus ligi devintai va- 

‘ landai vakare. Taisai žmogus 
perejo daug ir pažinojo var
ga.

i Andrius atsisveikinęs iszejo.
Navatnos mislis slankiojo po 

jo galva, kokiu da niekad savo 
gyvenime neturėjo. Sarmatino- 
si gyvent laimėje, sunkiam 
darbe, po teisybei, nes be var
go, kada tiejei vargszai tiek 

. keiiczia. >
Pastanavijo sau drueziai, jog 

. pribus in pagelba vargszams.
Pabarszkino in duris nedo- 

. raus gaspadoriaus ir prasze 

. idant da paskolintu sziek tiek

vargszams, nes gaspadorius ne
tiko ant jo praszymo atsaky
damas:

— To negaliu padaryt ba ir 
teip viskas dingo ka buvau 
skolines.

Andriuj nieko daugiau 
atsake, net tik praszesi
nakvynes kuria aplaike už už- 
mokeste.

Atsigulė, bet užmigt nega
lėjo. Teip jau sunku buvo ant 
szirdies. Jisai neturėjo jokiu 
ruipesczius, o tieji vargszai ry
to bus iszmesti laukan žiemos 
laike. Ant galo užmigo.

Sapnavosi jam jog mate pa- 
guodota, teisingysta Dievo. 
Prisiartino prie jo tardamas: 
Ar atkentejei už savo nusidėji
mą?

Darėsi jam ant permainos 
•karszta ir szalta, rodos turėjo 
drugi, negalėjo pasijust, nes 
nuolatos tik mistino:

te mano da sunkiną, ant manes 
ba pabėgau nuo kaltes.

Grieže dantimis ,szirdis pri
sipildė baime. Mate kalėjimą 
isz kurio pabėgo, iszrode jam 
jog turės sugryszit in kalėjimą, 
arba numirt. Negalėjo apsimal- 
sztyt. Eisiu ir atsėdėsiu savo 
bausme, o tada turėsiu atilsi 
miline sau.

Kada pabudo atsiminė sau 
visa sapna rodos kad ji tikrai 
mate. Sanžine atsilieipe jame. 
Suprato jog jau netures^atilsio 
nei valandėlės, kol naudos ne- 
užsipelnytos luosybes.

Mislino apie varginga szei- 
mynele kuri turės paneszt 
sziandien tiek vargo. Jie ne
kalti o turės paneszt teip daug, 
jisai kaltas, luosas ir linksmas!

— Asz juos galiu iszgelbet 
ir turiu gelbėt! Tarė pats in sa
ve, ir pats ryto nubėgo in grin
czele vargszu.

Prasze kaimuoezio idant nu
siimsiu žinia pas savp gaspa- 
doriu, jog Andrius nusidavė in 
miestą ant svarbaus reikalo, o 
kada sugryž tai to nežino.

Kada Andrius inejo in grin- 
czia kalvio užtiko juos ant ko
jų. Sudėsiinejo savo rakandus 
kokius turėjo, o ir ka pavėlins 
gaspadorius nesztis su savim. 
Skola buvo didele, nes turės 
tiek susimylejimo jog visko 
jiems nepaims.

— Palaukite, palaukite, pa- 
szauke Andrius, asz jums pri
gelbėsiu! Paimkite szita laik
rodėli ir duokite gaspadoriui 
kaipo zostava ligi rytojaus, o 
vakare skupuolis aplaikys sa
vo pinigus. Nes turite eiti su 
manim in miestą tenais, o vis
kas duosis užbaigt.

Nelaimingas priėmė laikro
dėli su didžiausia dėka ir ant 
priyertimo Andriaus pasirenge 
in kelione.

Tėvas palaimino serganti 
kūdiki ir iszejo abudu.

Ėjo per visa diena net iki vė
lybam vakarui. Ant galo pare
gėjo miestą.

— Palaukite 
adrius isztrauke 
tardamas:

— Teip, o dabai’ suriszkite 
man rankas.

— Ar isz proto iszejai?

Nusistebejes žiurėjo kalvis 
in Andriu. į

—- Dabar mane suriszta nu- i 
vesite in miestą in suda. Už su
ėmimą manes paženklino szim- ■ 
ta rubliu, o tie pinigai gausis , 
jum. Užmokėsite savo skolas ir 
neturėsite daugiau vargo.

Kalvis atsiklaupė priesz An
driu, kurio geras užmanimas 
atnesze jam pagelba. Atsisaki
nėjo visaip nuo iszpildimo no
ro Andriaus, nes jisai' spiresi 
idant kalvis užgana padarytu 
jo norui.

Buvo jau tamsu, kada atėjo 
in kalėjimą. Nuvede juos pa.s 
direktorių, kuris iszklause juos 
abudu.

Kalvis apsakė viską kas at
sitiko. Kaip Andrius, kurio 
niekad savo gyvastį priesz tai 
nebuvo mates, atėjo in jo grin- 
czia ir palinksmino ji bėdoj. 
Kaip jo vargas buvo teip dide
lis jog niekas kaime nenorėjo ji 
suszelpt. Andrius davė jam in 
zostava savo laikrodėli vienati
ne atminte kuria turėjo po mi
rusiam tėvui. Tik ant kelio ap
sakė jam apie savo inieri. Ir 
dabar sugryžta in kalėjimą ir 
pasiduoda in rankas teisingys- 
tos.

Norints vargszas nesueme 
prasižengėlio, nes tasai pats 
sugryžo ger valei. Direktoris 
iszmokejo jam szimta rubliu 
ant praszimo Andriaus, o atsi
sveikinęs szirdingai su juom, 
nuėjo namon.

