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Loszikai Protestuoja

Loszikas Sir Laurence Oli
vier su savo žmona, Vivien 
Leighi kuri ranka mosikuo
ja, vede visu žmonių protes
tą, pasiprieszinima Anglijos 
Losziku Equity Draugijos, 
priesz uždarymą garsaus St. 
James Teatro, Londone. Vi
si, kurie norėjo pareikszti 
savo nepasitenkinimą, ir sa-

garsiai pareiszke kad ji pro
testuoja teatro uždarymą. 
Ji buvo sargu tyliai ir tykiai 
iszvesta.

Anglijos buvęs Premieras 
Sir Winston Churchillis vė
liau su ja pasisznekejo ir jai 
pasakė kad ji klaida padare 
taip vieszai savo baisa pa
keldama toje tarybos vieto-

Guatemala Prezidentas Nužudin-
» •

tas; Žmogžudis Komunistas
EROPLANAS

SURASTAS
I

■

16 Žuvo Nelaimėje

Pralaimėjo Ir Laimėjo

Nusižudė

vo priesztaravima marszia- 
vo nuo to teatro in St. Mar- 
tin-in-The Fields bažnyczia 
in Traflagar Square.

Sir Laurence Olivierio 
žmona vėliau vieszai, Angli
jos tarnybos kambariuose, 
House of Lords, pakilo ir

kur niekados nebuvo isz- 
girstas moteriszkas balsas. 
Bet jis prižadėjo jai apie 
penkis tukstanezius doleriu, 
kai ji jam pasakė kad ji pa
darys rinklava kad palai
kius ta sena ir garbinga 
teatra.

Isz Amerikos
DU BROLIUKAI

NUŽUDINTI
BROCKTON, MASS. — Su- 

deginti ir nuogi dvieju broliu
ku lavonėliai buvo surasti in 
parkat, netoli nuo Thirty Acre 
ežreo ir apie szimta mastu nuo 
maudinimo vietos, kur jiedu 
buvo nueje iszsimaudinti.

Jaunieji, 12 metu John Lo- 
ga su savo broliuku 10 metu 
Povilu buvo surasti kniupszti, 
apie mąstą nuo vienas kito to
je vietoje.

“Asz noriu numirti!’’ Verk- 
szlendama ju motina Ponia 
Jean L. Logan Jr., 36 metu 
amžiaus suspigo kai jai buvo 
apie tai praneszta. Ji, savo na
muose in Stoughton, laikrasz- 
tininkams pasakė: “Dievas ne
gali būti tokius žiaurus, atimti 
ant sykio abudu mano vaiku!’’

Prie motinos szono pribuvo 
jos penkiolikos metu dukrele 
Ann. Motina sako: “Asz pati 
nuvedžiau savo vaikus prie 
maudinimo vietos, vakar po 
pietų ir padaviau abiem gana 
pinigu del parvažiavimo na
mo.’’ Tu vaiku tėvas sako kad 
vaikai buvo prižadėję sugryžti 
namo puse po keturiu, ant au
tobuso.

Ju tėvas, inžinierius, sako 
kad jis rado savo vaiku drabu
žius gražiai padėtus prie mau
dinimo vietos. Jis su kitais eme

GUATEMALA CITY, — 
Iszdavikas palociaus sargybos 
sargas nužudė Prezidentą Car
los Castillo Armas su dvejais 
szuviais isz aptemdinto kam
bario Petnyczios nakti ir pas
kui pats save nusižudė. Rasztai 
ant jo lavono priparodino kad 
jis buvo Komunistas.

Keturios deszimts trijų me
tu amžiaus prezidenas, kuris 
szitai vidur-Amerikos valdžiai 
buvo parūpinęs tikrai Demo- 
kratiszka valdžia, parpuolė 
prie savo žmonos szono, kai 
viena kulka patalke jam sta- 
cziai in szirdi ir kita in kruti
nę. Jis ant vietos pasimirė.

Jis su savo žmona tuo laiku 
ėjo isz vakarienes in savo palo- 
ciu.

Tas žmogžudis, vienas isz 
keliu sargu kurie buvo paskir
ti sergėti Prezidentą, užgesi-

no szviesa kai prezidentas su 
savo žmona priėjo prie jo ir 
paleido du szuviu. Po tam jis 
savo karabina atprovino in sa
ve ir nusiszove. Kiti sargai ir 
kareiviai nesuspėjo nei Prezi
dentą iszgelbeti, nei jo nužu- 
dintoja sustabdinti pirm negu 
jis nusiszove.

Tas žmogžudis buvo Romeo 
Vasquez Sanchez. Kareiviai, 
iszkrate jo drabužius dažinojo 
kad jis jau per ilga laika yra 
buvęs Komunistas.

Vice-Prezidentas Luis Ar
turo Gonzalez tuoj aus suszau- 
ke tarybos mitinga ir pasakė 
visiems kad jis prezidento vie
ta užima kol taryba paskirs ki
ta ar kol žmones turės progos 
kita prezidentą iszsirinkti.

Prez. Castillo Armas buvo 
atžagariai nusistatęs priesz 
Komunistus, per tris metus,

kai jis buvo valdžioje.
Vice-Prezidentas Gonzalez- 

Lopez sako kad visi kurie buvo 
prisidėję prie jo kraszto prezi-1 
dento nužudinimo bus tinka
mai nubausti. Jis sako kad 
daug kitu politikierių ežia yra 
kalti už szita žmogžudyste.

Castillo buvo nužudintas tik 
trys metai ir trys sanvaites 
nuo to laiko kada jis buvo pa
ėmęs valdžios vadeles in savo 
rankas ir kada jis buvo paskel
bęs Demokratiszka valdžia vi
siems savo kraszto žmonėms.

Szitame kraszte revoliucijos 
ir žmogžudystes tai visai ne 
naujiena. Szito kraszto žmones 
maino savo partijas ir savo va
dus ne per balsavimus, bet per 
nugalabinamus ir su revolve
riais, karabinais.

□ □ o

TAIPEI FORMOSA Ki- I 
nieeziai galutinai pasiekė 
Amerikos Armijos sudužusi 
eroplana ir pranesze kad nei 
vienas ant to eroplano nebe-i 
iszliko gyvas.

Ant to Armijos eroplano va
žiavo septyni lakūnai, darbi
ninkai ir dveyni keleiviai.

Eroplanas buvo dingės Utar- 
ninko nakti netoli Clark Field 
Philippinuose, in Taipei, kai 
jis jau baigė savo kelione.

Jis sudužo ant Cha Tien kal
no netoli nuo Hsinchu miesto. .

Žuvusiu vardai nebus pa
skelbti kol ju šzeimynoms ir 
giminėms nebus praneszta.

jieszkoti savo vaiku iki ketvir
tos valandos isz ryto. Bet po 
tam jo draugiai ji intikino kad 
jis turėtu eiti prigulti, ir pasil
sėti. Už valandos, kai tėvas 
buvo nuėjės namo jo vaikai bu
vo surasti, negyvi.

Mažiau kaip valanda po tam 
55 metu amžiaus Ponios Alice

pasiszove ir nudavė kad jis bu
vo primusztas, paszautas ir ap
vogtas.

Vietinieji laikraszcziai isz 
pradžių taip ir pranesze, kad 
tas mandežieris buvo primusz
tas ir kad banka buvo apvogta.

Bet kai tik FBI policija in-; 
sikiszo, viskas paaiszkejo. FBI 
policijos vietinis virszininkas 
Carl E. Hennrich, tuojaus už-: 
dare ta banka, insake visus 
darbininkus surinkti in viena 
kambarį ir pradėjo visus tar- 
dinti ir iszklausineti. Jis vi
siems insake niekam nieko 

I apie tai nesakyti, ir net kai dvi
Finn lavonas buvo surastas in 
Island Grove Pond, in Abing
ton, apie keturios mylios nuo 
tos pirmos nelaimes. Bet poli- 
cijantai sako kad negalima su- 
riszti tas atskiras nelaimes.

Tu vaiku lavonus užtiko ug- 
nagesis, kuris buvo vienas isz 
keliu szimtu kurie savanoriai 
stojo n talka ju'jieszkoti.

Daktarai dar negali pasaky
ti kaip tiedu vaikai pasimirė. 
Jie sako kad jie pirmiau turės 
padaryti egzaminus pirm ne
gu jie gales tikrai pasakyti 
kaip ir kodėl tiedu vaikai pasi- . Imirė.

RANKOS ’
MANEDŽIERIS .

