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Szeimyneles Susirinkimas

Szita graži szeimynele po 
visa svietą buvo pagarsėjus, 
kai tėvams garnys atnesze 
net penkias dukreles, “Dion
ne Quintuplets.’’ Viena isz 
tu penkių yra mirus.

Szeimynele susirinko in 
Callander, Ontario, Kanado
je

In szita szeimynos susirin
kimą pribuvo tik trys isz tu 
penkių seselių.

Isz kaires in deszine, vie

na isz tu penkių, Yvonne, 
ant ranku laiko savo brolio 
Ernesto mažuti; Maurice Gi
rard ir jo žmona, Rose Ma
rie, kuri už rankos laiko ju 
visu tęva, Papa Oliva Dion
ne; Ponia Dionne; duktė 
Theresa Callahan, kurios vy
ras stovi szalia jos ir laiko 
ant ranku savo sūneli; kita 
isz tu penkiuju seselių Ann
ette ant ranku laiko savo 
brolio Daniel dukrele; Ponai

Ernest Dionne tėvai penkių 
vaikucziu paveikslo prysza- 
kyje. Pryszakyje teipgi tre- 
czia isz tu penkių seselių Ce
cile.

Penki kiti szios szeimyne
les vaikucziai negalėjo pri
būti in szita gražu susirinki
mą, ir ketvirta isz tu penkiu
ju seselių, Marie, kuri yra 
susirgus in Montreal miestą.

o o o

“DINGĖS”
EROPLANAS

Pasekmingai Nusileido

I samdžiusios, kad jis susektu tu ■ 
FUTBOLE NE ar kitu kolegijų ir universitetu

* QPfYR T A sotybes kaslink futboles lo-
- oi V x o szjnl0 jįs savo patarnavima

gauna dvideszimts tukstancziu 
Bet Suktas Biznis i doleriu ant metu.

Isz Amerikos
TIKRAI GERI BOSAI

leisti’’, nes maistas jiems teip
gi už dyka.

'nužudė savo
BUVUSIA ŽMONA

mu, bet ji nesutiko.

NEW YORK, N. Y. — 
Northeast Airlines eroplanas, 
iszskrides isz Bostono, dingo 
padangėse per sniegea ir mig
las. Kai tik jis pakilo isz Bos- 
tcno kas nors atsitiko su jo 

pelektros dratais ir visos szvie- 
sos užgeso. Lakūnas turėjo su 
savimi tik maža “flashlight’’ 
su kuria jis stengiesi sau kelia 
padangėse nutiesti.

Paprastai szita kelione isz 
Bostono in New York ima tik' 
tris czvertis valandos; bet szi-Į 

, tas eroplanas skrido pustre- 
czios valandos kol jis surado 
per sniegą ir miglas LaGuardia 

i eerodroma. Tada lakūnas grei
tai pranesze kad jis leidžiasi 
žemyn. Visi kiti eroplanai bu- 
pastumti in szali kad davus 
kuo daugiausia vietos tam 
eroplanui nusileisti.

Lakūnas pasekmingai ta sa
vo eroplana nuleido ir visi dvi- 
deszimts du keleiviai saugiai 
iszlipo isz to eroplano, sakyda
mi kad jie niekados nesitikėjo 
gyvi žeme pasiekti.

Coast Guard buvo iszsiuntes 
kelis eroplanus to eroplano 
jieszkoti padangėse ir jam ke-
lia parodyti. Kiti eroplanai su 
kinejosi virsz Bostono ir New 
York aerodromo su viltimi ta

svaru

Visiems Darbininkams 
Vakacija Floridoje

.----------------

MIAMI BEACH, FLA. — 
Vieno fabriko in Campbell, 
Ohio, visi szeszios deszimts 
darbininkai gavo vakacija in 
Florida del visos sanvaites vi
sai už dyka. Visi gavo puikius* 
kambarius in Robert Richter, 
vieszbuti prie pat mariu.

Szita darbininku vakacija 
savininkams kasztuos apie dvi
deszimts tukstancziu doleriu. 
Savininkai yra trys broliai: | 
'Steve, George ir Andy Stavish.

i

To fabriko prezidentas, An
dy Stavish laikrasztininkams 
paaiszkino kad jis su savo bro
liais nutarė duoti savo darbi
ninkams szita vakacija, už tai 
kad visi taip sanžiningai per 
visa meta dirbo, ir tankiai il
gesnes valandas dirbo neg a bu
vo jiems skirta.

Jis sako kad jie visa savo 
fabriką uždare del visos san
vaites ir visi, savininkai ir dar
bininkai iszvažiavo in Florida 
del atostogų. Visi darbininkai, 
nuo grindų szlavejo ligi kom
panijos advokato iszvažiavo. 
Ženoti darbininkai atsivežė sa-

Jos Drauga, Ir Pats 
Save

ST. LOUIS, MO. — Divor- 
svotas vyras iszriszo trejopa 
klausima su žmogžudystėmis 
ir savižudyste.

Du vyrai ir viena moteriszke 
buvo surasti negyvi automobi
lyje, apie dvideszimts penkios 
mylios nuo St. Louis miesto.

Policijantai sako kad tie trys 
buvo, dvideszimts septynių 
metu amžiaus James McGraw; 
jo buvusi žmona, graži juod
bruve, dvideszimts metu am
žiaus Carol Hug ir dvideszimts 
asztuoniu metu amžiaus Elmer 
Loring, ženotas vyras su ku
riuo Carol dirbo vienoje redak
cijoje.

Policija spėja kad tas divor- 
suotas vyras McGraw sutiko 
ta porele kai Loring ir jo bu
vusioji žmona Hug parėjo na
mo, ir tada jis juos privertė su 

i juo nuvažiuoti in ta vieta kur 
visi trys buvo surasti negyvi.

Ta moteriszke Hug buvo sa- 
j vo vyra McGraw divorsavus 
mažiau kaip metai atgal. Jiedu 
buvo apsiženyje Gegužio me- 

■ nesyje 1954 metuose.

TĘVAS
SUARESZTUOTAS

____

Užmusze Savo Sūneli

vo žmonas ir vaikus, ženotos Jis keletą kartu buvo atėjės 
darbininkes atsivežė savo vy-'pas ja praszydamas kad ji sū
rūs. Kompanija užmokėjo vi- sitaikintu ir pas ji sugrysztu,

NEW YORK, N. Y. — De- 
vyniolikos metu amžiaus Raul 
Gonzales buvo suaresztuotas ir 
in kalėjimą patupdintas, nes 

į jis yra intartas už užmuszima 
savo trijų metu sūnelio.

Kiek policijantai galėjo da- 
; žinoti tai szitas tėvas, Gonza
les tai sudaužė, sumusze savo 

: sūneli M:guee Angel Colon, su 
savo kumsztimis ir su savo dir
žu, kad tas vaikutis pasimirė.

Policijantai sako kad tuo 
laiku to vaikuczio motina, dvi- 

' deszimts penkių metu amžiaus 
Juuana Maria Ocasia buvo isz- 
ejus in daria.

Tėvas, Raul Gonzales yra 
vaiske. Policijantai sako kad 
kai jis parėjo namo jis baisiai 

i inpyko kad jo sūnelis jo ne
klausė ir už tai jis ji taip su
musze kad tas vaikutis pasimi
rė.

i • —--------------------

TRAUKINYS
UŽMUSZE VAIKA

__
QUEENS, NEW YORK. — 

Dvylikos metu vaikas, George 
Stager, isz Richmond Hill, 
Queens, New York, buvo trau
kai jis ėjo namo skersai Long 
Island Railroad geležinkelio

siems kelione, parūpino gerus bet ji nesutiko. Jos tėvai sako rieles. Jis skubinosi namo ir 
kambarius ir kiekvienam darį kad jis buvo pas ja atėjės net • ne ėjo ant vieszkelio bet nuta- 
dave po septynios deszimts ir Gruodžio dvideszimts tre- re savo kelione surtumpinti, ei- 
penkis dolerius taip sau “pra- ežia diena su tuo paežiu praszy- (Tasa Ant 4 Puslapio)

Į žiu, in Moscow, Idaho ir ji te- 
advokatas Vic Sch-į naįj vieszbutyje laike per dvi- 

keturias valandas, 
rankos visa 

legiju bizni su futbole tai visas tūkstanti doleriu ir sz ita vieta 
i tas loszimas pakriktu.