Ėjo nebagelis per visa nakti 
kol daejo namon. Abudu su pa
ezia atsiklaupė dekavojo ir 
melde Dievo idant 'susimylėtu 
ant geradejaus ir dovanotu 
jam jo nusidėjimą.

Andrius likosi in vestas in 
kalėjimą.

Ant rytojaus turėjo iszsiaisz- 
kinti priesz direktorių kalėji
mo Prisipažino jog neprisotin- 
tas noras aplaikimo luosybes ji 
teip apėmė jog pastanavijo pa
bėgt ir apsakė del ko pats velei

truputi! Au
galą virves,

tani pasakysiu apie viską.
Kalvis padare tai su: dideliu 

nenoriu.
— Dabar dažinosi, kas asz 

esmių do vienas. Esmių kali- 
ninku, ka pabėgo isz kalėjimo. 
Jieszkojo mane, nes nesurado. 
Vakar macziau jusu varga, ne
turiu daugiau ramybes, turiu 
gryszt atgal in kalėjimą.

Susigraudinęs klausė apsa
kymo direktorius, stebėdama
sis jog tiek jame randasi gera- 
dejystes.

Užrakino ji vela in kambari, 
nes apsieitinejo su juom gerai.

In puse meto vela ji nuvede 
priesz direktorių.

— Perstacziau tavo atsiti
kima del ministerio teisingys- 
tes, praszydamas sumažino tau 
bausme, ba. po tavo pabėgimui 
bausme butu pasididinus. Pra- 
szimas mano likos iszklausin- 
tas geriau ne kaip pats galėjau 
tikėtis. Isz priežasties vardu
vių didžio kunigaikszczio, in- 
pedžio sosto, gavai luosybe. Esi 
valnas, eikie-gi dalbar su 
vu. Tavo geras darbas ir 
laszirdyste del artymo, 
iszva.lnina isz kalėjimo.
szita valanda apleist narna ka
lėjimo.

Die- 
mie- 
tave 
Gali

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 401 puslapiu, 50c.

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszirota isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. j

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; A pie bo- 1 
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 nema
no. 58 pus., 20c. i

No.127—-Trys istorijos apie 
' Duktė Pustyniu; Peleniute;

Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
No.128—Dvi isztorijos: Val- 

’ dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
No.132—Trys istorijos: Apie 

Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks- 
m. 62 puslapiu,. 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
piu, 35c. 1

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

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

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Vieš
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Arži uolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180^6—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

StAsU Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuką ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. <



“SAULE” MAHANOY CITY. PA. •
______________ > \

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Knygos Did. 3%x5Vž col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

:: Duktė Malkakerczio ::
ĄRTI milžiniszkos girios gy

veno malkakertis su paczia 
ir vienatine dukrele apie trijų 
metui senumo. Buvo teiip var
gingi jog vos galėjo iszsimai- 
tint nuo- dienos iki dienos.

Viena diena malkakertis isz- 
ejo in giria kirst malkais su 
skaudanezia szirdižia. Kada 
pradėjo kirst viena isz medžiu, 
stojo priesz ji puikia pana, su 
karūna isž žibaneziu ■‘žvaigž
džių ant galvos.

— Asz esmių: karaliene dei
vių, isztare, tu esi vargsizas ir 
neturi isz ko iszmaitint savo 
szeimyna, atiduok man savo 
duktere, o asz ja auginsiu ir 
busiu del josios motina.

Malkakertis paklausė deives, 
atvede mergaite ir atidavė jai, 
kuri paėmė ja in savo karalys
te. 'Czionais mergaitei buvo ge
rai, turėjo visko in vales ir bu
vo puikiai parėdyta.

Kada daejo keturiolika me
tu, karaliene deivių paszauke 
ja pas save ir tare in ja.

— Mylimas kūdiki, asz isz- 
kelaunu in tolyma kelione. Pa
lieku tau trylika raktu nuo try
lika pakajui, kuriuos sergėsi li
gi asz sugryžisizin namon. Dvy
lika duriu asz tau pavėlinu ati
daryt idant paregetumei visus 
puikius daiigtus kurie lenais 
randasi, nes in trylikta tau ne
valė ineit. Klausyk manes ta
me, nes jeigu peržengtum mano 
prisakyma tai tau atsitiks di
dele nelaime.

Mergaite prižadėjo 'būtie pa
klusnu, nes kada deive iszke- 
liavo, pradėjo atlankynetie vi
sus pakajus. Kožna diena ati
darė'po vienas durys kol baigė 
dvylikta. Kožnam kambaryje 
mate neiszpasiakytina' puikumą 
o kožnam mate puikia deivia, 
su kuria linksmai perleidinejo

Jau Nekarta,...
Priminėm musu skaityto

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po tris centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą,“ ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo.

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

diena.. Tik pasiliko da trylik
tos durys kuiriu da’neatidare, o

Buvau vienam mieste, 
Kur užtikau kėlės 

kareziamas, 
Kurios nevos pardavinėja 

kokia ten zupe,
Bet turi ir po 'baru 

guzutes,
In kuria tankiai atsilanko 

tūla moterele,
O kada, negali in ten 

nubėgti,
Per mažus vaikus, 

Nušauna jiems czeveryku 
ir pakavoja,

Kad nerastu ir negalėtu
eiti jos jieszkoti,

O pati zuja in kareziama 
, szumyti.
Kaip iszsitrauke gerai 

tojo sztopo,
Tai prie kožno kabinasi, 
O liežuvi turi ilga kaip 

mastas.
Dievui ei i a u brau gus, 

Dirstelek in jos narna, 
Tai negali palbutie nuo 

(baisios smarves.
Vargingas vyras ir vaikai 

su tokia boba, 
Turi tikra pekla.