INTARTAS

klerkos iszejo in restauranta 
užkasti, jis su jomis pasiuntė 
viena isz savo agentu, prižiūrė
ti kad jos nei žodžio apie tai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ISZ LIETUVOS

Vaiku Namai

Žemes Sudrebejimas
Meksikoje

Sudegino Sanskaitu 
Knygas; Pats

Pasiszove
PHILADELPHIA, PA. — 

South Philadelphijos bankos 
darbininku virszininkas, ma- 
nedžieris, pasivogė dvide-1 
szimts du tukstaneziu szeszis 
szimtus doleriu, ir paskui su
degino sanskaitu knygas, past

KAUNAS, LIETUVA — 
Lietuvos vaiku namuose esą 
dabar apie trys tukstaneziai 
szeszi szimtai vaiku, netekusiu; 
savo tėvu, Lietuvoje esą tris-Į 
deszimts vienas vaiku namas.; 
Nauji vaiku namai sziais me
tais bus stengiami pageliuose.

Jungtiniu Tautu 
Saugumo^

Jungtiniu Tautu Saugumo 
taryboje szi rudeni bus tusz- 
czia kede, kuria dabar turi Fi
lipinai. Lenkija norėtu atsisės-j 
ti vieton Filipinų. Maskva 
szaltokai žiuri in Lenkijos as
piracijas, nes nežino, kur atsi
stos Gcmulka. Maskva dau
giau remia Romunijos kandi
datūra, nes Maskva ant Rumu
nijos daugiau pasitiki negu 
ant Lenkijos.

MEXICO CITY, MEX. — 
Žemes sudrebejimas isztiko 
Mexico City, kuris yra vasar- 
vieta Acapulco, apie szeszios 
deszimts tukstaneziu myliu 
skersai ir iszilgai. Žemes su
drebejimas prasidėjo apie puse 
po keturiu isz ryto.

Daugiausia žmonių žuvo ir! 
daugiausia iszkados buvo pa-' 
daryta in sostine,'Mexico City, 
kur keturiu augsztu namai su
griuvo.

Žuvusiuju ir sužeistųjų skai- 
czius dar nėra galutinis ar tik
ras, nes daug žmonių yra din
ge ir nežinoma ar jie yra žuvę, 
sužeisti ar sveiki. Bet sulyg 
paskutiniu žinių, tai mažiausia 
szeszios deszimts szeszi žmones 
yra žuvę, szimta keturiolika 
yra dinge ir daugiau kaip sze
szi szimtai yra sužeisti.

Vien tik in Mexico City, 24 
žuvo ir 267 buvo sužeisti.

Daugiau kaip trys tukstan
eziai žmonių tuojaus stojo in 
talka, in pagelba.

Po to žemes sudrebejimo isz- 
kilo gaisrai beveik visuose 
miestuose.

Prez. Adolfo Ruiz Cortinez ? . ... . ,. / insake armijai pasiunsti savo 
kareivius in tuos miestus tvar
ka palaikyti ir prižiūrėti kad 
apgriauti, ir apleisti namai ne
būtu lapvogti.

Žemes sudrebejimai yra kar
tas nuo karto isztike miestus ir 
krasztus: ,x

1923 metuose in Tokyo ,Ja
ponijoje pusantro szimto tuks
taneziu žmonių žuvo.

1693 metuose in Sicily, Itali
joje, szeszios deszimts tukstan-

cziu žužvo.
Lisbon mieste, Portugalijo

je, 1755 metuose tarp penkios 
deszimts ir szeszios deszimts 
tukstaneziu žuvo.

1783 metuose, in Calabrijos 
miestą, Italijoje, szeszios de
szimts tukstaneziu žuvo. Taip 
pat Italijoje, Messina mieste, 
1908 metais septynios deszimts 
septyni tukstaneziai du szimtai 
asztuonios deszimts trys žmo
nes žuvo.

1915 metuose, ir vėl Italijo
je, trisdeszimts tukstaneziu žu
vo. N

Kinijoje, Kansu mieste, 1920 
metais, tarp szimto ir dvieju 
szimtu tukstaneziu žmonių žu
vo.

. . __

PERKŪNO
UŽMUSZTOS

/

KNOXVILLE, TENN. — 
Ponia. Earl Baker, 27 meu am
žiaus su savo sešere, 11 metu 
Sarah Cook, skubinosi nuimti 
drapanas nuo virves, kai buvo 
pradeje lyti, kai staiga žaibas 
trenke in ta virve ir abi ant 
vietos užmusze. 

- - -
DADE CITY, FLA.

Dvidesz;mts penkių metu am
žiaus Ponia Harvey King, pa
siėmė savo sūneli Ronald ir nu
ėjo pažiureit didelio ąžuolo, 
kuris buvo žaibo perskeltas. 
Žaibas antru kartu trenke in 
ta medi ir užmusze motina. Slė
nelis visai nebuvo nei sužeistas 
kai jis iszkrito isz savo moti- 

i nos ranku.

6 ŽUVO GAISRE
SYLVAN BEACH, N .Y. — 

Du automobiliai, baisiai grei
tai važiuodami susimusze ir 
užsidegė. Szeszi buvo ant syk 
užmuszti. Ju tarpe buvo du 
broliai ir sesuo. Tik viena mer
gina iszliko gyva bet labai su
žeista, kurios sesuo žuvo szito-' 
j e nelaimėje.

Visis buvo isz vasarvietes 
prie Oneida ežero.

Policijantai sako kad vienas 
automobilius su szesziais jau
naisiais gryžo isz vakaruszku, 
ir del kokios ten priežasties pa
suko in kaire ir- in kelia kito 
jautomobiliaug, kuriame buvo 
tik draiverys. Automobiliai 
užsidegė.

Leona Gage Ennis, Mary
land valstijos gražuole,-kuri 
prarado Gražuoles isz visos 
Amerikos garbes vieta, kai 
teisėjai tu Gražuoliu Rung
tynių dažinojo kad ji yra žc- 
nota ir yra motina, ežia yra 
pasveikinama savo vyro Ge
ne Ennis, kai ji pasirodė ant 
televizijos programos New 
York mieste. Ji buvo stojus 
in tas Gražuoliu Rungtynes 
in Long Beach Calif orai jo j e 
ir buvo pasidavus kaipo ne- 
ženota mergina, isz Bultimo- 
res.

Kai ji laimėjo pirma vieta 
tarp tu Gražuoliu, tesiejai tu 
Rungtynių dažiųojo kad ji 
yra ženota ir yra motina, ir 
už tai negali tos garbes pri
imti.

Ji dabar sako kad ji ne- 
pais otos garbes ir kad visa 
tai neverta viso to triūso ir 
darbo tas rungtynes laimėti.

Platinkit “Saule”

Futbolininkas Nužudintas

Dvideszimts devynių me- i 
tu amžiaus futbolininkas, ■ 
Roy Barni, buvęs garsus 
sportininkas, futbolininkas 
Kolegijoje ir kituose futbo- 
les rateliuose, pasimirė in 
San Francisco, kai jis buvo 
s'avo gero ir seno draugo pa-, 
szautas savo saliune. Jis 
stengiesi sutaikinti du susi- 
bariusiu, pasigerusiu kostu- 
meriu ir jis iszvede isz savo 
saliuno, szeszios deszimts 
dvieju metu amžiaus savo 
sena dranga, James D. Invi- 
rnizzi, kuris buvo per daug 
iszsitraukes. Kai jiedu pri
ėjo prie saliuno duriu, tas jo 
draugas Invirnizzi iszsitrau

ke revolveri ir paleido tris 
szuvius in ta futbolininką jo 
sena dranga.

Troko draiverys, James 
D. Invirnizzi sako kad jis ne 
gali suprasti, kodėl jis savo 
drauga nuszove. Jis tik sa
ko jis nebežinojo ka jis tada 
dare.

Futbolininkas Roy Barni, 
ketino po sanvaite gryszti 
in savo futbolininku rateli 
ir loszti futbole szi rudeni. 
Jis palieka žmona ir viena 

' dukrele.
Jo draugas James D. Invi

rnizzi dabar tupi kalėjime ir 
ir laukia teismo už žmogžu
dyste. x
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Kas Girdėt
czevas ipamirszo ir juos pami
nėti kad ir savo szmeižtais.

parodiniu kad lazda turi du 
galu.

Jau per sziuos metus pragy
venimas yra pakilęs, pabran- 
ges ketvirtu nuoszimcziu.