Keturios Pacifiko valstijose kurios jis 
kolegijų futboles loszimas at- doleriu ant menesio, 
nesza kas metai daugiau kaip tik sutiks pamesti Washington 

į szeszis milijonus doleriu, ne- State kolegija ir stoti in Idaho 
j skaitant to viso milijono kuri Universitetą. Jie jam teipgi 

Rose Bowl’’ futboles siulino gera nuoszimti nuo visu 
maszinu, kur losziama isz pini
gu. Bet szitas kolegistas, fut
bolininkas nesutiko.

Kai jis apie tai pranesze po
licijai, Idaho Universiteats tu
rėjo teisme užsimokėti tūks
tanti doleriu baudos, ir to uni
versiteto futboles mokytojas 
buvo pravarytas.

Amerikos mokslo taryba vie- 
szai yra paskelbus kad daugu
ma musu kolegijų ir universi
tetu perka futbolistus ir kitus 
paperka.

Ne taip seniai vienas futbo- 
listas in California Universite
tą apsiženijo. Kai jo žmona su
silaukė sūnelio, aiszkus daly
kas, jis labiau rūpinosi savo^ 
szeimynele, negu futbole. Uni
versiteto agentai prikalbino ji 
pareikalauti divorsa nuo savo 
laiko turėtu futbolei. Kai apįe 
tai buvo sužinota, keli augsz- 
ti mokytojai to universiteto li
kos praszalinti.

1952-53-54 viso kraszto fut
boles cziampijonai buvo Michi- 

paiupina gan gtate College, Maryland 
i University ir Oklahoma Uni
versity. Ir sztai kas pasirodė.

Michigan State kolegija bu
vo del vienu metu suspenduo
ta, kai FBI agentai priparodi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

■ kur jam nereikes dirbti, bet isz 
gaus kelis szimtus 

jeigu jis

ercplana susitikti ir jam pa
gelbėti. Keli kiti eroplanai isz 
Quonset, Rhode Island teipgi i 
pakilo per sniegą ir miglas to | 
eroplano jieszkoti.

Tuo laiku to eroplano lakū
nas, Kapitonas Robert Francis 
per sniegą, audras, padangių 
pūgas ir miglas vairavo savo 
eroplana New York miesto

kolegistai futbolininkai gyve
na.

Washington State kolegijos 
futbolininkas, studentas buvo 
panevalia paimtas isz savo 
kambario, antra valanda isz

-------- Musu futboles loszimas taip ryto p^aho Universiteto agen- 
Sporto laikrasztininkai, ku- supuvo, tokis suktas, tokis ne- taį szįta dvieju szimta

rie per dvideszimts ar daugiau teisingas dabar pasidarė kad futbolin.nka, studentą sau nu
metu seka ir apraszo futboles reikia FBI policijos ji prižiu-i sivesse zkersai valstijos rube- 
sporta, dabar sako kad jie už reti.
jokius pin’gus neleistu, nepa- Szitas
vėlintu savo vaikams loszti fut- midt sako kad jeigu slapta po- deizimts 
bole in High School ar in ko- lieija nuolatos neprižiuretu ko-igirllno jam ant 
legija.

Jie sako kad visas tas futbo
les sportas musu kolegijose yra 
suktas ir neteisingas biznis, 
kuris isznauduoja ar iszlepina 
musu vaikus.

Vienas tokis sportu laikrasz-
tininkas, žurnalistas, Al Stump atnes?a 
kuris per daugiau kaip dvide- j loszimas Calif ornijoje. 
sz'mts metu daravuosi sporti
ninku ir futbolininku tarpe, sa
ko kad jis ilga laika vis sake 
ir save intlkino kad visi tie 
papirkimai, visos tos suktybes, 
visi tie sukeziai buvo tik iszim- 
tis; kad dauguma kolegijų ir 
kolegistu buvo teisingi ir ve- 
de savo futboles loszimus vien 
tik del jaunimo iszsimonkszti- 
nimo ir žmonių pasilinksmini
mo. Bet dabar jis sako kad jis 
spjauna in visa ta sportą ir sa
vo vaikui niekados nepavelintu 
loszti futbole.

Jis sako kad dabar jis mato 
kas ryta, in Los Angeles, 
augszta, liesa ir rodos pasitu- 
ringa žmogų, ineinanti in Ge
neral Petroleum fabriko ofisus 
ant South Flower ulyczios. 
Szitas Ponas Victor Schmidt 
iszrodc kaipo didelis ir bage
tas biznierius. Ir jis tikrumoje 
yra didelis biznierius.

Vic Schmidt yra advokatas, 
Pacifiko Tarpkolegiju Konfe
rencijos Komisijonierius. Jis

link, be szviesu, be radijo ir be 
jokiu rodyklių.

Jis buvo iszskrides isz Bos
tono apie ketvirta valanda po 
pietų. Asztunta valanda vaka
re nuo La Guardia aerodromo, 
New York mieste, per radar jis 
buvo užtiktas padangėse, bet 
nebuvo galima su juo susisekti 
nes jo radijas buvo sugedės. 
Kai tik jis buvo užtiktas pa-
dangese virsz New York mies- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAKŪNAI SUŽEISTI
MIDDLETOWN, PA. — 

Mažas Laivyno eroplanas nu
krito in Susquehanna upe, kai 
jis leidosi in Olmsted Air Force 
Base. Du Laivyno karininkai 
lakūnai buvo sužeisti.

Laivyno Sztahas pranesza 
kad tas mažas, dvieju inžinu, 
Grummann eroplanas ’ skrido 

i isz Quonset Point, Rhode Is
land in Olmsted.

Ta eroplana vairavo Leite
nantas Carlton Johnson, Mari
nas isz Huntington, Pa. Su juo 
skrido Leitenantas Charles Ba
ker, isz Lancaster, Pa. Dakta
rai Laivyno ligoninėje sako 
kad tie karininkai, lakūnai ne 
labai sužeisti ir greitai pa
sveiks.

Taip subizniejo taip supras
tėjo szitas kolegijų futboles lo-! 
sz'mas, kad del szesziu kolegi
jų ir universitetu yra dabar su
daryta szeszios deszimts bylu 
del papirkimu, suktybių ir ki
tokiu neteisingu bizniu su tais 
futbolistais.

Kolegijų agentai, jieszkoda- 
mi geru futbolistu yra pavar- 
tuoje ir sziandien pavartuoja 
visokius neteisingus budus pri
sitraukti tokius jaunuolius in 
savo universitetus. Jie viso
kiais budais prisitraukia to
kius studentus, futbolistus: jie 
atmokė ju tėvu morgiezius ant 
ju namu, nuperka jiems naujus 
automobilius, duoda keturis 
szimtus ar daugiau doleriu ant I 
menesio tokiems studentams, 
kolegistams už darbus in ku
riuos jie neturi nei eiti, nei te
nai dirbti, bile tik jie futbole 
losz.

Tokie agentai, suvilioti tuos 
jaunuolius, jiems 
pusantro tukstanezio myliu ke- 

teipgi yra žinomas kaipo fut-, liones, užmoka visus kasztus 
bolistu policijantas. Devynios kad jie galėtu pamatyti kaip 
Amerikos kolegijos ji yra pasi- kiti loszia ir kaip kiti tokie

120 Japonu Žuvo Szventoveje

Czia du Japonai nesza 
grab a in Shinto szventove in 
Niigata, Japonijoje, kur 
szimtas dvideszimts žmonių 
žuvo, kai tos szventoves sie
nos sugriuvo per pamaldas.

In tas pamaldas buvo su

sirinkę apie trisdesz’mts 
tukstancziu žmonių. Daug 
isz tu žmonių buvo kitu su
trinti ir sumindžioti kai visi 
grūdosi isz tos szventoves 
iszbegti.

a o o

DU JAUNUOLIAI

Apvogė Sztorninka
I HIT ADELPHI A, PA. — 

Penkios deszimts trijų metu 
amžiaus sztorninkas, Benjamin 
Steinberger pranesze polici
ja ntams kad du jaunuoliai ji 
apvege jo sztore. Jis sako kad 
tiedu jaunuoliai gavo isz jo 
sztoro keturis szimtus trisde- 
szimts doleriu. Tuo laiku jo 
sztore sykiu su juo buvo jo 
žmona, penkios deszimts metu 
ar. Liaus Frances ir jųdviejų 
sunūs, keturiolikos metu Ed
ward.