Jeigu toji bobele nepasitaisys, 
Tai asz kitaip padainuosiu, 

Apie ja, o dabar ant to 
Užbaigsiu ir pasakysiu, 
Jums su Die v kūmutes.

* * *
Ar netikysta turi savo 

Pradžia, galvoje ar szirdyje? 
Turi szirdyje, nes pranaszas

Dovydas taip kalba: 
“Kvailys kalba szirdyje

< savo: ne yra Dievo.“ 
Netikėlis užgina esybe

Dievo, 
Del to kad jis bijo

Dievo, 
Savo Sutvėrėjo.

Nenori jis tikėti iii 
Dieva,

Nes nenori pildyti Jo 
prisakymu,

Todėl jis nenori būti 
doru.

Nusidėjėlis, netiki in Dieva, 
Nes nenori pasitaisyti.

Per tai negalvoję nei prote, 
Tiktai szirdyje guli 

netikysta. 

laibai jai rūpėjo dažinot kas ja
me radosi. Pasakė del deivių 
jog atidaris tik truputi ir vi
sos gales pareget kas jame ran
dasi. Nes deives visos paszau
ke:

— Ne, ne, neatidarinekie, 
tai butu griekas, žinai gerai 
jog tau karaliene liepe ju ne- 
atidarinet, o tave patiktu dide
le nelaime!

Mergaite paklausė nes szir
dyje turėjo misli, jog kita dįe- 
na be juju žinios atidaris du
ris. Su kožna diena augo dides
nis akyvnnias idant atidaryt 
duris. Viena diena, kada visos /
deives buvo atsitolinę nuo pa- 
lociaus pamisimo sau mergai
te: “Dabar pasilikau viena ir 
niekas mane nematys, atidary
siu tik truputi ir paregėsiu kas 
jame randasi.“

Paėmus rakta, inkiszo in 
spylia, o vos pasuko rakta, kad 
siztai patys durys atsidarė ir 
paregėjo kambaryje trys'stebė
tinai, puikias deives sedinezias 
ant deganeziu sostu. Mergaite 
labai persigando ir nuo deivių 
negalėjo nepasijudint isz vie
tos, o pridėjus pirszta prie ži- 
banezois szviesos, tuojaus pa
stojo auksinis.

Tuojaus pajuto didele baime 
savije, o uždarius greitai du
ris nubėgo in savo kambarį. 
Szirdis josios plake kaip kūjis, 
o norints prausė pirszta auk
so, nes jojo negailėjo numazgot.

In kėlės dienas karaliene dei
vių sugryžo isz savo, keliones. 
Paszauke mergaite pas save 
idant atidavinet raktus kara
laitei, toji josios paklausė:

— Ar atidarai tryliktas du
ris?

— Ne, atsake mergaite.
Tada karalaite uždėjo savo 

ranka ant mergaites szirdies ir 
pajuto plakimą szirdies ir tuo
jaus pažino jog josios prisaky
ma sulaužė ir vela užklausė:

— Ar atidarai tryliktas du
ris?

— Ne, atsake vela mergai
te.

Tada karalaite paregėjo 
auksini pirszta mergaites ir 
dabar ant tikrųjų žinojo jog ji 
tryliktas duris atidarė, nes ve
la paklausė mergaites:

— Ar atidarai tryliktas du
ris?

— Ne, vela atsake mergai
te. į

— Neklausaį mano prisa
kymo ir nepasakai man teisy
bes; už tai neesi gadna būtie 
karalystėje deivių. Atsake ka
ralaite.

Po tuju žodžiu mergaite in- 
puole in dideli miegi, o kada 
pabudo radosi dideloje pusezio- 
je. Norėjo szaukt pagel'bos nes 
negalėjo isztart nei žodžio. No
rėjo bėgt, nes in kur pasisuko 
ten aisztrus erszkecziai jai rado
si ant kelio jog isz tankumu 
negalėjo Užsigauk Ten kur pa
budo stovėjo milžiniszkas me
dis ir tasai ketino būtie josios 
priglauda. Maitinosi tik Vuo- 
gom ir szaknelem.

Po kokiam tai laikui ir dra
bužiai josios su'plyszo ir nupuo
lė nuo juosius, per ka turėjo 
uždengt savo kuna. su savo il
gais plaukais. Taip perleido 
meta po metui.

Po nekokiam laikui vasaros 
laike kada jau visi medžiai pra
dėjo žaluot, karalius tosios 
apylinkes iszjojo isz savo dva
ru ant medžiokles. Vijosi pas
kui elne, kuri dingo terp tan- 
kuininu prie tojo medžio kur 
mergina gyveno-. Karalius nu- 
szokes nuo arklio su szoble 
pradėjo sau kirst kele terp tau- 

kaminu idant toliaus galėtu 
lestis paskui elne. Kada, iszkir- 
to sau kele priėjo prie to me
džio, paregėjo sedinezia puikia 
mergina apsiredusia. iii savo il
gus plaukus. Niisidyvijo baisiai 
jog nei žodžio negalėjo prakal
bėt, ant galo iszdriso prakal
bėt :

— Kas tu do viena? Ir ko 
czionais sėdi po medžiu? Ji 
nieko neatsake ant jo klausimo.