Tai iszrodintu ne per dau
giausia jeigu mes galėtume už- 
mirszti kad nuo 1948 metu, iki 
pradžios sziu metu mums pra
gyvenimas yra pabranges pen
kioliktu nuoszimcziu!

Unijų vadai, gerai žinodami 
apie szita pragyvenimo pa- 
brangima, reikalauja didesniu 
algų. O su algų padidėjimu, 
ranka in ranka eina pragyve
nimo' pabrangimas. Ir sztai tas 
algų ir kasztu užburtas ratas.

Sziandien mes esame baisiai 
supauseje, mes savo, ir savo 
bažnycziu pažanga ir pasiseki
mą skaitome doleriais, rūmais 
ir didumu ir garbe.

Mums sziandien labiau rupi 
kiekybe negu kokybe; mes vis
ką numeriais, skaicziaiS rokuo- 
jame ir invertiname.

Mums labiau rupi stastikos, 
skaieziai, patogumai, skolų at- 
mokejimai, turtelio sukūrimai 
bet retai kada mes atsižvelgia
me in žmogaus tikras verteny- 
bes, in savo amžinus reikalus.

Ir tai ne tik kaslink tikybos 
bet ir kaslink kultūros, lavina
mos! ir bendro mokslo.

(Sziandien mums labiau rupi 
mokyklos kambaru stilius, ne
gu tos mokyklos mokytojai.

Kai szitas eilutes skaitysite, 
tai gal visas klausimas bus at
liktas ir teismas užbaigtas. Bet 
sztai keletą pastabu, kurias 
mes negalime apleisti, apie ta 
Amerikieti kareivi, Gir.ard, 
kuris yra in t ar tas už n u szo vi
lna vienos Japones:

Musu augszcziausias Teis
mas vis seka musu rinkimu in
taką, ir balsuoja kaip balsuoto
jai balsuoja.

Musu augszcziausias teis
mais nutarė kad musu kareivis 
William S. Girard turi būti 
Japonu teismo teisiamas, ne
žiūrint to kad tas kareivis ėjo 
ne Japonu, bet Amerikiecziu 
kariszkas pareigas.

Musu augszcziausias teismas 
paklausė ne Amerikiecziu pi- 
liecziu, bet musu Pono Sekre
toriaus John Foster Dulles, ku
riam labiau rupi tarptautiniai 
reikalai negu Amerikos pilie- 
eziu teises.

Mums visai nerupi tas musu 
likimas

Egipto, diktatorius, Nasser, 
yra dabar laibai susirūpinės. 
Diena po dienos paaiszkeja 
kad Armijos karininkai jam 
nepritaria, o be armijos para
mos, Nąsser yra dingės žmo
gus.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles, dabar yra pa
skelbęs, kad jis atszaukia savo 
uždraudimai musu laikraszit- 
ninkams važiuoti in Komunis- 
tiszka Kinija ir jis sako' kad 
dabar bus pavėlinta keliems 
tenai važiuoti del szesziu me
nesiu.

Kuriu laikas jau iszsibaige, 
už laikraszti “Saule“, mel
džiame atsilygint! Nesmagu 
mums visados “bubnyt“ in ju- 
su geras szirdis ir sulaikyt 
laikraszti del tu j u kurie rado
si musu szeimynoje per dauge
li metu, bet ka daryt, pinigai 
yrą labai reikalingi del vpdimo 
biznio, nes kitaip turėtumėm 
paliauti iszdavinet laikraszti. 
Todėl, mylimi skaitytojai, ne- 
vilkinekite ir prisiunskite pre
numerata, jeigu ne ant viso 
meto tai nors ant puses. Acziu!

SAL1UNAS
APVOGTAS

Vagiai Gavo $278.00

Pypkes Durnai

Dovanok

Visu Ražancziaus
Paslapčziu Maldos

Sziandien svarbiausias klau
simas yra ne “Kas tu esi,“ bet 
“Kiek to ko turi?“

Vienas‘senas, daug krasztu 
iszkeleves turistas keleivis, del 
atostogų szitaip pataria:

“Važiuojant in atostogas, 
veszkites tik puse tiek drabu
žiu kiek jus mislinate jums rei
kės; ir du sykiu daugiau pini
gu, negu jus ketinate praleis
ti“

Szimta metu atgal North 
Carolnia valstija 'buvo invedus 
szitokia drausmes be pabaudi
mo mokiniu tvarka:

Jeigu vaikai sykiu su mer
gaitėmis bovinasi, — po ketu
ris diržius ūbiems.

Jeigu mokinys tinkamai ne
nusilenkia svecziui, —■ tris dir
žus. ‘ ,

Jeigu viens kita pavadina 
melagiu, — keturis diržius.

Jeigu mokinys feuterszia sa
vo nuoraszu knyga, —- du. dir
žu. |

Jeigu mokinys nepalaiko ty
la kambaryje, — keturis dir
žus.

Už bet kuri kita prasikalti
mą, — septynis diržus.

In Concord, North Carolina, 
deszimts metu mergaite Kitty 
Butler taip labai nori savo' ark
lio, kad ji savo tėvui yra pri
žadėjus visiszkai tylėti per vi
sa menesi, kad tik jis jai ta 
arkli nupirktu. Po penkiolikos 
dienu visiszko tylėjimo, taip 
kad ji nei “.Gera Ryta“ nei 
“Laba Nakti“ nepąsako savo 
tėvams, jos tėvas nusileido ir 
jai prižadėjo ta arkli.

kareivis Girard ar jo 
ar teismas.

Mes esame tikri ir 
staeziai galime sakyti

beveik 
kad Ja

ponu teismais bus teisingesnis 
ir szvelnesnis negu Amerikos 
kariszkas teismas. Mes esame 
tikri kad Japonu teismas ta 
musu kareivi visiszkai isztei- 
sins ir viską jam dovanos.

Japonu teimsmo teisėjas Yu- 
zo Kawachi gal yra teisinges
nis ir supratlyvsenis už musu 
teisėjus. Jis Amerikieczius pa- 
žinsta ir Amerikos žmones my
li ir musu paproezius seka; jis 
mėgsta musu beisbole, musu 
muving-pikezierius ir nėra 
svetimas musu universitetams^ 
ir moka musu kalba daug ge
riau negu jis nuduoda.

Kareivis Girard turėtu jaus
tis laimingas kad Japonu teis
mas ji teisia, o ne Amerikos ka-

Visokias skriaudas * 
ir užrustinimus,

Visa szirdžia dovanok 
tiems,

Kurie tau pikto padare,
Taip ir Dievas dovanos 

tau,
Visus tavo nusidėjimus.

APMAUDINGA :-:
:-: :-: MEILE

meilei. Nedrąsiai dirste- 
in ji ir nuleidau akis, 
asz dryseziau kalbėti su

Vaszingtone Repub] i koriai 
yra inirsze kad Sovietu naujas 
'bosas Kruszczevas taip ap- 
szmeiže Prezidentą Eisenho-i 
weri. Demokratai teipgi pyks
ta už tai kad jie jauezia kad tas 
naujas Sovietu bosas Krusz-

l’lszkas teismas, kur vien tik 
karininkai • valdo ir teisia. O 
beveik visi musu kareiviai ar 
buvusieji kareiviai galėtu 
mums pasakyti, jeigu jie isz- 
drystu, ka jie mistiną aipie mu 
su karininku, teismus.*

Bet ežia mums rupi ne vieno 
kareivio teismas, bet visos mu
su U'žsienes politikos klausi
mas.
1 'Czia klausimas ne apie vie
na kareivi, bet apie visu musu 
armijos stovi svetimuose 
krasztuose.

Jeigu mes-dabar nusileidžia- 
me; ii' pavėliname Japonams 
viena musu kareiviu teisti, tai 
ateis laikas kada mes panasziai 
turėsime daryti ir su Sovietais 
ir su Rusijos pavergtais krasz- 
tais. ' j

Musu kraszto 'Sekretorius 
Dulles pamirszta ar nenori at
siminti kad musu kariuomenes 
Japonijoje randasi ne kaipo 
svecziai, bet kaipo to kraszto 
apgynėjai ir sargai. Žodžiu, 
sakant, mes tenai neesame uba
gai, bet ponai.

Musu kareiviai tenai randa
si už tai kad musu valdžia yra 
juos tenai pasiuntusi. O jeigu 
musu valdžia juos tenai pa
siuntė, tai musu valdžia ir vien 
tik musu valdžia yra už tuos 
musu kareivius, ^tsakomiriga.