! Sztorninkas Steinberger sa
ko kad vienas isz tu jaunuoliu 
turėjo rankoje revolveri ir pa
reikalavo kad jis atiduotu jam 
visus jo pinigus. O antras tuo I
laiku iszkrauste sztoro registe- 
ri. Paskui vagiai iszbego isz 
sztoro, insisedo in automobiliu 
ir pabėgo.
jaunos žmonos ir pavesti savo 

' sūneli kitiems, kad jis daugiau.

A



Trumann valdžia.

SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Kas Girdėt
SAPNAS MOTINOS

'Turnhout misiete, Belgijoje, 
Ponia A. Van de Putte buvo 
nubausta, už tai kad ji nesiuntė 
savo dukrele in mokykla. Ji tu
rėjo užsimokėti tris frankas, 
(tai szeszi centai musu pini
gais). Kai ji tos baudos neužsi- 
mokejo, tai valdžia paėmė jos 
karve ir ja pardavė už tris 
tukstancziusi franku ($60). Ji 
gaus reszta tu pinigu kai val
džia iszsiims tuos szeszis cen
tus ir visus policijantu kaisztus.

Buvęs Anglijos Ministeris, 
Sir Winston Churchillis dabar 
patarė esamajam Ministereiui, 
Sir Anthony: Eden, kad jis kaip 
nors iszisisuktu isz pasižadėji
mo priimti Sovietu Rusijos Ni
kita, Knisli eheva ir Nikolai 
Bulganina, kuriedu rengiasi 
atsilankyti in Londono szi pa
vasari. Jis sako kad tiedu So
vietai sudarytu laibai bloga 
propaganda. v

Prezidentas Eisenhoweris 
praszo kad Kongresas, paskir
tu visa milijoną doleriu Ameri
kos diipliomatams del pavaiszi- 
nimu. Szitusi pinigus Kongres
menai vadina “sznapsui pini
gus“. Gal gera tu pinigu dalis 
ir eina ant sznapso, bet ne visi.

Musu dipliomatai tuos pini
gais suvartuoja del visokiu bė
gamųjų reikalu, nes jie turi 
priimti ir pavaiszinti svetimu 
krasztu ponus ir valdovus; jie 
turi ir augsztus savo kraszto 
ponus priimti ir pavaiszinti. 
Paskui jie turi laikytis to 
kraszto. paproeziu; o per ju. 
szventes jie turi padovanoti ge
liu ar ka panaszaus.

Pernai szitiems reikalams 
Kongresas buvo paskyręs $575- 
000. Bet Eisenhoweris sako 
kad tai negana ir dabar praszo 
viso. milijono doleriu.

Republikonai dabar labai sn- 
siru'pine apie ūkininkus, farme- 
rius, kurioms republikonu par
tijos valdžia Vaszingtone 'bai
siai nepatinka. Keli Republiko
nai Senatoriai ir Kongresmo- 
nai isz tu valstijų staeziai sako 
kad. galimas daigtas kad tose 
valstijose Republikonai gali 
prakiszti visu farmeriu pa,ra
ina, balsus per ateinanezius 
rinkimus. Už tai Eisenhoweris 
dabar visokiais budais stengia
si kaip nors tiems ūkininkams 
padėti ir jiems, viską prižada.

Amerikiecziai yra Gnsisko] i- 
ne daugiau kaip dvideszimts 
septynis bilijonus doleriu, nes 
jie beveik viską perkasi ant 
iszmokesczio.

Prancūzija bilijonus doleriu 
gavo ir dabar gauna isz Ameri
kos, o Prancūzijoje randasi 
daugiau kaip penki milijonai 
Prancūzu, kurie yra Komunis
tu partijos nariai.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
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Mano Uoszvelc
O kur auksas ir sidabras, 
Czion mano uoszvele, 
O kur perlai ir deimantais, 
Czion mano mergyte.
Czia žydi rožes negelkates 
Margos ir raudonos, 
Kai negelkiu raudonumas 
Mergytes skaistumas.

In Passaic, N, J., John Knud
sen nusiskundė policijantams 
kad kas nors pavogė jo televi
zija nuo jo namu stogo. Polici- 
jantams visai ne naujiena, kad 
kas nors pavogtu televizija, bet 
kaip ta nuo stulbos stogo ? Kas 
ten ta televizija buvo užneszes 
ant stogo, ir kode! ?

“Na,“ pasiaiszkino Ponas 
Knudsen, “mano žmona ne
mėgsta žiūrėti in beisiboles lo- 
szimus ir pyksta kai asz atsu
ku televizija del tokiu sportu, 
loszimu. Tai asz sau insitaisiau 
antra televizija ant stogo, pasi- 
budavojau maža pastoge, ir, 
vasara, kai visur szilta man ten 
ant stogo ir viešu ir smagu. ’ ’

Dabar vis daugiau ir 
giau žmonių ima savo atosto
gas, vakacijas žiemos laiku. 
V’ieszlbucziai būdavo pigesni 
žiema, bet dabar, kai biznis te
kis geras, tai beveik tiek pat 
kasztuoja žiema kaip ir vasara 
už kambarį vieszbutyje.

dau-

Kongresas rengia byla, ku
ria jis pasiuns Eisenhoweriu 
del daugiau kaip dvideszimts 
penkių bilijonu doleriu del mu
su vieszkeliu. Prezidentas su
tiks, bet dar nežinia isz kur 
valdžia ims tiek pinigu. Eina 
gandai kad. dar daugiau taksu 
uždės ant gazolino ir ant taje- 
riu, guminiu ratu.

Apyskaitos Dienai jau ežia; 
reikia, ir vėl taksas mokėti.

Tie taksoms mokėti sanrasz- 
cziai yra taip suraizginti, su- 
mazginti, kad isz tikro reikia 
jau nepaprasto mokslo ir ne- 
žmoniszkos kantrybes visa tai 
perskaityti ir iszrokuoti kiek 
mes valdžiai skolingi, kiek tak
su turime mokėti. Vienas mo
kintas profesorius, baikauda- 
mas, pataria kad butu daug 
lengviau, jeigu valdžia visus 
tuos savo rasztus ir iszrokavi- 
mus sutrumpintu ir daug aisz- 
kiau mums tas taksas' iszaisz- 
kintu. Jis pataria szitoki taksu 
sanrasza:

1— Kiek uždirai?
2— Kiek praleidai ?
3— Kiek tau liko?
—Pasiusk kas liko, ir atlik

tas kriukis!

Automobiliu falbrikai dabar 
mažiau nauju automobiliu ga
mina ir mažiau pieno. perkasi 
isz pieno fabriku. Gal visa mi
lijoną mažiau nauju automobi
liu tie falbrikai sziais metais 
pagamins.

Amerikoje vis mažiau ir mai- 
žiau jaunuoliu mokinasi ant 
mokytoju, ir vis daugiau mo
kytoju ima kitus darbus ir pa
sitraukia, isz mokyklų ir kole
gijų. Dabar po visa Amerika 
trumpa ir trūksta mokytoju.

Pajieszkojimas

Prez. Eisenhoweris vargiai 
kada grysz in Key West, Flori
da del atostogų. Jis tenai iszsi- 
ilgo golfo losizimo ir sako kad 
ne jam pamarese atostogauti.

Darbo Sekretorius, James P. 
Mitchell sako kad darbininkai 
daug daugiau visko gavo per 
tris metus Republikonu vaidi
nimo, negu per tiek laiko po

Asz Adomas Urbonas,- pa- 
jieszkau Veronikos Petraus
kaitės, isz Lietuvos, Kauno Re- 
dybos. Važiavo sykiu su mu
mis in Amerika, 1921 metuose, 
Gegužio menesio. Jijie važiavo 
pas tęva Chicago, Ill., o mes 
važiavome in Mahanoy City, 
Pa. Turiu laibai svarbu reika
lą. Jijie ar kas ja žino, malonė
kite atsiliepti ant adreso:

Ądonias Urbonas,
229 W. Centre Street 
Mahanoy City, Pa.

^Pirkie U. S. Bonus!

— “Saule“ turi tiek agen- U 
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 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule“ bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

pažino- tuojaus savo- krikszto 
levus, arba žuvininkus Asdalo, 
laikydami ant ranku apalpusia 
moteria, laika,nezia savo glėby
je maža kūdiki; lange stovėjo 
past oris Krogas, nes paveikslo 
tikro globejaus Fili jos toploris 
niekad nematęs negalėjo atma- 
/lavoti, del to in jo vieta pasta* 
tęs Krogo paveikslą.

Skaitytojas visiszkai lengvai 
gali daisiprotet ka tas abrozas 
perstatė.