Ir vela karalius užklausė:
— Ar nori kelaut sumanim 

in mano palociu?
Jieji tik palingavo su galva 

o karalius paemes ja ant savo 
arklio nujojo in palociu. Pri
buvęs in palociu davė jai pui
kiausius rūbus ir kitokius rei
kalingus daigius del apsiredi- 
mo. Norints negalėjo ji kalbėt, 
o kad 'buvo labai patogi, kara
lius labai in ja insimylejo ir 
paėmė sau už paczia;. Metas lai
ko perejo susilaukė ji sūneli. 
Viena naktį gulėdama lovoje 
pasirodė jai salpne karaliene 
deivių, kuri teip in ja prakal
bėjo :

—- Ar pasakysi man dabar 
teisybe ir prisipažinsi jog ati
darei duris trylikto pakajaus? 
Jeigu prisipažinsi tai sugražin
siu tau kalba. Jeigu ne, tai at
imsiu nuo tavęs naujai užgi
mus? kūdiki.

Karaliene deivių sugražino
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jai kalba, ant tos valandėlės, 
nes josios szirdis buvo teip už- 
sikietejus jog toji vela atsake 
“ne“. Deive paėmė kūdiki isz 
lovos ir isznyko jai isz akiu.

Kada ant rytojaus, nerado 
kūdiki žmonys visi pradėjo 
kalbėt, jog karaliene savo kū
diki nužudino. Karaliene ap- 
kaltinima girdėjo nes negalėjo 
nieko iszaiszkint, o karalius 
mylėdamas ja nuoszirdlžiai ne
tikėjo ka žmonys kalbėjo.

Antras metas perejo ir vela 
sunns užgimė karalienei. Deive 
vėla pasirodė naktyje ir vela 
užklausė kaip ir pereita meta ir 
vela paėmė antra sūneli su sa
vim.

Treczia meta susilaukė duk- 
riuke, nes deive vela pasirodė 
karalienei naktyje ir prakalbė
jo in ja: “ Eikie su manim“. 
Paėmė karaliene už rankos ir 
nuvede in karalyste savo kur 
parode jai josios du sūnelius 

bovijenezius terp visokiu žem- 
cziugu. Karaiien.e nusidžiaugė 
labai paregėjus savo vaiku- 
czius, nes deive atsiliepe:

— Ar da tavo szirdis ne
minko? Jeigu prisipažinsi man 
jog atidarei uždraustas duris, 
tai atiduosiu tau juos atgalos.

Karaliene nenorėjo prisipa
žint ir szita karta nes atsake: 
“Ne, asz tujų duriu neatida
riau“.

Deive atvede ja. atgalios in 
palociu, nes, nunesze su savim 
mergaite, o kada žmonis daži- 
nojo jog ir treczias kūdikis 
dingo, pradėjo visi szaukt, jog 
karaliene yra žmog-edys ir 
suede savo vaikus. Karalius 
jau negalėjo ilgiau susilaikyt, 
paliepė karaliene sudegint ant 
laužo. Jau laužas likos sukrau
tas o karaliene stovėjo ant jo 
pririszta prie stulpo, ugnis li
kos jau uždegta, o liepsna isz 
visu szaliu pasirodė. O kad asz 

galeczia norints priesz smėrt 
■prisipažint jog asz duris ati
dariau ! Ir sztai tuojaus pasiju
to jog galėjo kalbėt ir paszau
ke susigraudinus:

— C) karaliene deivių! Asz 
atidariau duris nuo trylikto 
pakajaus!

Tuojaus pradėjo lyt, o ugnis 
užgeso. Aukszt&i pasirodė di
ddle szviesa kurioje pasirodė 
deive su trejetą kūdikiu kara
lienes tardama:

— Tas ka graudinasi už 
savo prasižengimus ir prisipa- 
žinsta. prie kaltes, buna atleis
tos. Po tu žodžiu ^padavei josios 
vaikelius, sugražino kalba ir 
prižadėjo jai laime ir linksmy
be su savo vaikelais iki smert.

— GALAS —

PASITAISIAS ::
:: PRASIŽENGĖLIS

Į^IEK kartu dirstelėjo kali
niu kas ant savo paneziu, 

griauždavo dantimis. Buvo 
jaunas ir geide luosybes. Po 
teisybei žinojo jog buvo kaltas 
ir turi už savo prasižengimą at- 
pakutavot, teisingysta. to rei
kalavo. Visom pajiegom geide 
luosybes ir gailėjosi savo jaunu 
dienu, jog turės persedet kalė
jime.

Andrius mistino ir iszmisli- 
nejo kaip iszsigaut isz kalėji
mo, pabėgt. Iszsidave jam tas 
negalimu daigtu. Kuom dau
giau ji sergėjo.

Pradėjo tada apsimalszinet, 
ne ant kart, nes po valei, idant 
nenuižinretu jo užmanimo. 
Nesiskundė ant dažiuretoju 
daugiau, nes szirdyje dėjo 
veikimus kaip galėtu pabėgt.

Toliaus pasakė dažiūrėtojam 
jog nori diibti, ka ir aplaike, 
buvo darbszius ir girdavo ji. 
Maitino ji geriau už kitus kali- 
ninkus. Viena diena likosi An
drius su kitais iszsiunstas ant 
kiemo kirst malkas. Noras luo
sybes teip ji apėmė jog toliaus 
negalėjo atsispirt pagundai. Su 
pundu medžiu prisiartino prie 
tvoros kalėjimo) dairydamasis 
aplinkui save. Su vienu szokiu 
perszoko tvora kalėjimo ir ga
vosi ant kitos puses.