Jeigu dabar musu valdžia 
negali ar nenori savo' kareivi 
užtarti, tai musu tėvai turi pil
na teise pasakyti valdžiai kad 
jie neleis savo vaikams stoti in 
musu kraszto vaisku.

Jau beveik laikas kad kas 
nors tokiems ponams kaip Sek 
retorius Dulles, pasakytu ir

lypsteti jo lupu.
Jo veidai sukaito, paraudo 

pagriebė mane in glelii, pri
glaudę veidą prie mano degan- 
czio veido ir pabueziavo.

Nuo to laiko degina manyje 
baisi nerimastis. Ir dabar tos 
velniszkos nerimastie^ ėdama 
p s u..

Persigandau jo. Meldžiau 
paleisti isz savo glėbio. Dru- 
cziai 
visos 
šuoli 
niek.
savo glėbyje mano lupas karsz- 
tai bueziavo. Ant jo kaklo pa- 
maeziau maža kryželi. Asz 
staigai nurimau. Jis mane pa
leido ir atsistojas, parode ant 
sienos kabanti dideli 
kryžių. Atlenkės peili 
man. kalbėdamas:

— Jeigu tu mane

suspaudęs mane laike ir 
mąno pastangos pasiliuo- 
isz jo ranku nuėjo ant 
Lyg replėmis suspaudęs

DELAWARE TWP. — Va
giai apvogė LaMaina saliuna, 
ant numeriu 70 vieszkelio ir 
Sayer Avenue, in Delaware 
Township, ant dvieju szimtu 
septynios dsezimts asztuoniu 
doleriu. To saliuno savininkas 
yra Nicholas LaMaina.

Policijos Saržentas Edward 
Lacy, isz Delaware Township 
sako kad tie vagiai insilauže 
per užpakalines duris, sudaužė 
pinigu regesteri ir isz jo pasi
ėmė du szimtu septynios de- 
szimts asztuonis dolerius. Ta 
vagyste pirmaiusiai surado, 
užtiko Samuel Arangio kuris 
tame saliune dirba.

Policijantai, kol kas nežino 
kur kreiptis ar kur jieszkoti tu 
vagiu, bet jie sako kad jie yra 
tikri kad jie suims tuos vagius 
už keliu dieniu

medini
padavė

Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant • 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
saito Katalogo

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

y IENA karta girioje uoga
vau ir sutikau po medžiu 

gulinti ponaiti. Graižus tai bu
vo ponaitis, su puikiais rubais, 
kuris priejasiprie manes užkal
bino' 
Įėjau 
Kaip
pono- siniuni, asz, paprasta kai- 
muoczio duktė? Juk tai nepa
doru, pamislinau sau ir norė
jau eiti toliaus, 'bet jis mane su
laikė, kalbėdamas, kad asz esiu 
labai patogi mergaite-ir jog 
geidžia su manim ilgiau pakal
bėti.

Ant galo nutariau eiti, bet 
jis staigai mane sulaikė paim
damas mano saule indegusia 
ranka. Man net karszta pasida
rė nuo jo regėjimo ir žodžiai jo 
tarti rodos mane szaltu vande
niu laistė.

Tai buvo pirmas kartas. Su
tikau ji antra karta, treczia ir 
daugiau.

Sekiojo jis paskui mane' vi
sur, .kalbino tol, kol prisikalbi- 

, I110 m savo, namus.
Labai man patiko jo kamba

riai, stalai ir kreses. Kreses 
minksztos, tik supsi kaip ant 
ju atsisėdi. •Parode jis man ir 
(langiau kambariu. Visur tik 
blizga auksu ir sidabru, rodos 
danguje puikiau negalėtu isz- 
rody-t. Prilyginus maim var
ginga grinezele kurioje gyve
nome, mano tėvelis, mamyte ir 
trys maži brolelel, tai daug blo
giau mes gyvenome kaip pek
loje, jeigu szitas dangus taip 
atrodytu.

Jeigu asz ji pabueziuotau jis 
man prižadėjo visus sziuos na
mus, kuriuose gyvena, man ati
duoti. Sarmata, man ji bueziuo- 
ti nors taip jisai buvo- gražus. 
Bet pabueziuoti ji nedrysau 
nors smarkiai szirdis mano 
plake kada jis -prie manės pri
siglaudė.

nemyli, 
durk sztai ežia in paezia szirdi, ...o jeigu, tu bijai manes tai nu
žudyk mane, .man nuo mylimo
sios rankos Ims saldu mirti.

Paskui pati susisarmatinau, 
kaip asz galecziau ant tokio 
ponaiezio taip kvailai manyti 
ir taip padaryt?

Ant rytojaus eidama namo 
graudžiai verkiau. Ėjau nesa
va, kojos klupo, galva skaudė
jo. Ėjau namo pabueziavus ji. 
O, prakeikti tieji žingsniai, ka
da asz žengiau pas ji.

Jau dabar viską pasakiau, 
todėl dabar miesto ulycziomis 
pakampėmis slankioju ir jiesz- 
kau auku. Pasilikau, ulyczine 
paleistuve.

Jeigu jus, mano brangios se
sutes, kada eisite in kambariais 
jau. dabar storo dvariszko po
no neužmoketos algos jieszkoti 
duokite ir man žinia in miestą. 
Asz ir ateisiu nuplauti jobucz- 
ki nuo mano lupu ir geda savo 
nuplauti jo puikiu auksu žvil- 
ganeziu kambariu liepsnose.

----- GALAS-----

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar-, 
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimii ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu 
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,“/kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto. 1

Musu Skaitytojas

“Nors jisai glostė mano plau
kus, iszpyne kasas ir melde pa- 
bucziuo'ti, bet nedrysau da-

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule“ pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule“ visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato,. 
Ir skaitytojams pasako. ’ 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A;

“Saule“ gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

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

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses' szimtme- 
■zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Angį orius 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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 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 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-

lapin. 20c
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabeg©» 
le; Kasgi Isztyre; Prigautai 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Nėatsarguma in Balta-' 
yergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Aliszk'e Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

N o. 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. 20c.

Nb.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Baszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapčziu 
Ateitos 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- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35o. *

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

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

No.198—Gromata arba M u- 
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 lipdymas apie Jezu Kristų. 
Paklus apraszymas. 20c.

‘ No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinoa 
Garbei. 15c.
• No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Grderi, 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. B.
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Palaimintas; Kuris
:: :: Dieva Laimina

J|UVO Dievo Kūno szvente
Rytmetys labai gražus; vi

sa gamta, rodos stengėsi padė
ti žmoniems szvensti taip isz- 
kilminga. szvente; pagarbinti 
Dieva meiles Sakramente.

Visu bažnycziu varpai links
mai skambėdami szauke pilies 
Dižon krikszczionis pasimelsti. 
Namai žėrėto žėrėjo nuo pui
kiu papuoszimu, karūnėlės vi
sur įplevesavo, kvepianczios 
gėlės gardu k vapa liete liejo.

Ant plecziu stovėjo keletas 
altorių, iszkilmingai paipuosz- 
tu gėlėmis ir puikiais, žiban- 
cziais vainikais. Vienas, pui- 
kiasiai parėdytas, stovėjo prie 
Szv. Kryžiaus uiyežia, arti to «/ •/ *
paties vardo bažnyczios, priesz 
gražu narna, kurio langines bu
vo uždarytos ir sienos neisz- 
kaiszytos.

Žiūrint in ji rodėsi .jog jis 
nori* prieszintis iszkilmingai 
visos ulyczias grožiai.

— Gerai Rakiau, kad musu 
nauji kaimynai ne katalikai! 
Murmėjo sena motore, žiūrėda
ma in ta narna. Niekais isz ju 
neeina in bažnyczia, o sztai ir 
dabar, tokioje szventeje, ne 
nori -prie musu prisidėti.

— Nepeik-tu ju, mieloji bo
bute, nežinodama kas jie per 
vieni; greioziau reilcia gailėtis 
tu, kurie nepažysta Vieszpaties 
Dievo! Atsake jauna, baltai 
apsirėdžiusi mergaite isz Mari
jos vaikeliu draugijos.

Ir isztiesu to namo gyvento
jai verti buvo pasigailėjimo. 
Isz szeimininko 'burnos vienus 
tik keiksmus ir szvento tikėji
mo prasimanymus tegalima 
buvo girdeli. Jo žmona n e ge
rinus buvo iszauginta, o mažas Malis ouvo iszauginta, o mažas 
Povylukais, ju sūnūs, nei girdė
ti nieko apie Dieva nebuvo gir
dėjas.