Filija žiūrėdama in ta ji pa
veikslą, jaute kokias tai sal
džias jausiąs savo szirdyje. 
Viską mate ant jo: ten toli ma
tyti mėlynos bangu,ojanežios 
mares, po kairei bažnytėlė, o už 
josios matyti kapai, matyti ir 
daržiukas kur gulėjo jos globe- 
jei ir brango motina, kurios nei 
nepažinojo, bet ant paveikslo 
buvo teip pat perstatytai, kaip 
ji visados sau perstatinėjo. Ah! 
Kaip mielas buvo del jos tas 
abrozas, kaip didelei buvo dė
kingai tam, kuris per atmala- 
vojima to abrozo davė jei gala 
mate jos praeiti ir brangesypa
tus, isz kuriu apart žuvininku, 
niekados ant szios pasaulės ne 
■matytu; ilgai žiurėjo in ji, o 
as,žaros rytosi per jos veidus; 
misles jos nulėkė kur tai labai 
to] i, jog n i (*ko daugiau neinate,

Sausio (Jan.) 3-czia diena, 
prasidėjo “March of Dimes 
Deszimtuku Vajus,“ del In
fantilinio Paralyjo (Polio) 
liga. Visi žmones remia szita 
vaju. Tautinis gydymas pa
rūpina medikaliszka prie
žiūra ir gydymą visoma ku- 
dikiszko paralyszaus auko
mis nepaisant rasens, meta ar
ba tikybos. Vajus tesis iki 
Sausio (Jan.) 31-ma dienai.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!’!

DUKTĖ MARIU

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

atkvapo. Nesiskubino prie 
veikslo, o apsidairius ap 
norėjo iszeiti in soda, bet pate- 
mino ka toki takėliu einanti, 
dėlto sugryžo atgal ir priėjus 
prie abrozo atidengė ir net 
kliktelejo isz pasistebėjimo: 
ant abrozo buvo perstatytas 
paveikslas klebonijos Asdalo 
priesz Įauga atidaryta stovėjo 
szeszi vyrai, kuriuose Filija

pa-

gražiai, vėlinu turėti ji po isz- 
kelmei, nes baiminuosiui kad j 
jam kas blogo nesistofu, už ka 
turetau atsakyti. Geriau pali
kime kalba dabar apie taji da
lyką, o teikis man ponas pasa
kyti, ka norint apie mano tė
vynė, kurios labai pasiilgiau.

Profesoris Štormas pastate 
jai kėde teip idant įsėdėdama 
galėtu žiūrėt in aibroza, pats at
sisėdo prieszais ja ir pradėjo 
apsakinet jai apie savo buvimą 
Asdale pas nabas'Zninka. pašto- 
r i Kroga.

-Štormas, tuojaus patemino, 
jog jo apsakymas sujudino 
mergina, nes akys buvo pilnos 
aszaru, o lupos drebėjo, kada 
norėjo ko pasiklaust. Mate jis 
dabar, kaip dideli prisiriszima 
turėjo prie minusio pastoriaus.

Suprato ’teip-gi ant jos kal
bos, jog ji ji ji myli.

— Kas stojosi su tuom li
kusiom sieratukem? Paklausė 
ant pagalės Filija.

— Man to nevertėtų nie
kam pasakote liet panai Fili jai 
atsakyt to negalų ir turiu pa
sakyti, jog jaunsenia ima. pas 
save ponia Rozalija, o apie vy- 
resnia, Marinka, da turime gin- 
cza. Rbdosi kad asz paimsiu pas 
save, bet iki nekokiam, laikui 
bus pas daktara Bergą.

— Pas daktara?! Paszauke 
Filija pasikeldama nuo kėdės 
ir žiūrėdama ant Štormo.

— Tai maitai kaip veikai 
ponas' profesorius jau viską ap
sakė, tarė staigai stovėdamas, 
duryse daktaras. Ne mislinkyt 
vienok tamistos, jog prisiklau1- 
sinejau, ka judu kalbejotas, ta
me gali but lodytoje mano se
na gaspadine, jog per visa lai
ka buvau užimtas ligonais, tik 
dabar eidamas in czia su gas
padine girdėjau paskutinius 
žodžius pono profesoriams ir 
panos Fili jos: “pas daktara?“

da pakele galva ir atkreipė 
akis ant duriu, paregėjo duro
se malsziai istovinti Štormą. 
Skubai nuszluosczins aszaras 
nuo veido, prisiartino prie jo 
ir' su džiaugsmu paszauke:

— Ah! Būti teip nialonuisi, 
ponas atleisti man taji aibroza, 
atiduosiu už ji viską ka turiu!

— Ne, mano' ponia, tas ab
rozas neparduodamas! Atsake 
teploris. Jo parduoti niekam už 
nieką negalų.

— Ne pykie, ponas ant ma
nės jeigu kuom užrustinaui.

— Nežinau už k a turetau 
ant ponios pykti? Bet taji pa
veikslą turiu si mist ant iszkel- 
mes in Kopenhagina, o vėlaus, 
galėsiu paskolinti ponai ir 
galėsi ilgai juom džiaugtis, ko.- 
lei nenubris, arba iki kolei no
rėsi matyti ji. Yra jis mano 
locnaste.

— Dekavoju ponui, bet'abe
joju', idant,tas butu tikrybe! Ir 
velei atsisuko in abroza.

— Jeigu ponia abejoji ma
no prižadėjime, tai pavėlinu 
dabartės imtis ji pas įsave ir tu
rėti iki laikui iszkelmes, asz 
sutinku noringai.

— Dekavoju ponui labai

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
\ apie Jezu Kristų.

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

— Acziu ponui profesorui 
už aprupinima sieratui, tarė Fi-

— Ne rugok ant manes po
nas daktare, jog viskas apsa
kiau panai Filijai, nes jai at
sakyt nieko negalima. »

— Nieko tas ne kenkė, at
sake linksmai daktaras Bergas. 
Geriau sėskimės prie stalo, 
idant biski užsikąsi.
. Kada sėdo prie valgimo dak
taras velei pradėjo kalba.

— Teip, tarė uižtvirtinan- 
cziai, asz imu pas save Marin
ka Krogiute ii- auginsiu kaip 
tėvas. Pažiūrėsiu ar' sunkus 
privalumai tėvo, ar ne mokėsiu 
auginti, nes to da ne njeginau. 
Czion niekas jos nenuskriaus 
ir ne bus blogas gyvenimas jai 
pas mane, na ka pana Filija 
ant to pasakys

Filija nežinojo, ar juoktis ar 
pykti. Negalėjo vienok supras- 
tie daktaro budo. Pažino tiktai 
jog jis daug davadnesnis yra, 
negu jiji mislina. apie ji.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

N o.112—Tpys 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 Nevalnim 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas nr 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 Zokoninką 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 NaktL 
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.l55-GSzakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam 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. 20 c.

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu 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:

KU3 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 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Duktė Mariu
(Tasa)

Kada Konradas sugryžo nuo 
pasivaikszcziojimo namon, no
rint 'buvo nuilsės, bet pasilsėti 
suvis nenorėjo'neradęs Fili jos 
namie; nusidavė tuo jaus jiesz- 
koti jos ir rado ja sode vaiksz- 
cziojanezia. Konradas papra- 
sze sesti su juom ant suolelo, 
nes nuilsio ilgu, vaikszcziojimu, 
del to malonėtu truputi pasil
sėti ir pasikalbėti su ja.

Filija neatsake jam tos ma
lones. Kada atsisėdo Konradas, 
patemino' ant veido Fili jos, jog 
ji ji verkusi, bet ko turėjo verk
ti jis ne dryso klaustis; prijau
tė, jog jiji szirdi yra atidavus 
kokiam, vyrui, bet kam tokiam 
dasiprotet negalėjo; prileįdine- 
jo, j°g tosios laimes dat.yre ar 
pastoris Krogas, ar profesoris 
Štormas, bet katrais isz dvieju 
nežinojo.

Filija prižadėjo isz pamario 
raszineti pas Konradą laiszkus, 
idant davinėti žinia apie savo 
pasivedima, praszydama teipo- 
gi ir jo, idant netingėtu ir jis. 
atraszineti.

Bekalbant jiems sugryžo po
nia Rozalija, sesuo. Konrado, 
nuo grafu, o radus sode broli 
kalbanti su Filija, nusidžiaugė. 
Norint ir ji palaike Filija už 
insimylejusia in pastori Kroga, 
bet ant tikro negalėjo sakyt ir 
tame nebuvo tvirta, dpi to da
bar paklausė:

—• Pasakyk mums tikrai, 
brangi Filija, kam-gi atidavei 
savo szirdi, nes abejoju, kad 
mano senam dėdžiui toji gau
tųsi.