Buvo luošu! Du metus da ke
tino persedet kalėjime, nes pats 
sau sutrumpino kaukes! Kaip
gi džiaugėsi isz savo darbo! 
Nes jautėsi, jog ne visai yra 
laimingu, žinojo jog apgavo 
teisingysta. Privalo būti atpa- 
kutavot už savo prasižengimą. 
Nes paszauke pats in save: 
“Kas man apeina kiti. Atpaku- 
tavojau gana už žudinsta savo 
kaimyno ir tai laike piktumo, 
ba mane^apjuodino. Bet tai isz 
mano szalies neapsirokavimas. 
Ka-gi žmogus nepalpildins lai
ke piktumo. ’ ’

Ėjo terp girios, o su kožnu 
žingsniu jautėsi sveikesniu. Ži
nau jog paskui mane vysis, 
jieszkos visur, nes tasai ka tu
rėjo tokia gera iszminti pa
bėgt turės ir ant toliaus kur ge
rai pasislėpt.

Ant rytojaus paregėjo pakal
ne kur isz tolo davėsi matyt pa
stoges tiko kaimelio.

— Czionais pasiliksiu ir pa
sirūpinsiu sau kokio užsiėmimo 
czionais mane nesujieszkos, 
isztare pats in save.’ ',

Rado czionais užsiėmimą 
kaipo malkius, niekas nedasi- 
protejo jog tasai jaunas vyras 
yra pabėgėlis isz kalėjimo. Tu
rėjo clrutus peezius, buvo prie- 
telingu su visais, ka gaspado-

(Tasa Ant 2 Puslapio) a
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Žinios Vietines
— Gerai žinomas 'buvęs se

nas gyventojas isz Shoemakero 
peczes, Jurgis Buidrikas, numi
rė Panedelio vakąra devinta 
valanda, in Sehuylkiilo pavieto 
ligonbute in Schuylkill Ha?en. 
Gimė Lietuvoje ir atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Buvo angįiakaisis, ir pasku
tini karta dirbo Park Place ka
syklose, bet isz priežasties se
natvės prasiszalino nuo darbo. 
Laidojo Ketverge isz Grabo- 
riaus L. Traskausko Koiply- 
czios, 535 W. Centre uly., su 
ajpieg'omis in Szv. Juozapo baž- 
nyczioje devinta valanda ryte, 
ir palaidotas in parapijos kapi
nėse. — Amžina atilsi!

—- Ponas Juozas J. Ma- 
cziulskis isz Shenadoro lankėsi 
mieste su reikalais ir prie tos 
progos atlankė “Saules” Re
dakcija. Acziu už atsilaukyma.

— Sukatoj pripuola pirma 
diena Spalio (October). Mene- 
sis palszvenstas del Szv. Rožan- 
cziaus, taipgi Szv. Remigijo, o 
Tautiszka Vardine: Bastis. Ir 
ta diena: 1923 metuose Pirma ji 
Pasaulini Kara in Argonne 
miszka, Prancūzijoje, pirmuti
nis užsipuolimas su eroplanais; 
tai buvo pradžia kariszku jiegu 
padangėse; 1928 m., Rusija in- 
vede pirmąjį savo penkiui me
tu veikimą; 1883 m., Amerikos 
paczto sztampos buvo atpigin
tos nuo trijų centu ligi dvieju 
centu. Dabar jos vėl ka'sztuoja 
tris centus; 1910 m., Los Ange
les mieste, Californijos valsti
joje, laikraisiziczio “Times” re
dakcija susprogdinta. Dvide
szimts vienais žmonių ž u v,o. 
Ūkininku priežodžiai: Rudens 
skaidres dienos gabena viek 
veja ir sniegus. Jeigu zuikelis 
ilgai vasaros kaili deveja, tai ir 
žiema dar toli. Jeigu Spalio 
menuo szaltas, tai ateinanezia- 
me mete nebus kirmėlių gadi- 
naneziu kopūstus.

— Musu senas skaitytojas, 
ponas Antanas Cziuipinkas ir jo 
žmona isz Shadyside, Ohio, 
sviecziavosi mieste pas gimines 
Žegunus, nuo W. South uly., ir 
prie tos progos atlankė ir ‘ Sau
les’ Redakcija, atnaujinti savo 
prenumerata ant kito meto. 
Taipgi atlankė savo sunu Juo
zą, szvogeri Joną Ba barška ir 
svotą Domininką Staniką visi 
gyvena Luzerne, Pa., taipgi at
lankė savo teta Ona Daugirdie
ne isz Turkey Run, Shenan
doah, Pa. — Acziu už. atisilan- 
kyma.

— Panele Helena Dul skinte 
nuo 612 W. South uly., pasimi
rė Seredos ryta apie 3:30 va
landa in Pottsville ligonbute 
kuri ten gydėsi per du mene
sius. Velione gimė Mahanojuje. 
Josios tėvelis mirė 1942 m., mo
tina 1931 m., o brolis Petras mi
re pareita Gegužio menesio. 
Paliko du brolius: Vinca, na
mie ir Jurgi mieste; taipgi ke
letą brolienių ir seserienu. Lai
dos Panedelio ryta su apiego- 
mis in Szv. Juozapo bažnyczio- 
je ir palaidos in parapijos ka
pinėse.