Norėdamas pamatyti kas da
rosi ant ūlycziu iszkiszo Povy
lukas pro praverta Įauga gal
vute. Nustebės isz didelio* judė
jimo gėrėjosi gražiais .aplinki
niu namu papuoszimais ir 
klausė saves: kodėl tiktai vie
nas jo tėvo' naimas pasilieka.be 
vainikiu ir geliu ?

Kodėl neleidžia ji pas vai- 
kuczius, linksmai einanezius 
su pilnais žolynu gurbueziais?

Sztai pasirodo iszkilminga 
Dievo Kūno procesija. Povylur 
kas žiuri, negali atsižiūrėti. 
Sztai mergaites baltais rūbais,

- B - CELA=®i 
Iarba pradžia 1 

SKAITYMO 
...ir... <RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. ■: 
Dabar Po 25c. Į: 

Saule Publishing Co., ]! 
Mahanoy City, Pa., U.S.A. < 

kaip pulkelis aniuolu giedo>- 
damos gražiais giesmes, eina 
paskui Marijos karūnėlė. Sztai 
ilgos eiles tikineziuju; O' kas 
jam laibiausia, patiko tai krū
vele nbažu, kaip jis pats, vai- 
kucziii su baltomis ant raudo
nu suknelių, su gražiais vaini
kais ant galvos. Vaikucziai bė
rė žolynus po kojų garbingo 
kunigo, neszanczio monstran
cijoje po Ostijos priedanga 
Vieszpati Jezu. Kunigai aukso 
rūbuose ėjo pirma, o žmones su 
szviesa rankose paskui. ’

Ties vaikuczio namu proce
sija susilaiko. Kunigas deda 
monstrancija, ant altoriaus, in- 
redyto visokiais vainikais. 
Gražus giedojimiali su smilkalu 
kvapu kyla in dangų. -Giesmes 
greitai nutila, visi puola ant 
keliu. Kunigas 'ant sukniubu
siu žmonių iszkelia Szv. Sak- 
ramenta, Vieszpats Jėzus lai
mina juos.

— O! Kaip gražu! Su- 
sznabždejo Povylukas.

Mergaites vela pradeda gie
doti gražia giesme, kurios vie
nas posmas giliai jam inpuole 
in szirdi: /•'

Dieve mano! Myliu Tave, 
O myliu szirdingai.

Duok danguj regeli Tave 
Per amžius laimingai!

— Kaip tai gražu, kaip ma
lonu! Vis sznabždejo vaikutis, 
gryždaimas pas motina.

— Kaip gaila mama, sako, 
kad nematei gražios procesi
jos.

— Povyluk! Po pietų tete 
tave nusives pažiūrėti kareivi- 
jos, tai dar gražiau bus!

— Ak mama! Bet ar bus 
ten vaikucziai su .o-pjjn nm.n.. ten vaikucziai su geliu gurbu
eziais rankose ir rožių vaini
kais ant gaivu?

Povylukas nuliūdęs^ atsi
traukė nuo motinos ir maustė 
sau kada, piamatysias dar ta 
gbažia procesija ?

Nuo tos laimingos valandos 
visados stovėjo jo galvoje alto
rius su kvepianežiu smilkalu, 
gėlėmis iszkaiszytas, blizgan
tis nuo szviesos, gražus, vaini
kuoti vaikucziai, kunigo lai
minimas ir gražios giesmes žo
džiai, kurie instaibiai ji sujau
dino :

Dieve mano! Myliu Tave, 
0 myliu szirdingai ir 1.1.

Būdamas vienas sau dažnai 
atkartodavo tuos žodžius. Bu
vo tai jo> malda, kitokios nemo
kėjo. Nors nieko nebuvo girdė
jas apie Dieva ir nors nesu
prasdamas ja vartojo vienok ji 
tekejo isz szirdies ir kilo lygi 
A ugszc zi au šio jo S osto.

Vieszpats Dievas iszgirdo jo 
malda ir sumanė nuskinti ta 
lelija pirmiaus negu suvys. In 
keletą dienu po Dievo Kūno 
szventes Povylukas apsirgo ir 
nors tėvai laibai rūpestingai ji 
prižiūrėjo, kas diena ėjo men- 
kyn. Povylukas buvo vientur
tis ir tėvai szirdingai ji mylėjo. 
Motina isz neramumo' ir ilgu 
budėjimu susibaige ir sunkiai 
susirgo. Gydytojas patarė, pa
sikviesti vienuole pasiszventu- 
sia tam tyczia priežiūrai ligo
niu. Nors tėvas neapkentė dva- 
siszkos suknios, vienok nelai
mėje sutiko pakviesti.

Atėjo vienuole, sesuo Ameli
ja kuri su dideliu gerumu ij? 
instabiu apsukruma prižiure- 

dama, savo ligonius, patiko 
jiems ir patraukė prie Dievo.

Neapkentimais vienuoles ny
ko isz j u szirdies vis labiau, o 
meile augo didyn, ant galo 
pradėjo rodyti ir džiaugsma, 
kad turi tokia 'gera rupsetin- 
ga ir pilna pasiszventimo- ypa- 
ta savo namuose.

* I A * *
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Gal visados po svietą 
. bėginėsiu, 

Kol gyvasties neužbaigsiu,
Taigi ir pradedu: 

Szirdeles: ne tiek sziandien .
vyrai uždirba, 

Kiek- nekurtos bobeles ant
11 a n i mes p r ad i rba, 

B a kaip vyrus in d arba 
iszleidižia, 

Tai bobeles savo valia 
paleidžia.

Ant nieko nežiūri,
Bile tik gerus laikus 

turi,
Jau ten negali būti 

gerai, 
Kur duoda vale boboms 

vyrai.
Vargszas isz darbo pareina, 

Vakariene ne virta, 
Ba bobele kaip kiaule 

girta,
Da daugeli tokiu triksu 

žinau,
Bet sziandien paliksiu 

, sau,
O jeigu ant toliaus

Tai jau nesigailėsiu ir 
tikru velniu gaus.

* * *
Vai jus flaperkos, 

Geriau, kad tyletumet, 
Juoku isz saves 

nedarytumei, 
Kaip tai vienoje apygardoje, 

Tiek koszes prisivirė, 
Sau sarmatos daug 

pasidarė, 
Tula mergica apskundė 
Vyra ant tukstanezio, 
Už koki tai demecziu, 
Badai už tai kad jos 

1 ne eme, 
Su kita ant užsaku davė, 

Czia vela mergele apskundė 
vyruką, 

Už koki tai triksa 
t vaikinuko, 

Kad su ja. neapsiženijo, 
Tiktai kita sau 

prisikalbino, 
Jau kad proves, tai 

pro vos, 
Ant kart net keletą 

proviu bus, 
UŽ ka sūdąs gerai 

nuskus, 
Del provininku niekas 

neteks,
Da, gal kaip katros in 

kalėjimą pateks, 
Jau geriau nereikia 

į Tegul-gi kas už tai 
peikia,

O ka tos mergeles 
darvs, M 7 

Kaip priesz visus akis 
I

svilis,
Tai szirdžiukes laibai 

niekai, 
Mano mieli vaikai.

Ta džiaugsmai sumaisze nau
ja nelaime, kuri ant ju užpuo
lė. Juodieji raupai aplanke ju 
namus ir susilpnusi Povylo 
motina jomis užsikrėtė.

Sesuo Amelija su visudi- 
džiausiu pasiszventimu. tarna
vo abiedviem ligoniam, rūpi
nosi jais. Bet liūdna jai buvo 
matant,- kad tos jaunos mo te
res szirdis uždaryta vienatinei 
paguodai, tikėjimui. Kaip' ja 
parag’inus 'prie ka.ntnbes ligo
je? Kaip sugražinus prie Die
vo? Ne kitaip, mane sau, pai- 
vyks tai padaryti kaip tik per 
pasiszventima ir meile. Diena 
ir n ak t i taisė jai pagalvi, gla
monėjo ja, nežiūrėdama in už- 
sikrecziama liga, o drauge, rū
pinosi nuolatos pasakot apie 
neiszsemiama Dievo gailestin
gumą, afpie motinisZka Marijos 
globa.

Ligone linksmai klausė; ne
žinoma szviesybexir dangiszko- 
ji paguoda apėmė jos szirdi.

Nepaliko be naudos Viesz- 
pa.ts Dievas to sesers Amelijos 
pasiszventimo. Drauge su pa
laiminimu Szv. Sakramento 
gausios malones nukrito ant* 
kūdikio ir jo motinos. Ta pa
klydusi avele paskutinėj vai- 
landoj sugvyžo prie Dievo ir 
pastiprinta, Szv. Sakramentais 
ramiai užmigo Vieszpatyje.