— Meile neklauso metrikų 
gimimo! Atsake mergina links
mai. Ponia privertė ant tokio 
atsakymo! vanindama pastori 
Kroga senas, bet kas, link ma
nės, tai da in joki vyra neestniu 
insimylejusi ir savo szirdies 
neatidaviau da; ant pagalos da 
turiu invales laiko ant to.

— Teip ir dabar Filija isz- 
siriszo isz to užklausimo, suvis 
nedave suprasti, kas sukure 
ugnį meiles jos szirdije ir ko 
liūdi.

❖ *:♦
Pavakare vėl ei pribuvo dak

taras Bergas atlankyti ligoni 
ir dasižinot ar ne nuvargo per 
daug vaikszeziodamas.

Suse jas su Filija, sėdo prie- 
szais ja ir tarė:

— Na, atminkie pana Fili
ja, ka toki ka tik dabar paly
dėjau ant stoties geležinkelio ?

— Ka asz galu žinot? Po
nas turi nemažai kasdien sve- 
cziu ligoniu.

—■ Jeigu man liepe atiduot 
labas dienas,-tai turi būti pa- 
žinstamasi ponios. O ka? Dada- 
ve po valandėlei, ar gal ne dru- 
cziau plaka ponios szirdis?

— Suvis ne! Ar gal grovas

Sieniniai Kalendoriai 1956m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

E3F’Dabar po 5(k arba 3 už $1.25

Adresas:

SAULE PUBL CO. - Mahanoy City, Pa.

Jargen’as?
— Ar ir ta j i pažinsta?'iPa- 

mislino Bergas. Ir atsake gar
siai.

* * <«************************
Ten kur vienam miestelyje, 
Vienas vyrelis parejas isz 

\ darbo, 
Rado vagi užsidariusi 

grinczioje, 
Na ir nutvėrė.

Pradėjo vagi kankyt per 
antausis,

Ir provijosi pus-szimto # 
doleriu, 

Tai jam dovanos.
Vagis neturėjo daugiau 
Kaip keliolika doleriu, 

Ir bijojo kad nepaduotn
In policijos rankas, 

Ir ant to sutiko.
Kiti vela sako, 

. Kad tai nebuvo vagis 
Tiktai gaspadines geras 

“frondas”.
.JL. >l»

•T* *T» •V’

Asz jums' šaky su kad, 
Jeigu visi politikieriai

Iszpildytu savo prižadėjimui, 
Kuriuos davė žmoniems 

priesz rinkimus, 
Tai sziandien ant svieto 

užstotu tikras rojus!
* * *

Czia tikra teisybe!
Kitados o sziandien:

Vanduo plaukia kaip ir 
visados plauke,

Jis visai nepersimai ne, 
Bet merginos ji labai 

Czedinai idant nestokuoti.
Kitados musu patogios 

lelijėles,
Kada ju veidelei buvo 

murzini,
Nusiprausdavo su vandeniu, 

Kaip ir kiti žmones.
Sziandien laikai persimame, 

O norints vanduo da ir 
sziandien plaukia, 

Bet ant niek prisiduoda 
musu lelijėlėms.

Sziandien kad ju veidelei 
murzini, 

Tai j u nesiprausia, 
Tiktai uždulkina veidą su 

pauderiu.
Ar gal neteisybe?

— Kas turi tuszczia kisze- 
niu, tai neturi prieteliu.

— Vyras be paczios, tai 
kajp kaliniai be plauku.

— Ne! Yra tai suvis kitas, 
ponia pameni laika pirmo su
sitikimo su juom ?

Filija apkaito, ka nužvelgė 
Bergas linksmai nusijuokė.
• — Jeigu atminsi in. kur 
nusidavė, tai eisi verta nagra- 
dos.

— Gal in Japonija.
—• Ne, ne‘norėjo in Japoni

ja, norint asz jam liepiau! in le
nais važiuoti, nusidavė in pa
marį.

— Filija nesuprato gerai 
paskutiniu žodžiu, o klausti ne 
klausė ir neturėjo, noro suvis 
klausyti daktaro pasakos.

♦>
In kėlės dienas po tam dak

taras iszsiunte Konradą, del at
gavimo visiszkos sveikatos in 
pietine szali, norint jau buvo 
kone suvis sveiku, bet iszsiunte 
del to, kad atitolinti nuo FiU- 
jos ir užgesinti jame meile prie 
jos; o vėl ir pats Konradas tu
rėjo dideli norą atlankyti tai
sės szalis, pamatyti Madera ir 
Madrita.

In menesi Filija aplaike 
laiszka. nuo pastoriaus Krogo 
kuriame labai iszgyre teplori 
Štormą, kaipo žmogų daugži- 
nanti ir puiku teploriszka ar
tistą, jog gyvena pas ji tam pa
ežiam kambarelyję kuri pir
miau užėmus buvo Filija, o ku
ri pats sau iszsirinko ir jokio 
kito nenorėjo apart to, o gal 
del to, kad jame gyvenoFilija.

neszti skausminga naujiena, ko 
gal suvis nei ne prijaueziat, jog 
pastoris Asdalo, jau atsisveiki
no su sziuom. svietu, ant visa
da.

Vaikszcziojome mudu abudu 
rytmetyje pamariu ir asz atsi
stebėt negalėjau, jog jis. kniub- 
st rodos buk visiszkai neturin
tis pajieggn ir jokios valdžios 
kojose.

Parsivedės namon, tuojaus 
nusiuneziau gydintojaus ,no
rint jis tvirtino, kad nereikia.

Po a,tsilaukimui gydintojaus, 
kuris apžiurėjas nutarė, jog 
gyvasties jau jam sugražint ne
galima, pasiszauke mane prie 
lovos ir kadh atsisėdau ant kė
dės, tare in mane: “Norėjau 
sziandien raszyti pas mujsu 
brangia Filija Maris, nes po 
ryt dienai diena jos varduvių, 
tame apalpo ir nedaibaige to ka 
pasakyt norėjo. Kada po va
landai biski atsipeikėjo, dūda
vę: Atsisveikint turiu jau ja 
sziandien, per tave geras prie
ičiau, tu jau nuraszyk pas ja, 
nes atiduodu tau ja, kaipo glo
bėjui. Turėk apgloba ant jos ir 
mano likusiu! sieratu ne už- 
mirszk. Apleidžiu visus szi 
svietą ant amžių.”

Buvo tai pasini tinai žodžiai, 
jo, už minutos jau buvo be du
slios.

Už keliu menesiu pribusiu 
pas grova in Ede galu tai apie

Toliaus vėla raszo, jog turi di
deli džiaugsma, isz aplaikimo 
Filijos paveikslo, kuri atmala- 
vojo jam Štormas, nes to ka 
paežereje atmalavojo už nieką 
sviete nenori atiduot. Raszes 
teipo-gi, jog pats biski ne svei- 
kuoje ir kad labai iszsiilgo jo
sios, bet ramina save tuom, jog 
jeigu sulauks pavasario, va
žiuos in Czekija pas gydintojus 
del pataisimo sveikatos, tai at- 
lankis in Edegalufs ir pasima
tyt galės su visais. Ant galo pa
sveikina Filija abi mergaites 
ir kriksztu tėvai, vėlindami vi
si jai visu laimiu.

Perskaicziuis laiszka nuliū
do. Norėjusi važiuoti in pama
rį, bet dabar negalėjo nes vie
na, iszsiduotu josios slaptybe 
Edegali ir n ui u s tu labai, dasi- 
žinojus kam yra atsidavus, se
suo Konrado, o kita, gal ir pas
toris Krogas pamislintu, jog 
tik del to pribuvo, idant pama
tyti su Štormu.

Visa ta naktį kone suvis nei 
neužmigo, kovodama sui viso
kiom mislemis, per ka ant ry
tojaus iszrode buk po ilgai pa
sikėlusi.

Apie pusiaudieni pribuvo 
daktaras Bergas, bet ne links
mas kaip paprastinai, o. nulin
dęs. Pirmiause kalbėjo apie ka 
toki su paezia už žiuretojaus 
girinio, o po> tam velau, kada 
iiiejo in kamibari Filija, jis pri
siartinęs prie jos pasveikino ir 
norėjas ka tokio kalbėti, bet 
žvilgterejas ant ponios Rozali
jos, atsitraukė.