.— Kita sanvaiite: N odelio j 
pripuola asztuoniolikta Neda
lia po Sekminių, taipgi Aniuo- 
lu Sargu ir Szv. Elenterijo, o 
Tautiszka Vardine: Eidvilis. 
Ir ta diena: 1949 m., Rusija pri
pažino Komunistiszka Kinijos 
valdžia ir pasmerkė Chiang 
Kai-sheka kaipo sukilėli; 1935 
m., Italijonai užsipuolė ant 
EthiopijO'S kraszto; 1780 m., 
Amerikos^ augsztas karininkas 
Major Andre 'buvo pakartas, 
už tai kad jis buvo susitaręs 
Anglams iszduoti Amerikos 
kariszka Akademija, West 
Point.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Tereseles ir Szv. Kandido Ken
tėtojo, o Tautiszka Vardine: 
Glandis: Taipgi ta diena: 1863 
m., Prez. Lincolnas paskelbė 
pirmąją Dekavones Diena, kai
po viso kraszto szvente; 1421 
m., Szventas Tėvas, Popiežius 
užtvirtina įpirmaji Vyskupą 
Lietuvoje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Praneiszkaus Asyžieczio, o 
Tautiszka Vardine: Pryte. Ir 
ta diena: 1893 metuose buvo 
pirmaji syki pavartuota Niag- 
ra Falls krioklio jiegos del pra
mones ir del biznio jiegos.

New York, N. Y. —
Pirmas rungtynes beisboles lo- 
szimas del, Amerikos Cziampi- 
jonaii del szitu metu tarp New 
York Yankees ir Brooklyn 
Dodgers rateliu invyko Sere- 
doj popiet in Yankee Stadium. 
63,869 žmonių mate pirma, 
rungtyne. Laimėjo: Yankees 6, 
o Dodgers 5.

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

ponele Morta Szliogeryte ir du 
sunu: Feliksą ir Juozą. Amžina 
atilsi! O jiems, artimiausiems 
pareiszkiaina yra. vieszai szir- 
dinga užuojauta, 'kondoleneija.

— K. V.

Philadelphia, Pa. —
Gerai žinomas viengentis a.a. 
Feliksas Szliogeris, nuo 3292 
Miller uily., Rugsėjo 20-ta die
na, atsisveikino su szio pasau
liu, o Rugsėjo 24-ta diena likos 
palaidotas su želabnu pamaldų 
in Szv. Jurgio bažnyczioje, o 
palaidotas iii Szv. Kryžiaus ka
pinėse. Gra'borius Dominikas 
Earaminas laidojo. Velionis 
buvo narys Katalikiszko Susi
vienijimo 20-to kuopos, a.a. Fe
liksais Szliogeris buvo naszlys, 
jo pati Elena, mirė keliolika 
metu atgal. Velionis kol galėjo 
dirbo kriaucziszkame bizniuje 
ir buvo nariu Lietuviu Muzika
li© Namo Bendroves ir Lietu
viu Sziaures Kliubo. Paliko dvi 
dukterys: Ona Quiaseriene ir

lencijai, jusu ligoje, ir mes už
tikriname, kad jus busite musu 
maldose, kurias mes Ponui Die
vui aukosime del jusu sveika
tos.”

7 ŽUVO ARMIJOS 
EROPLANE

BURNS, WYOMING. — 
Septyni lakūnai kareiviai žuvo 
kai ju dvieju inžinu C-47 ero- 
planas nukrito, sudužo ir užsi
degė per lietu ir sniegą.

Lakūnai isz Warren Air 
Force Base in Cheyenne grei
tai užgesino gaisra, bet visi 
ant to eroplano buvo jau taip 
sudege, kad nebuvo galima j u 
pažinti.

Lakunu Sztabo virszininkas, 
Leitenantas Ken Kraft, isz 
Warren, sako kad tik septyni 
buvo ant to eroplano, bet dar 
tikrai nežinoma.

Eroplanas skrido isz Stead 
Air Force Base netoli nuo Reno 
Nevada, in Selfridge Air Force 
Base, Detroit, Mcihigan.

Victor Plambeck farmerys, 
sako kad jis iszgirdo baisu 
trenksmą, kai eroplanas dar 
buvo padangėse. Jis sako kad 
už keliu minueziu jis su savo 
szeimyna pamate baisu gaisra 
ant jo ūkio. Jis teipgi sako kad 
tas eroplanas taip greitai sude
ge, kad už keliu minueziu tam
sa vėl užvieszpatavo.

POPIEŽIUS GIRIA
EISENHOWERI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

legrama Eisenhoweriui linkė
damas jam greito pasveikimo 
ir sveikatos.

Telegramas szitaip skambė
jo:

“Mes skubinamies iszreiksz- 
ti savo užuojauta Jusu Ekse-

Atsarga Gedos Nedaro, Nebuvo Reikalinga

5 AMERIKIECZIAI
KINIECZIU 
PALEISTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nuvesztas in ligonine, kai tik 
Anglijos “Hunan” laivas pa
siekė Hong Kong uosta.

Laikrasztininkams buvo už
drausta su jais pasikalbėti ar 
ju klausinėti, kol jie susveiks 
ir sustiprės.

PREZIDENTAS
SUSIRGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tu pastatydinti savo Vice-Pre- 
zidenta Richard Nixon, su ku
riuo jis taip draugiszkai visa 
kraszto tvarka yra iki sziol ve
dės.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

Beveik visi biznieriai už
sidarė savo sztorus ir fabri
kus kai buvo praneszta kad 
“lone” viesulą artinasi. Szi- 
tas nauju automobiliu parda
vėjas in Portsmouth, Virgi
nia, net ir savo langus aplip-

de, kai iszgirdo kad ta viesu
lą artinasi prie jo miesto. 
Mat, dabar jau visi biznieriai 
ir eiliniai žmones gerai žino 
kad nėra jokios apdraudos 
nuo tokios viesulas ar ja se- 
kanezio potvanio.