Užspaudus motinai akis se
suo Amelija dar rūpestingiau 
pradėjo trusti apie Povyluka 
bet liga pergalėti buvo sunku. 
Tankus apmirimai nepersto
jantis karsztis rode jog neilgai 
tesis.

Nelaimingas tėvas nežinojo 
k a daryti.

—i Sesuo Amelija! Sakoj 
žiūrėdamas in baisiai iszblysz-l 

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. .S. Bonus
“Talmudo Paslaptys”

t
Higher interest—faster—makes Savings 
Bonds an even better buy!

, The V. S. Government does not pay for this advertisement- 
The Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, the Advertising Qouncil and

every American’s 
savings 

belongs in LkS 
Savings Bonds

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

kusi kūdikio veidą, ar jau ne
beyra. jokios vilties iszgelibeti?

— Ne, jau nėra, atsake se
suo Amelija. Bet Dievas yra 
gyvybes ir mirties Vieszpats.

— Nusižemink priesz savo 
Sutvertojo ir praszyk jo ma
lones. '

Kaip asz praszysiu kad 
netikiu.

— Paklausyk manės, pra- 
szau, sako sesuo Amelija.. Ke
liomis valandomis priesz mir
dama tamstos žmona., siekda
ma bueziuot mano ranka kal
bėjo:

— Acziu tau, mano gerada.- 
re. Tu mane iszmokinai mylėti 
Dievą ir padarei kad laiminga, 
mirsztu. Pasakyk mano nelai
mingam vyrui kad krikszczio- 
niszkai iszaukietu savo sunu ir 
kad patsai apsiszviestu tikėji
mo dalykuose. Tiesi ir gera jo 
dvasia, pažinus tikėjimą, pa
mėgs ji. O! Kaip baisi mirtis, 
nepažystantiems Dievo!

Tarytum stabo isztiktas sto
vėjo. nelaimingas tėvas, giliai 
sujudintas. , Tarytum, pirma 
karta pamate Dievo Esybe 
dvasios akimis; jo szirdis kilo 
augsztyn ir. veržėsi prie karsz- 
tos, pilnos meiles maldos. •

In ta tarpa vaikutis garsiai 
prakalbėjo savo paprasta mal
da: Dieve mano, myliu tave ir 
taip toliaus.

— Jis taipgi nori eiti in 
dangų! Tiktai man pasilieka 
pragaras, ar netiesa? Prakal
bėjo graudingu balsu tėvas, 
bet vis dar su netikėjimo ženk
lu.

— Taip! Atsake sesuo Ame
lija. Reikia, būtinai iszsirinkti: 
arba Dievo gailestingumą, do-

f k . ■ :

mat the new rate
on Savings Bonds 

means to you!
If you’ve always bought U. S. Savings Bonds for their rock- 
ribbed safety, their guaranteed return, the way they make sav
ing easier—you’ve got one more reason now!

Every Series E United States Savings Bond you ve bought since 
February z, 1957 puys you a new, higher interest—when 
held to maturity! It reaches maturity faster, too—in only 8 years 
and 11 months. And redemption values are higher, too, espe
cially in the earlier yearsl /

About your older Bonds? Easy. Just hold on to them. .As 
you know, the rate of interest a Savings Bond pays increases 
with each year you own it, until maturity., Therefore, the best 
idea is to buy the new—and hold the old! ,

Maybe you already know about Savings Bonds—as ope of the 
40 million Americans who own them today. v .

But if you’re new to the game, find out about Savings Bonds 
and what they 'can do for your future. Ask your banker, or 
check with your employer about the Payroll Savings Plan.

vanojanti nusidėjimus, arba Jo 
teisybes nusprendimą. •

Negalmia iszkarto tikėti in 
tiesas, kuriu nežinai; bet 

to nei nerei- 
Jo tikėjimo

tiktai Viesz-

kuriu
Vieszpats Dievas 
kalauja: praszyk 
malones o gausi.

— Ak! Tegul 
pats Dievas duoda sveikata 
mano sunui, o tikėsiu in Ji isz 
visos szirdies!

Kad ingijus. ta malone, rei
kia josjpraszyti. Jeigu tamista 
nori, drauge pasimelskim e.

Ir atsiklaupus sesuo Amelija 
sukalbėjo garsiai iszleto Szv. 
Bernardo maldele “Atsimink 
o gailestingiausioji Pana Mari
ja-”

Netikintysis, pergalėtas Die
vo malones, atsiklaupęs szale 
sesers Amelijos ir apsiliejes 
aszaromis, kiekviena žodi kar
tojo paskui ja.

— Pasimeldei, sako sesuo 
Amelija., pabaigus maldele, da
bar prižadėk i Dievui kriksz- 
czioniszkai iszaukleti sunu. 
Jeigu turėtu pasilikti bedieviu, 
geriaus jani dabar numirti.

-— Prižadu, sušzuko tėvas, 
ir jeigu manės Dievas iszklau- 
sys, tikrai iszpildysiu žodi.

Dievo Motina pakakino vie
nuoles troszkima. Vaikutis pa
sveiko ir liko Dievobaimingai 
iszaukletas.

Palaimintas, kuri Dievas lai
mina.

❖ *
Praėjo dvideszimt pnekeri 

metai. Birželio, menesio saule 
po senovės szviete ant pilies 
Dižon. Atėjo ir Dievo Kūno 
szvente.

Gražus namas prie Szv. Kry
žiaus ulyczios dabar linksmino 
jau visus savo pasipuoszimu.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

• ... MALDA ...’ I
i Viesz. Jėzaus ir;
■ Motinos Szvencz. ;

! Sapnas Motinos Szven- ] 
cziausios, mieganezios J

' ant kalno Alyvų, žemei j 
Batanijos, bažnyczioj j 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. j

Knygos Did. 3%x5% col. j
TIKTAI, 25 Cta. j

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
----  .j

SAULE - Mahanoy City, Pa.

sapnorTus

I
Su 283 Paveikslais , »

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5% coL plocsio ! Į 
Iszaiszkina sapna ir kas ![ 
ateitoje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztos po- !• 
pieros virszeliuose. ::

Pinigai reikia siusti su !;

užsakymu: ![

Tiktai,. . . $1.00 l;
Saule Publishing Co., i Į 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. !'

ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai t

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

Trys Istorijos ' n;
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Puikus altorius, parėdytas 
to namo prieangyje, savo tur
tais ir grožybe visus kitus pra
noko. Dabar nebuvo matyt vai
kelio prie pusiau atidaryto lan
go, tiktai baltgalvis senelis su 
dideliu asidejimu triūse apie 
altorių.

Prisiartinus procesijai, ku
nigas jausmingai dirstelėjo in 
seneli, klūpanti prie lango.

Kunigas tas buvo Povylas; 
senelis — tai. jo tėvas.

Suskambėjo varpeliai, bub- 
neliai, tikintieji parpuolė ant 
keliu.

Povylas isz szirdies gilumos 
sujudintas pakele augsztyn 
Szv. Sakramenta, o geraisai Jė
zus laimino jo tęva, kurio aky
se sipindejo graudžios aszaros, 
tuo taupu mergaieziu būrelis 
po Marijos vėliava giedojo:

Dieve mano, myliu Tave, , 
O myliu szirdingai! ’

Duok danguj ręgeti Tave, 
Per. amžius 1 aiimingai!