— Ka tas ženklina? Tarė 
Filija žiūrėdama in juodu.

Rozalija garsai pravirkus 
puolėsi in Filijos glebi tarda
ma :

— Brangi prietelka mano, 
didele gailestis mus atlankė! 
Mano dedis pastoris Krogas, 
numirė staiga smerezia.

Tai pasakius padavė laiszka 
kuria paėmė Filija pamate, jog 
buvo raszyta svetima ranka. 
Pradėjo skubai skaityt, o kuri 
įsiekancziai skambėjo:

Maloni ponia!
Skaudu privaluma, parsiėjo 

map iszpildyti, nes turiu da- 

I tai placziau apsakysiu, o dabar 
' primenu tik ta, jog ir pana Fi- 
' Ii ja Maris privalo drauge su 
giminėm mirusio apgailestauti 
jo gala gyvenimo, nes jis jai 
buvo, kaipo tikru tėvui ir mylė
jo kaipo locna duktere.

Visi paraipijonai didelėm nur 
ludime kurie susirinko ant 
szermeniu savo gero piemenio 

| ir prie ju iszpildau paskutini 
velinima nebaszninko. Dėlto 
pana Filija neprivalo man to 
už pikta palaikyt, jog asz ra- 
szau ir gal ka persta ežiai isz- 
reiszkiu, bet asz raszau vardan 
mirusio pastoriaus, apglobė jo 
ponios, tik vien tai ko jis nuo 
manes reikalavo, o asz del jo 
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meiles ir paguodones drystu 
privaluma iszpildyti.

Su nusižeminimu, 
Ed. Štormas.

Filija atsisėdo ant kėdės ir 
grandžiai verkt pradėjo.

’— Prijautė tai mano du- 
szia, kada apleidinejau Asdalu 
jog atsisveikinau ji paskutiniu 
kartu, jog mudu daugiau! nesi
matysime. Ah, niekados neuž- 
mirsziu jo, nes tiktai buvo jis 
del manes lyg geriausiu tėvu!

Ant laidotuvių gimines mi
rusio Krogo nuvažiavo., bet Fi
li jos ne ome su savim nes maty
dami kaip szirdingai gailesii ji 
pastoriaus, baiminosi, kad kas 
blogo nesistotu merginai, o o

Nuo szios dienos visada Fi
lija buvo nuliūdus ir netankiai 
buvo galima pamatyt ja links
ma.

In menesi po palaidojimui 
pastoriaus Krogo, Štormas ap
laike laiszka nuo savo, draugo 
Bergo, kuris rasze jam szitaip:

Mielas drauge!
Jiji dabar man patinka. Ne 

suprantu, ar ji turi tokia kieta 
szirdi, ar kaip; nežinau ka tau 
apie ja pasakyt. Asz tik tiek 
gabu pasakyti, jog jiji visisz
kai atsimainė ir stojosi daug 
patogesniu, mano akyse, negu 
pirma buvo. Kaip man rodos, 
tai jiji dabar tuojaus, atiduoti 
savo rankele, idant turėti nau-
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Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.
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Saule Publishing Co.
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ŽYDU TIKYBOS 
:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.
L Į'.'"’1 - ------- " '■ '"JLTL _ . I'l1. ^_!L

ja. globoju. Pri’bukie pas mus 
ka nuo v ei kiaušai, bet pasakau 
tau, dabar, idant butum kan
trus ir neerzintum jos savoi 
meile, kol atsigailes pastoriaus 
nepainirsz vi^szkai apie ji.

Atsiveszk su savim z josios 
paveiksią, kas tame reikale ga
li tau daug prigelbeti. Gailuo- 
siu labai, jog asz pirmiau del 
tavęs turėjau jai dagirsti, bet 
dabar rupinsiesiu pataisyti no
rint neatsakau tau savo pagel- 
bos, bet stengsiešiu visame 
naudot szvelnumo ir mandagu
mo. Tavo prietelis,

V. Bergas.
In kėlės dienas velau pO' isz- 

siuntimui tos laiszkos pribuvo 
in namus užžiuretojaus giriu 
daktaras Bergas ir po trum
pam pasikalbėjimui su ponia 
Rozalija, paklausė Filija, ar ne 
vėlintu, atlankyti jo, narna, ir 
tai tuojaus, nes turi neatbūti
nai ka svarbio jai parodyt.

Filija nenorėjo tikti, bet per 
paklusnumą del ponios Rozali
jos, kuri prasze josios, idant 
nesiprieszintu, prižadėjo nuei
ti.

Inejus Filija in narna dakta
ro Bergo, ant kožno žingsnio 
stebėtis turėjo puikumu paka- 
ju, ju papuoszimais ir turtin
gumu daktaro Bergo.

Apžiurėjus Filija kambarius 
daktaro, nuvede ja Bergas in 
altana sode, kuri buvo puikiai 
intaisyta; vidurije ant pats vi
durio stovėjo apskritus stale
lis, aplink kuri sustatytos buvo 
kelios kėdės; ant vienos, sienos 
kalboje kokis tai didelis abro- 
zas užklosiąs su skepata.

— Praszau sestie, tarė dak
taras; asz eisiu pažiūrėti, ar 
mano gaspadine ne duos ko del 
pasidrutinimo? Tas ka norė
jau ponai parodyti, dadave, 
yra sztai szitas paveikslas, ga
lėsi ponia nuėmus uždanga pri- 
sižvelgt iki kol asz sugrysziu.

Likusi viena Filija lengvai
(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Ki- 

niecziu Naujieji Metai. Szie 
metai yra “Avinėlio Metai“ 
'Siilyg Kinieczin iszskaitliavi- 
mo isz Žvaigždžiu ir isz savo 
kalendoriaus, kuris yra Kinie- 
cziu variuojamas jau per dau
giau kaip keturi tukstaneziai 
penki szimtai metu. Szitokie 
metu užvardinimai turi ĮCinie- 
cziams ypatinga reikszme. Pa
vyzdžiu i: “Gy vaties Metai’’ 
1953 reiszke nelaime ir vargu; 
“Akrlio Metai“ 1954 reiszke 
geresnius metus. Sziu metu 
“Avinėlis“ reiszkia tvarka, 
taika ir ramybe.

— Seredoj pripuola Szv. 
Povilo atsivertimo, o Tautisz- 
ka Vardine: Patole. Szita die
na yra mums sziandien reiksz- 
minga. Senieji mums pasakoja 
kad jeigu saulute szia diena pa
sirodys tai bus geri metai. Ir 
ta diena: 1953 m., Anglijos lai
vas “Empress of Canada” su
degė in Liverpool uosta; 1915 
m., pirma syki per telefonai bu
vo kalbama skersai musu 
kraszta, isz New York in San 
Francisco; 1932 m., Japonai in- 
sibrianja in Shanghai. Ameri
ka perspėja Japonus gerbti 
Amerikos p i Ii ec žiu teisus tame 
mieste; 1946 m., Mainieriu bo
sas John L. Lewisas su savo 
Unija prisijungia prie Darbo 
Federacijos, isz kuriuos jis su 
savo mainieriais buvo pasi
trankęs 1936 metuose.

— Ketverge pripuola Szv. 
Polikarpo vyskupo, o Tautisz- 
ka Vardine: Szarke. Ir ta die
na :1939 m. Generolas Francis
co Franco, Ispanijos valdovas 
paėmė Barcelona miestą ir nu
galėjo Komunistus savo krasz- 
te; 1880 m., gimė Generolas 
Douglas MacArthuris, kuris 

Abuvo Armijos Sztabo ir Prez. 
Harry Trumano 'pravarytas, už 
tai kad jis prasze ir reikalavo 
tokio karo Korėjoje, kuri da- 
bar ir Armijos Sztabas ir Prez. 
Trumanas rengiasi vesti; 1947 
m., garsi gražuole ir Metropoli
tam operos dainininke ir Hol
lywood loszike, Grace Moore, 
keturios deszimts penkių metu 
amžiaus žuvo eroplano nelai
mėje Copenhagen mieste. Toje 
nelaimėje žuvo Szvedijos Ka
ralaitis -Gustavus Adolphus1. 
Isz viso dvideszimts žmonių 
žuvo szitoje nelaimėje; 1951 
m., Valdžia nustato kasztu ir 
algų mokėjimą, kad viskas dar 
labiau nepabrangtu ir kad dar
bininkai per daug nereikalau
tu. Bet nieko isz viso to neisz- 
ejo; 1951 m., Anglijos valdžia 
dar mažiau mėsos paskiria: sa
vo žmonėms. Anglai dabar gau
na tik treczia dali maisto pri
lyginus prie kiek jie gaudavo 
per pati kara; 1950 m., žemes 
drebėjimas Iran kraszte, dvi
deszimts žmonių žuvo.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono Krisostono, o Tautiszka 
Vardine: Laba. Taipgi menu
lio atmaina: Pilnatis. Ir ta die
na: 1941 m., Wendlel Wilkie, 
kuris buvo kandidatas in Pre
zidentus, pasitaria su Anglijos 
Premieriu Winston Churchil- 
liu, Londone; 1943 m., Ameri
kos bombnesziai pirma syki ap
temdo Vokietijos kraszta su

savo szeszeliais ir bombarduo
ja svarbiausias vietas; 1880 m., 
iszradejas Thomas A. Edison 
paskelbė kad jis iszrado elek
tros szviesai pūslele.