MIRTIS ANT
ISZMOKESCZIO

Insiskolinusi Porele 
Nusižudė

CHICAGO, ILL. — Dypukas 
keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Branimir Spasic 
nudure savo žmona, keturios 
deszimts septynių metu am
žiaus Olga, teipgi dypuke, ir 
paskui pats nusidure.

Isz pradžių policijantai mis- 
lino kad jiedu vienas kita buvo 
nudure per pesztynes.

Giminaite, kuri gyveno su ta 
porele, sako kad jiedu baisiai 

« • • t «
peszdavosi apie skolas. Kai po- 
licijantai atidarė tos poreles 
bankos baksa, jie tik tada su
prato ju bedas ir rupesezius. 
Tame bakse policijantai rado 
vien tik skolų, iszmokesczio 
knygucziu ir raszteliu.

Spasic buvo ežia atvykęs isz 
Czekoslovakijos, 1950 metuose, 
ir tuoj aus gavo gera darba. Jo 
žmona atvažiavo isz Vokietijos 
už dvieju metu ir paskui jiedu 
apsiženijo, 1953 metais.

Jiedu mažai ka turėjo, bet 
iszgirdo kad ežia, Amerikoje, 
galima gražiai gyventi, “ant 
iszmokesczio.”

Spasic gavo szimta devynis 
dolerius in sanvaite; jo žmona 
Olga gavo darba fabrike kur ji 
uždirbo po trisdeszimts penkis 
dolerius in sanvaite. Jiedu rau
dos mokėjo devynios deszimts 
penkis dolerius ant menesio. 
Nusipirko pecziu ir refrigera- 
toriu, už kuriuos jiedu turėjo 
mokėti keutrios deszimts dole
riu ant menesio.

Po tam jiedu nusipirko tele
vizijos seta ir keletą geresniu 
baldu, furnisziu, mokėdami 
trisdeszimts du doleriu ir dvi
deszimts szeszis centus ant me
nesio. Paskui atėjo naujas au
tomobilius: penki szimtai ant 
rankos, ir septynios deszimts 
asztuoni doleriai penkios de
szimts keturi centai ant mene

sio. Ir apart to Spasic isz savo 
pedes buvo atmuszes viena Ap
saugos bona.

Ne už ilgo tos skolos ta pore
le pasivijo. Jiedu negalėjo vi
sas tas ant iszmokesczio bilas 
užsimokėti. Pernai, Kovo me
nesyje jiedu pasiskolino tris 
szimtus penkios deszimts dole
riu isz paskolos kompanijos; už 
menesio jiedu dar tris szimtus 
pasiskolino ir ne už ilgo dar 
tris szimtus.

Jųdviejų alga buvo szeszi 
szimtai szesziolika doleriu ant 
menesio. Jiedu turėjo isz tos in- 
eigos kas menesis “ant iszmo
kesczio ’ ’ iszmoketi tris szimtus 
devynis dolerius ir dvideszimts 
septynis centus.

Jųdviejų giminaite, szeszio- 
likos metu Ursula Kistner sako 
kad jiedu beveik kasdien ba- 
riesi ir pesziesi apie tas skolas. 
Ji sako kad keletą sanvaieziu 
atgal jis teta buvo dar kita 
darba gavus ir dirba diena ir 
nakti, kad tik kaip nors gala su 
galu suriszus. Bet galutinai 
jiedu ir mirti nusipirko “ant 
iszmokesczio”.

NUŽUDĖ TROKO
1 DRAIVERI

Iszrodo Kaip 
Razbaininku Darbas
NEW YORK, N. Y. -

Trys razbaininkai, gengsteriai 
inejo in St. Marks viesza vonia 
ir ant smert nuszove mažo tro- 
ku biznio savininka.

Nuszautas žmogus buvo ke
turios deszimts metu amžiaus 
James TrOmbetta, kuris St. 
Mark’s vieszbutyje, hotelyje 
buvo apsigyvenęs apie penkis 
metus. Policijantai sako kad 
ežia iszrodo kaip razbaininku, 
gengsteriu darbas.

Nors apie keturios deszimts 
žmonių buvo toje vonioje kai 
jis buvo nuszautas, bet visi sa
ko kad jie nieko nežino ir nieko 
nebuvo girdeje.

Frank Harclerod, tos vonios 
virszininkas sako kad Trom- 
betta buvo sugryžes apie antra 
valanda isz ryto ir nuėjo sta- 
cziai in savo kambarį. Jis pas
kui, užsivyniojes dideli abrusa 
apie save užėjo in restauranta 
užkasti, pirm negu jis nuėjo in 
vonia iszsimirkyti. Buvo apie 
tuzinas žmonių tame restaura- 
nte tuo laiku.

Apie treczia valanda du vy
rai atėjo ir paklausė manadzie- 
riaus kambario. Jiedu užsire
gistravo ir nuėjo sau in savo 
kambarius. Už keliu minueziu 
treczias žmogus pasirodė ir pa
klausė apie tuodu kitu, ir užli
po trepais in antra augszti. •

Trombetta sėdėjo prie stale
lio ir gere kavos puoduką ir rū
ke cigareta.

Vieszbuczio s manadžieris 
Harclerod sako kad jis tada 
iszgirdo kelis szuvius. Po tam 
visi tie trys vyrai greitai isz- 
ejo ir dingo.

Harclerod sako kad tada jis 
nuėjo in restauranta ir rado 
Trombetto lavona.

BANKIERIUS
SUARESZTUOTAS

šio per du metu.
George Parker policijos per

žiūrėtojas sako, kad ta porele 
dar keletą kitu nemažu daigtu 
prisipirko už grynus pinigus, 
iszsieme apdraudos, insurance, 
dvideszimts doleriu ant mene-

gu mėgėjas, bankos kasierius ir 
vice prezidentas, yra suimtas, 
suaresztuotas ir yra intartas už 
dvideszimts penkias atskiras 
suktybes.