—GALAS— d

pasilieka.be
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ZiniosVietines
%
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— ’ Rugpiutis — August.
— Nelaime atsitiko pareita 

Nedelia in Lakewood Park, kai 
“Kiddie Coaster” nulėkė nuo 
rieliu. Asztuoni vaikuicziai 
tuom laiku važiavo ant to 
“Coaster”, ir visi likos ’biski 
sužeisti Labiausia sužeistas, 
George Katrishin, 8 metu am
žiaus isz Elizabeth, N. J., likos 
nuvesztas in Coaldale ligoribu- 
te. Jis buvo sužeistas in galva 
ir veidą. Kiti vaikucziai buvo 
daktaro apžiūrėti ir palesti na
mo.
.. — Musu senas “Saules” 
skaitytojas Antanas Bogdana- 
viczius, nuo 524 W. South uly., 
kuris nesveikavo per keletą 
sanvaites, numirė Panedelyje, 
12:45 valanda isz ryto. Velio- 
nį^g ime JMent v.o ie A t v-vko4n 
nis-gime Lietuvoje. Atvyko in 
vyrukas. . Buvo angliakasis ir 
paskutini karta, dirbo Maha- 
noy City kasyklose. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos ir 
Szv. Vardo draugijos. Pareita 
Birželio menesio, 21-ma diena, 
iponstva Antanas ir jo 'žmona 
Agnieszka Bogdanavicziai ap- 
vaiksztinejo savo 41 metu su
kaktuves vedusio gyvenimo. 
Paliko dideliame nuliudime 
savo žmona Agneszka; sunu 
Juozą isz Philadelphia; dukte- 
re Izalbele, pati Juozo Etėhp, 
mieste; tris anukus Juozukas 
B o g d a n a v i c z i a, Philadelphia, 
Sandra, ir Rozalie Etcho, mies
te. Laidotuves invyko Ketver
ge ryta su apiegomis in Szv. 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapinėse. Graborius L. 
Traskauskas laidojo. Arelionis 
buvo senas skaitytojas “Sau
les.” Lai ilsisi amžinam atilsy
je)

— Subatoj pripuola Szv. 
Stepono, o Tautiszka Vardine: 
Putgine. Ir ta diena: 1863 m., 
Rusijos valdžia pdkeite Lietu
voj Lietuvius mokytojus, ir in 
ju vieta paskyrė Rusus; 1933 
m., F. H. La Guardia yra isz- 
keltas del rinkiniu in Majorys- 
tes vietai New York mieste.; 
1492 m., Kristopas Kolumbas 
iszplauke isz Palos, Ispanijos 
in nauja kraszta Amerika.

— Kita sau v ai te: Nedelioj 
pripuola Szv. Domininko, o 
Tautiszka Vardine: Gilsze. 
Taipgi ta diena: 1735.m., spau
dos laisve 'buvo nustatyta 
Amerikoje, kai teismais isztei- 
sino redaktorių John P. Žen
gei*. Jis ’buvo' apskustas už ne
va aipszeižima New York val
stijos Gubernatoriaus Cosby; 
.1792 m., gimė garsus raszyto- 
jas dainius Persy Blissshe 
Shelly, jis pasimirė pirm negu 
susilaukė 30 metu Rymoje.

— Panedelyje pripuola 
Szvencz. Motinos M a, r i j o s 
Sniegines ir Szv. Emigdijo, o 
Tautiszka Vardine: Nemiga. Ir 
ta diena: 1933 m., Amerikos 
valdžia susitarė su darbinin
kais. Senatorius Robert F. 
Wagner yra paskirtas pasita
rimo darbininku sztalban; 1936 
m., Premjeras Generolas John 
Metaixas paskelbė diktatoryste 
Graikijoje, po Karaliaus Jur
gio Antrojo vadovyste; Nepri
klausomybes Diena Bolivijoje. 
Bolivija gavo- saivo nepriklau
somybe nuo Peru kraszto 1825 
metuose; 1922 m., mirė žymus 
Lietuviu raszytojas Adomaitis 
Szernas.

— Utarninke pripuola I

Jėzaus Atsimainymas, ir Szv. 
Justino, o Tautiszka Vardine: 
Aulaszas. Taipgi ta diena: 
1926 m., Gertrude Ederle per
plaukė skersai English Chan
nel in keturiolika valandų ir 
trisdeszimts viena miliutą,' ji 
'buvo ' pirmutine moteriszke 
taip padaryt; 1945 m.,-sprogs
tant i atomine bomba buvo pa
leista ant Hiroshima miesto; 
1930 m., New York miesto a,ug- 
szcziausiojo Teismo Teisėjas 
Joseph F. Carter dingo; kaip
kad žeme butu ji prarijus.. Ir 
iki sziai dienai niekas nieko 
apie ji nežino.

— Mušti skaitytojas ponas 
Antanas Judgauda isz, South 
Boston, Mass., lankosi mieste! 
pas pažystamus: Vinca Bieliū
ną. ir Jurgi Szerpenska, ir prie 
tos progos atlanko “Saules” 
Redakcija atnaujinti savo pre
numerata ant keliolika metu. 
Ponas Judgauda yra musu 
sziint procinis skaitytojas ir 
myli skaityt “Saule.” Širdin
gai acziii už atšilaukyma.

Shenandoah, Pa.—-
Nedelioj popiet, nelaime atsiti
ko ant vieszkelio ant Ring
town-Aristes kelio, kai auto
mobilius kuriame važiavo Jo
seph Raymond 16 metu am
žiaus nuo 327 W. Arlington 
uly., ir jo trys draugai, nulėkė 
nuo kelio ir trenke in medi ant 
u kės prigulintis prie Antano 
Piniukio isz Shenadoro. Se
kantieji likos sužeisti, ir nu
ves/1 i in Locust Mt. ligoni)ute: 
Jos. Raymond, sužeistas in nu
gara, veidą ir aki; (-has. Bar- 
tusick, 16 metu, nuo 329 AV. 
Coal uly;, sužeistas in nugara; 
Ignas BartusiiCik, 14 metu, su
žeistas in ranka ir nugara, o 
Jos. McGrath, 15 metu nuo 204 
W. Cherry uly., likos biski su
žeistas in ranka ir nugara, gy
dosi namie. Policija* sako ble- 
dies padaryta ant $950.

Ashland, Pa. —
Hubert Strunk, gerai žinomas 
redaktorius del “Ashland Dai
ly News,” nuo 1721 Markėt 
uly., staigai gavo szirdies ata
ka savo namuose, ir likos nu
vesztas in Ashland ligonbute 
del gydymo.

Girai dviUe, Pa.—
Petras Czaplys (Chaply) 'vete
ranas isz Pirmos Svetines Ka-

Sergantis Kūdikis Paimtas Nuo Laivo » . į

Kudikis, kuris intartas 
sergantis su Azijos influen
za, ežia yra savo motinos lai
komas ant keliu, kai jis bu
vo paimtas nuo Amerikos 
laivo “General Patch” kai

res, pasimirė pareita Nedelia 
savo namuose 219 East A uly., 
velionis sirgo per koki tai lai
ka. Gimęs Shenadoryje. Buvo 
angliakasis o apie penkiolika 
metu atgal prasiszalino nuo 
darbo isz, (priežasties sneatves. 
Paliko savo paczia Mare, po tė
vais Buc'ziniute; sunu Jurgi, 
kuris tarnauja del Dede Šamo, 

! in San Angelo, Texas, taipgi 
Į viena broliena. Laidojo Ket- 
, vergo ryta su apiegomis in
Szv. A’incento bažnyczioje de
vinta valanda, ir palaidotas in 
parapijos kapinėse.

Graži ir jauna Eva Hoff
man parodo kaip atsiviesin- 
ti szitame karsztyje in Mia
mi Beach, Folridoje. Dau
guma žmonių prakaitavo 
per virsz szimto laipsniu 
karszczio, bet ne szita jauna 
gražuole, kuri rado vieszia 
ir szlapc vieta ant Miami 
Beach kranto.

— Mes mėgstame teisin- 
gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. ' Todėl, 
tankiai primename idant tei
nąs skaitytojas, katro laikas 
jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokesties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad drukoriszkas 
materijolas, popiera, maszinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 pro
cento, todėl iszdavinejimas 
sziandien laikraszczio yra la
bai sunkus! \

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

jis inplauke in Bremerha
ven uosta Vokietijoje. Sy
kiu su juo szimtas kitu žmo
nių ta paczia liga serganeziu 
buvo paimti nuo to laivo ir 
nuveszti in laivyno ligonine.

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

DAKTARAS
INTARIA VALSTI
JOS POLICIJANTA

PLYMOUTH MEETING, PA.
— Daktaras Glenn W. Bricker 
isz Levittown yra patraukęs in 
teismą valstijos policijanta, 
Leitenantą Walter Price už 
szmeižtus priesz ji ir priesz jo 
žmona. Jis kreipiasi staeziai in 
Harristurga, in valstijos poli
cijantu virszininkus ir davė 
jiems žinoti kad jis dabar pa
traukia ta policijanta in teis
mą už szmeižtus.

Daktaras Bricker pristatė 
prisiekimus keliu svietku, ku
rie remia ji ir stoja priesz tai 
valstijos policijos Leitenantą. 
Jis sako kad jis iki dabar lau
ke, nes jam valstijos policijan- 
tu virszininkai buvo prižadėję 
kad jie savotiszkai ta klausima 
isztirs ir jeigu ras reikalo, ta 
Leitenantą nubaus.