— Fred Seaman, 67 metu 
amžiaus isz Locust Valley, ku
ris yra formanas del Carey, 
Baxter ir Kennedy, Ine., stri- 
piniu kontraktoriai, likos nž- 
grautais, kai žemiu ant kurios 
jisai stovėjo staigai ingriuvo1 
in šiupiniu ir nelaimingas

kad jo automobilius per sniego 
audras nubėgo nuo vieszk'elio 
ir nnsiverte apie szimta pėdu 
žemyn in maža upeli. Draive- 
rys buvo iszmestas isz savo au- 
tomobiliaiis. Jis paliko žmona

Clair ir Edward Mace, gyvena 
Tamaqua mieste. Policijantai 
užtiko jo automobiliu ir jo la
vonu apiq deszimta valanda isz 
rvto.

Policijantas Domenick buvokimo. O tas automobilius nie
kados nėra pas freita atveža- sulaikytas ligoninėje, nes jam 
mas, bet ant troko. Ir tokis at- ranka buvo sužeista ir jo vei- 
vežimas daug pigesnis.

Dar ir to negana. Ne visi au
tomobiliai yra vežami isz De
troit miesto. Nei vienas auto- IDRAIVERIU

das buvo apdraskytas kai 
susimusze su tuo vagiu.

jis

tas. Lakūnas sako kad tik per 
stebuklą jam pasisekė surasti 
New York miestą ir tamsumoje 
pasekmingai nusileisti.

laimc atsitiko pareita, Ketver
ge vakara apie 8 valanda, prie 
Ellengowan. Paliko paezia,

Shenandoah, Pa. —
Ponia Mildreda Yurkoniene, 
328 E. Mt.Vernon uly., pasimi
rė pareita. Sukatos ryta 4:30 
valanda. Gimė Lietuvoj, po 
tėvais vadinosi Mildreda. Tra- 
giute. Jos vyras Juozas mirė 
Vasario 8 d., 1955 metuose. Pa
liko viena suuu, ir penkios 
dukterys. Laidojo Utarninko 
ryta, isz Grab. Oravitz koply- 
czios, 635-37 E. Centre uly., su 
aipiegomis in Szv. Jurgio baž-

SURADO BONKA

Už 38 Metu

mobilius nėra visiszkai visas
I

i statomas Detroit mieste, bet 
daug jo daliu yra kituose mies
tuose daroma. Bet nežiūrint to, 
tas kuris ta automobiliu perka
si turi už freita užsimokėti sta-

■ ežiai isz Detroit miesto.
Jeigu pirksite automobiliu, 

sakysime in Cleveland miestą, 
kuris yra arti Detroit miesto, 
ar pirksite ta pati automobiliu 
New York mieste, kuris yra 

' apie tūkstanti myliu nuo to De-

STRAIKOS BAIGTOS

Žmones Gaus Anglių 
Ir Aliejaus

TRAUKINYS
UŽMUSZE VAIKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

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

NORFOLK, VA. — Trisde %
szimts asztuoni metai atgal ka
reivis Theo Sali indėj o savo troit miesto, tai freito kasztai 
paveiksią in tuszczia bonka, ja bus tokie patys. Aiszkus daly- 
užkimszo ir inmete in juras. Jis kas kad atveszti automobiliu 

in Clevelando miestą isz De
troit turėtu būti pigiau, daug 
pigiau negu ta pati automobi
liu veszti in New York miestą. 
Bet tas kuris perkasi ta auto
mobiliu taip pat turės užsimo
kėti

NEW YORK, N. Y. —
Daug namu New York mieste 
buvo be szilumos perszalcziau- 
sias szios žiemos dienas, kai 
troku draiveriai buvo sustrai- 
kave. Kai kuriems miesto val
džia nors biski aliejaus ir ang
lių pristatė.

Bet dabar tos straikos baig
tos, draiveriai gryžo in savo 
darbus ir visi laukia aliejaus ar 
anglių del savo namu ar ofisu. 
Draiveriai gavo algas pakelti 
ir viskas vėl tvarkoj.

damas skersai kelis 
kinio suvažinėtas ir 
lotus ir skersai tas 
nėra jokio kryžkelio ar sz viešu 
perspėti traukinio atvažiavi- 
ma.

tuszczius 
užmusztas | ma: 
rieles kur

DU VAGIAI

teipgi indėj o savo drauges ant- 
’ rasza su papraszymu kad jeigu 
kas ras ta bonka kad ta jo pa
veikslą pasiunstu jo draugei, 
Ann Wajda, in Depew, N. Y.

Ta Ann Wajda, kuri dabar 
yra to kareivio žmona, dabar 
gavo savo vyro paveiksią su ta 
bonka.

nyczioje devinta valanda ir pa-i <pa bonka su paveikslu rado 
laidota in parapijos kapinėse. į Linwood Pearson Sausio de-

i szimta diena Cape Henry pa
krantėje. Paczto virszininkai 
surado jos nauja varda ir ant- 
rasza ir jai ta paveiksią pasiun
tė.

Minersville, Fa. —
Keturiolikos motu vaikas, Pra
nas Smalenskis buvo nuszau- 
tas, kai koletą jo draugu su ki
tais vaikais iszejo mokintis 
kai,p szauti isz karabinu. Poli
cijantai sako kad kulka isz ma
žo karabino jam pataikė sta
eziai in kakta. Policija dar ne- 
dažinojo kuris isz tu vaiku ta 
szuvi buvo ipaleides, nes visi 
tuo laiku s'zovinejo. Du kiti 
vaikai su tokiais karabinais 
teipgi szovinejo aipie tris szim- 
tus mastu nuo tos vietos. Sze- 
sziolikos motu amžiaiTs Jurgis 
Lipskis užtiko savo draugo la
vonai kai visi kiti pradėjo 
gryszti namo. Policijantai sako 
kad tu vaiku tarpe buvo szeszi 
tokia karabinai.

“BOOTLEGERIAI” 
AUTOMOBILIU 

BIZNYJE
WASHINGTON, D. C. —

Senato komisija dabar tyria 
visa nauju automobiliu bizni ir 
visas to biznio suktybes, kaip 
fabrikantai ir kiti pasipiniguo- 
ja ir paprasta žmogeli keletą 
kartu apsuka ir nuskriaudžia. 
Iszrodo kad ežia didžiausi pra
sikaltėliai yra tu nauju auto
mobiliu fabrikantai.

Fabrikantai priverezia mus 
užmokėti už naujo automobi- 
liaus atvežimą isz Detroit in 
musu miestą per freita. Tie 
freito kasztai eina nuo szimto 
ligi septynių szimtu oleriu, nuo 
kokio automobiliaus, didelio ar

Tamaqua, Pa. —
Keturios deszimts devynių me
tu amžiaus Antano Sulkevi- 
cziaus lavonas buvo surastas jo 
automobiliaus, netoli nuo Ha- 
zletono miesto, tarp Tamaqua
ir Hazleton. Policijantai spėja mažo, pigaus ar brangaus pir-

Prezidentas Su Žmona

Prezidentas Eisenhoweris 
ežia pasisveikina su savo 
žmona, Mamie, kai ji atva
žiavo in Key West, Florida, 
su juo praleisti atostogas. Su 
ja atvažiavo jos motina, Po
nia John S. Dowd.

Prezidentas Eisenhoweris

invisai neketino važiuoti 
Florida, bet jo daktarai jam 
patarė dar pratęsti savo at
ostogas del keliu sanvaieziu, 
kad visiszkai pasveiktu pirm 
negu grysz in Vaszingtona ir 
in darba.