Valdžios atstovas, Laughlin 
E. Waters sako kad tai negir
dėtas szio j e apylinkėje daigtas, 
kad vienas žmogus tiek pinigu 
taip gražiai nusisuktu.

Jis sako, kad kiek jie iki 
sziol gali dažinoti, tai tos suk
tybes buvo pradėtos 1953 me
tais, ir jis sako kad iszrodo kad 
tik viens Coon, be jokios pa- 
gelbos tiek pinigu nusinesze.

Bankos virszininkai sako 
kad ju banka, Joshua Monu
ment National Bank turėjo du
ris užsidaryti, kai buvo suras
ta kad kur nors, kaip nors din
go szeszi szimtai septynios de
szimts asztuoni tukstaneziai 
doleriu.

Tai ji yra vienatine banka in 
Twentynine Paims miesteli.

Roscoe Coon, kuris turi kele
tą puoszniu namu in Altadena 
ir Twentynine Paims buvo su
aresztuotas in Del Mar Race 
Track, kur jis turi puikiu ark
liu kurie yra verti pusantro 
szimto tukstaneziu doleriu.

Federal Deposit Insurance 
kompanija yra uždėjus in- 
džunksina ant visu to bankie- 
riaus nuosavybių, kad jis da
bar negalėtu nieko parduoti, 
kol kompanijos agentai iszro- 
kuos kiek jis yra vertas ir kiek 
bus galima isz jo atsiimti.

Daugiau Kaip $678,000 
Dingo Isz Bankos

LOS ANGELES, CALIF. — 
Roscoe D. Coon® arkliu ir pini-

lybe jis užsipuolė ant Kataliku 
Bažnyczios. Ir ežia, kaip visi 
kiti galingi Ciesoriai savo mir
tinga klaida padare. Argenti
nos kraszto žmones yra beveik 
visi Katalikai, o Armijos vy
riausieji karininkai yra visi 
Katalikai.

Ne jis vienas szita klaida pa
dare: Rymos Ciesoriai stojo 
priesz Kataliku Bažnyczia ir 
krito; Barbarosa, rauduonbarz- 
dis Ciesorius stojo priesz Po
piežių ir vėliau nusilenke; Vo
kietijos Imperatorius Carolius 
Penktasis, gal didžiausias ir 
galingiausias Imperatorius sto
jo priesz Kataliku Bažnyczios 
Vada, Szventaji Tęva, ir vė
liau gryžo pas Popiežių ir per 
kelias valandas sniege klūpojo 
kol Popiežius ji priėmė ir jam 
dovanojo.

Paskutinis tokis didžiūnas, 
priesz Argentinos Peron gal 
buvo Napaleonas, kuris stojo 
priesz Popiežių, ir jis atsidūrė 
ant Elba salos, tremtyje. Dabar 
Argentinos Diktatorius, Peron 
patapo in ju negarbingas eiles.

Iszrodo kad kova tarp Baž
nyczios ir valdžios, tarp Petro 
ir Ciesoriaus yra amžina. O nei 
vienas valdininkas, nei vienas 
Ciesorius, nei vienas Diktato
rius nėra amžinas, kaip Baž
nyczia yra amžina. Už tai ne- 
iszvengtina kad tokia kova 
Diktatorius ar Ciesorius ar bet 
kuris kitas valdovas turi pra
laimėti, kaip Peron dabar pra
laimėjo.

PENAI NE PINIGAI

Negalima Skolos At
mokėti Penais, Centais

DOWNEY, CALIF. — Kai 
Raymond P. Vinzant pralosze 
maža byla teisme ir buvo pri
verstas Anthony J. Riverai už
mokėti $88.19, jis isz to piktu
mo norėjo jam penais, centais 
atsilyginti. Bet Rivera nesuti
ko, sakydamas kad penai ne pi
nigai.

Jiedu vėl gryžo in teismą ir 
Teisėjas A. Daniel Boone pa
sakė ponui Vinzant, kad jis ne
gali penais tos skolos užsimo
kėti.

Vinzant buvo 8,819 penu isz- 
pyles ant žemes, kad Rivera 
juos sau susirinktu, bet vėliau 
jis pats juos susirinko ir insi- 
kiszo in savo kiszenius, ir pik
tas nuėjo sau namo, negalėda
mas suprasti, kaip tai yra kad 
tie penai, kuriuos pati valdžia 
daro, nulieja ir iszmusza, nie
ko negilioja del skolos užsimo
kėjimo.

Nors iszrodo labai keista, bet 
taip isz tikrųjų yra. Sulyg in- 
statymu penais, penktukais ar 
deszimtukais galima atsilygin
ti ne daugiau kaip už kvoteri 
ant sykio.

Jeigu visi prisilaikytu to in- 
statymo, tai jeigu žmogelis 
nuėjės in saliuna kuris kasztuo- 
sznapso stikleli, kuris kasztuo- 
tu trisdeszimts centu, ir jeigu 
tas žmogelis padėtu ant baro 
tris deszimtukus, bartinderys 
galėtu juos pastumti in szali ir 
pareikalauti kvoterio ir penk
tuko.

KAIP ARAS SKRIDO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasiprieszino sziu metu Birže
lio menesyje. Jis ta sukilimą 
numalszino, bet tik laikinai.

Kad parodžius savo tikra ga-

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad ji® 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nehdri 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule’* ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

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

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti! ■ ■