Daktaras sako kad valstijos 
policijantai turi atsiminti kad 
jie nėra Hitlerio Gestapo poli
cijantai ir kad jie turi gerbti 
ir invertinti eilinio pilieczio 
teises.

Leitenantas Price, isz savo 
puses buvo tuo paežiu sykiu 
nuvažiavęs in Harrisburga in- 
tarti du kitu policijantu, kurie 
yra po jo valdžia. Tiedu intar- 
ti policijantai yra isztarnave 
jau beveik po dvideszimts me
tu ir sziais metais jau galėtu 
gauti pensijas. Jiedu yra Jos. 
A. Mekuta, isz Olyphant, Lack
awanna apygardos, ir Robert 
Ziegler, isz Frackville, Schuyl
kill apygardos.

Pennsylvanijoje valstijos po
licijantai jau per ilgai kaip 
jaueziasi kad jie yra nepalie- 
cziami, kad ju žodis tai insta- 
tymas. Jau laikas kad kas nors 
iszdrystu pasistoti ir jiems ra
gus aplaužytu. Automobiliu 
kliubabi jau seniai kaulija ir 
aiszkina kaip kitu valstijų po
licijantai yra mandagus džen
telmenai ir kaip jie žmones 
apstavoja, ir vis pataria kad 
musu policijantai isz kitu vai-į 
stiju policijantu pasimokintu.

NUŽUDĖ SAVO
VYRA

BETHLEHEM, PA. — Ke-i 
turios deszimts penkių metu 
amžiaus moteriszke prisipaži
no kad ji nuszove savo vyra 
policijos kapitoną. Ji sako kad 
jiedu per dvi valandas barėsi, 
-ir po tam ji nusistvere jo revol
veri ir ji nuszove.

Detektyvas Kapitonas Mi
chael J. Fox sako kad Ponia 
Ethel Kresge isz pradžių užsi
gynė ir sake kad ji nežino kas 
jos vyra nuszove, bet vėliau,

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

Pauksztelis,...
Skrvbelaite

BANKOS
MANEDŽIERIS

INTARTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Devynių metu Bonnie Bor- 
das isz Arlington, Virginia, 
rado kad sunkiau stovėti del 
nutraukimo paveikslo negu 
kitu paveikslus nutraukti. 
Ji nuatre kad lengviausias 
būdas kad kas kitas jos pa
veikslą nutrauktu tai kad ji 
parodintu paukszteli, negu 
žiuretu in viena kai kas ki
tas nutrauks jos paveiksią.

Ir szitai, ji su paukszteliu 
del skrybėlaitės laukia kol 
kas kitas jos paveiksią nu
trauks. Ir taip pasitaikė 
kad kas kitas jos paveiksią 
su tuo paukszteliu ir nutrau
kė, ir sztai tas paveikslas.

nei atrpu saves neprasitartu.
Ne už ilgo FBI policijos vir- 

szininkas pasiuntė viena savo 
agentu in vienus namus in Ha
verford, kur jis gavo gražiai 
suriszta ryszuleli, kuriame bu
vo dvideszimts du tukstaneziai 
szeszi szimtai doleriu. Intartas 
bankos manedžieris buvo tiems 
žmonėms pasakęs kad tai jo j 
žmonai dovana, ir buvo papra- 
szes kad jie ta dovanele jam 
palaikytu.

Szventos Agnieszkos ligoni
nėje, Marconi Savings and 
Loan bankos manedžieris, 41 
meto amžiaus Norman V an 
Artsdalen, isz Springfield 
Township, prie visko prisipa
žino, kai FBI agentai jam pa
sakė ir priparodino ka jie daži- 
nojo.

Jis toje banko je yra dirbės 
net nuo 1945 metu ir buvo vi
su užtikimas.

Isz pradžių jis szitaip aisz- 
kinosi: Jis sako kad jis atėjo 
in banka apie asztunta valanda 
isz ryto, norėdamas daug ro- 
kundu suvesti kaslink taksu ir 
kitu reikalu. Jam in pagelba 
turėjo ateiti apie deszimta va
landa 25 metu amžiaus Ponia 
Delores Lain ir jos sesuo, 35

Szv. Lukosziaus ligoninėje ji 
prisipažino kad ji buvo savo 
vyra nuszovus su jo paties po- 
licijanto revolveriu.

Dvieju vaiku motina, Ponia 
Ethel Kresge sako kad ji ži
nojo kad jos vyras buvo užsi
dėjęs su keliomis moterimis, ir 
kad jiedu už tai buvo tankiai 
susibarė. Ji sako kad su pirmu 
szuviu ji jam nepatakie ir kad 
jis bego nu o jos, ji paleido dar 
tris szuvius in ji ir ji nuszove.

Ju vaikai, duktė ir sūnūs bu
vo iszeje ta vakara, ir parėjo 
apie vidurnakti ir rado savo 
tęva negyva ant grindų.

Ponia Ethel Kresge polici
janta ms pasakė: “Jeigu asz jo 
negalėjau pasilaikyti, tai jokia 
kita boba jo neturės!”

VYCZIAL KARDIN
OLO PRIIMTI

LOS ANGELES, CALIF. - 
Los Angeles Archidiecezijos 
Kardinolas James Francis Mc
Intyre, priėmė Lietuvos Vy- 
cziu delegacija, kuria sudarė 
Los Angeles Szvento Kazimie
ro parapijos klebonas, Kuni
gas J. Kuczingis, Vycziu kuo
pos pirmininkas L. Valiukas, 
muving-pikezieriu ir televizi
jos artiste ri Vyte, Rūta Kil- 
monyte ir Rita Medžiukaite.

Kardinolas pažadėjo daly-

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

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

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

vauti Vycziu seimo iszkilmin- 
gose pamaldose, kurios bus 
Rugpjuczio vienuolikta diena.

Po pamaldų, Kardinolas pa
žadėjo tarti žodi Lietuvos Vy- 
cziams ir kitiems pamaldų da
lyviams.

Pokalbyje su delegacija 
Kardinolas prisiminė New 
York miestą ir diecezija, kur
jis ankseziau buvo gyvenęs, ir 
New York miesto Lietuvius. 
Maloniai prisiminė a.a. Kuni
gą J. Simonaiti, buvusi Eliza
beth ,N. J. kleboną,’ su kuriuo 
drauge jis mokinose seminari
joje, ir kuris ji kvietęs vykti 
in Lietuva atostogoms.

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN .i .. ... .

augsztyn, kas nors isz užpaka
lio jam davė in galva, ir jis ne
teko sąmones.

Po kiek laiko jis atsipeikėjo, 
užuodė durnus ir iszlipo pro 
Įauga. Jis sake kad jis neatsi
minė kad kas jam buvo inszo- 
ves in krutinę.

Kai durnai eme rūkti pro 
langus ugniagesiai buvo pa- , 
szaukti. Jie iszdauže langus ir 
duris ir užgesino maža gaisra, 
kuris buvo staiga prasidejes 
tarp bankos sanskaitu knygų. 
Ugniagesiai teipgi tenai rado 
maža revolveri, isz kurio buvo 
viena> kulka iszszauta.

Isz pradžių visiems iszrode 
kad ežia buvo vagyste, ir kad 
vagiai norėdami viską panai
kinti, kad jie nebutu susekti, 
uždege tas knygas. Taip ir 
vietinieji laikraszcziai prane- 
sze.

Bet, kadangi bankos yra val
džios apdraustos, tai ežią jau 
buvo FBI policijos reikalas, ir 
FBI policija tuojaus pribuvo. 
FBI agentai rado penkis pini
gu stalczius iszlaužtus ir tusz- 
czius; szesztame jie rado apie 
asztuonis tukstanezids dole
riu.

Bankos Prezidentas Angelo 
Berenato sako kad kiek jis ga
li aprokoti, tai tenai turėjo bū
ti tarp trisdeszimts penkių ir 
keturios deszimts tukstaneziu 
doleriu.

Nors FBI policija surado 
dvideszimts du tukstaneziu 

metu amžiaus Ponia Joan Car
rara.

Jis sako kad jsi atidarė ban
kos seifą, paskui nuėjo in skie
pą užsukti bankos atvesinimo 
intaisus. Kai jis lipo trepais

szeszis szimtus doleriu, bet dar 
trūksta szesziu tukstaneziu ke-- T ■ • • ■ 
turiu szimtu doleriu. FBI po
licija sako kad galimas daigtas 
kad tie pinigai sudege su tomis 
sanskaitu knygomis.
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