VAGIS ■ PASZAUTAS
“DINGĖS”

EROPLANAS

Norėjo Apvogti 
Automobiliu

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bus losziama del pinigu, ji ne
gali būti teisinga, ir jusu vai
kai negali ta sportą teisingai 
loszti.

Kas metai mes skaitome apie 
visokius papirkimus, apie viso
kias suktybes kolegijų sportuo
se; ir vien tik už tai kad futbo
le tiek daug pinigu atnesza.

Daktaras David Freeman, > 
vienas isz geriausiu ir garsiau* 
siu sportininku duoda patari-

Jeigu jusu vaikas užsi
spyrės reikalauja^kad jis gautu 
proga savo raumenis iszsi- . 
manksztinti, “ jis sako, “tai te
gu jis ima kitus sportus, kaip 
tenisą, golfą, bėgimą, badmin
ton, strėlėmis szaudinima, kur 
niekas nei skatiko nededa ant 
to kuris laimes. Kai nėra gemb
leriu, tai nėra nei suktybių,“ 
jis aiszkina.

Szitas Daktaras David Free-

Apvogė Dvi Moteris

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantas, kuris buvo jau 
savo pareigas atlikęs, užtiko 
vagi, kuris buvo pradėjęs isz- 
kraustyti automobiliu in South 
Philadelphia, ir kai tas vagis 
stengiesi pabėgti, tas polici
jantas ji paszove.

Vagis stengiesi policijanta 
į nusikratyti, ir kai abu susi
ėmė, tas vagis buvo paszautas.

Tai atsitiko apie puse po 
pirmos isz ryto, netoli devynio
liktos ulyczios ant Porter uly- 
czios.

Policijantas Arthur Dome
nick ėjo sau namo isz darbo, 
kai jis pamate žmogų kraus
tant automobiliu kuris prigu
lėjo Ponui Albert DelVecchio, 
ir kuris buvo pastatytas prie 
to savininko namu.

Policijantas Domenick, civi- 
linais drabužiais apsirengęs, 
parode tam žmogui savo rasz- 
tus kad jis yra policijantas ir 
pareikalavo kad tas žmogus 
jam parodintu savo savininko 
kortas del to automobiliaus. 
Jis tokiu kortu, tokiu rasztu 
nebeturejo. Ir jis teipgi nebe
gale j o pasiaiszkinti ka jis dare 
tame ne savo automobilyje.

Policijantas Domenick pa
reikalavo kad jis iszliptu isz to 
automobiliaus ir ji nuvede prie 
stulpo kur randasi policijos te
lefonas. Tas žmogus nepasida
vė ir pradėjo su policijantu 
pesztis; jis paspruko ir pradė
jo bėgti. Policijantas paleido 
du szuviu in ora kaipo perspė
jimą, paskui, kai jis nesustojo, 
tai policijantas Domenick tre- 
czia szuvi paleido staeziai in ta 
bėganti žmogų ir jam pataikė 
in szlauni.

Susiedai, iszgirde szuvius 
paszuake policija ir keli poli
cijantai tuojaus pribuvo.

Sužeistasis buvo nuvesztas 
in Methodist ligonine ir pąskui 
kai jo žaizdos buvo apžiūrėtos 
ir aprisztos jis buvo perkeltas 
in Philadelphia General ligoni
ne.

Policijos sargas toje ligoni
nėje sako kad tas vagis yra 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus Clarence Snapp. Jis yra 
intartas už vagyste ir nepasi- 
davima policijantui.

to visi kiti eroplanai ant žemes 
in La Guardia aerodroma buvo 
pastumti in szali kad davus 
tam eroplanui kuo daugiausia 
vietos nusileisti.

Kai tas eroplanas pasekmin
gai nusileido buvo dažinota 
kad jis turėjo gana gazolino tik 
del dvideszimts minueziu dau
giau.

Kai tik jis nusileido tai isz- 
ejo tos žinios ir visi kiti ero
planai kurie buvo iszskride jo 
jieszkoti sugryžo in savo vie-
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Du vagiai nustvėrė masznasfman, būdamas studentu ir gar- 
nuo dvieju moteriszkiu ir pa
bėgo su apie szeszios deszimts 
doleriu.

Penkios deszimts septynių 
metu amžiaus Ponia Augusta 
Devine, kuri gyvena ant Osage 
Avenue, buvo ka tik inejus in 
savo namus su savo drauge, 
Ponia Helen Shaffer, szeszios 
deszimts metu amžiaus, kai du 
juodukai, apie dvideszimts me
tu amžiaus, pribėgo prie jųd
viejų isz užpakalio ir nustvėrė 
jųdviejų masznas ir pabėgo.

Ponia Devine stengiesi juos 
pasivyti ir pamate kai jie insi- 
sedo in automobiliu ir nuva
žiavo.

FUTBOLE NE
SPORTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

no kad daug tos kolegijos rė
mėju buvo sudarė fondą pa
pirkti gerus futbolininkus.

Oklahoma buvo ant dvieju 
metu suspenduota nuo futboles 
loszimo už tai kad ta kolegija 
per daug pinigu buvo paskyrus 
tiems savo futbolininkams.

Buvo surasta kad Maryland 
Universitetas buvo paskyręs 
szimta trisdeszimts keturis 
tukstanezius du szimtu penkios 
deszimts doleriu ant metu del 
szimto septynios deszimts de
vynių futbolistu.

New York valstijoje, val
džios vyriausias policijantas, 
Frank Hogan in kalėjimą pa- 
tupdino penkiolika gembleriu 
už tai kad jie buvo papirke 
trisdeszimts tris basket-boles 
loszikus, studentus, per 1947-51 
metus.

Dauguma tėvu laiko už gar
be ka d j u vaikas gauna vieta 
ant futboles ratelio kolegijoje, 
kiti mato gera proga savo vai
kui duoti augsztesni mokslą be 
pinigu, kai ju vaikas tampa ge
ras futbolininkas.

Tokie tėvai geriau padarytu 
jeigu jie savo ta sūneli iszmo- 
kintu kaip kazyruoti ar kaip 
tuos kailiukus szildinti ir mes
ti isz pinigu, negu kad futbole 
losztu.

Jaunuolis, kuris gauna 
mokslą kolegijoje už dyka nes 
jis yra futbolistas, mažai kiek 
mokslo tenai gaus, bet daug, 
daug pasimokins, ne isz knygų, 
bet isz sukeziu.

Futbole sziandien visai ne 
sportas, bet suktas biznis.

Ąvery Brundage, per ilgus 
metus tarptautiniu sportu pir
mininkas, visiems tėvams pa
taria neleisti, uždrausti savo 
vaikams loszti futbole kolegi
jose. Jis sako tol kol futbole

siaji Harvard Universitetą, 
1941 metais, butu galėjos po vi
sa svietą pragarsėti kaipo te- 
nisistas. Bet kai jis mate kas 
isz to bus, jis metė ta sportą ir 
kitais sportais užsiėmė. Jo 
vardo sziandien niekur nema
tyti, bet jis už tai yra pasek
mingas ir laimingas, nes jis bu
vo ir likosi teisingas.

Sziandien futboles, basket- 
boles ir kumsztininku sportas 
yra žuliku ir razbaininku val
domas. Ir szitiems žulikams 
tankiai prisideda ar bent pri
taria musu kolegijų ir univer
sitetu virszininkai, nes jiems 
labiau rupi pagarsėjimas, per
gale negu jaunimo auklėjimas.

Jaunuolis, sportininkas lo- 
szikas turėtu pirmiau isžmokti 
kaip ir kiek duoti, “ paaukoti 
tam sportui, negu rūpintis kiek 
jis isz to sporto gali gauti. Mes 
esame pamirsze kad sportas, 
kokis jis nebutu nėra biznis, 
bet auklėjimas. O sziandien 
futboles sportas pigiais pini
gais atsirūgsta. Sziandien fut
bolistas nėra sportininkas, bet 
grynas biznierius, ir dar suk
tas, neteisingas biznierius, nes 
jis vieszai statosi kaipo laisvas 
ir neprigulmingas ir kad jis be 
jokio atlyginimo loszia ta spor- 

I ta vien tik už tai kad jis mėgs
ta loszti, o tikrumoje jis po sta
lu pinigus, pakyszius ima ir 
sau turteli krauja, kai kiti dur
niai ji remia, gerbia ir ant ran
ku neszioja.
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