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Ženoti Ir Be Pinigu CHICAGOS KARDI-
NOLAS NEPAPRAS- Szimtai Prigėrė; Laivas BANKIERIUS

GIRTAS
KONGRESMONO SE

NUS SUŽEISTAS

TAI PAGERBTAS

Paskirtas Kaipo Virszi- 
ninkas Viso Pasaulio 

Misijų Administracijos

Nuskendo

Buvęs Amerikos lakūnas, 
dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Gordon Boyd isz 
Richmond, Virginia, insine- 
sza savo nuotaka, dvide
szimts trijų metu amžiaus j 
Magda Gianquinto in j u 
naujus namus, in Turin, Ita
lijoje. Jo nuotaka buvo la
bai susirgus ir jiedu per 
daug laiko negalėjo apsi- 
ženyti, nes ji negalėjo atva
žiuoti in Amerika. Tai jos 
vyras Boyd susicziedino sa
vo pinigus ir tenai nuvažia- : 
vo. Jis sako kad jiedu pasi
liks tenai kol jis galės gana i 
pinigu vėl susicziedinti par- i 

važiuos in Amerika.

VATIKANAS. — Szventas 
Tėvas, Pijus Dvyliktasis pasi- 
szauke Chicagos Kardinola, 
Samuel Strtich pas save in Va
tikaną ir ji paskyrė Virszinin- 
ku viso pasaulio Misijų Admi
nistracijos.

Kardinolas Stritch užims 
vieta asztuonios deszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus xxardino-

IZMIT, TURKIJA. — Ma
žas laivas su jaunais moki
niais ir' studentais, nuskendo 
per audra Marmara jurose. Už 
keliu valandų du szimtai dvi- 
deszimts lavonu buvo surasta. 
Yra spėjama kad daugiau kaip 
keturi szimtai žuvo.

Kiek žinoma, tai tik trisde
szimts devyni iszgelbejo.

Mažas laivas “Uskudar”' 
buvo iszplaukes isz Izmit uos- i 
to. Kiek tu studentu buvo ant i

jo, dar nebuvo sužinota. Szitas 
szimto keturios deszimts asz- 
tuoniu tonu laivas yra intaisy- 
tas veszti tris szimtus keturios 
deszimts penkis žmones. Bet 
szita syki jis daug daugiau vė
žė.

Tie, kurie iszliko gyvi sako 
audra taip staigai iszkilo ir ta 
laiva apvertė ir nuskandino 
xad dauguma studentu nesu
spėjo nei iszszokti in juras. In 
kelias trumpas minutas laivas

Turkijoje
\ » 

jau buvo nuskendęs.
Laivas buvo tik viena mylia 

nuo kranto, kai ta nelamie at
sitiko; jis isz Izmit uosto buvo 
iszplaukes tik penkiolika mi- 
nucziu priesz tai.

Nors Amerikos Sztabas turi 
savo ingula tame uoste, bet 
kiek buvo galima dažinoti tai 
nei vieno A merikieczio nebuvo 
ant to laivo.

Visi tie studentai važiavo 
namo isz mokyklų.

Isz Amerikos;
mokinhTaūtobus-;

lo Pietro Fumasoni-Biondi, 
kuris pasitraukia del nesvei
katos.

Tai pirmutinis sykis kad 
Amerikiecziui tektų tokia 
augszta garbe Kataliku Baž- 
nyczioje.

Kardinolas Stritch bus tik 
antras žmogus, kuris nėra Ita- 
lijonas tapti augszcziausios 
Kataliku Tarybos vadinamos 
‘‘Guria” nariu. Kitas ne Itali- 
jonas yra Prancūzas Kardino
las Eugene Tisseant; kuris yra 
Rytu Bažnyczios atstovas toje 
“Curijoje” taryboje.

Amerikiecziai turi dar kita 
mokinta Kunigą labai augsz- 
toje vietoje- Kataliku Bažny
czios ‘‘Curijoje”. Tai Kunigas 
Daktaras Frank Brennan, isz 
Shenandoah, Pa.

PRIŽADA

ŽMOGŽUDŽIU 
MIESTAS

Viena Moteriszke Nu
žudė Savo Vaikuczius

Sukapuojo Ju
Lavonėlius

Nubausta In Kalėjimą 
Iki Gyvos Galvos

HOUSTON, TEXAS. — Ei
na tokia pasaka, kad vienas 
jaunas advokatas isz New; 
York miesto senam Texas val
stijos teisėjui sake: ‘‘Asz nesu
prantu Texas valstijos teisiu. 
Jus dovanosite” jis sake “jpa-

AS NUSKENDO, 27 
žuvo J

PRESTONSBURG, KY. — | 
Mokiniu autobusas, veždamas1: 
apie trisdeszimts mokiniu su- j 
simusze su troku, atsimusze in • 
kita automobiliu ir inkrito in i 
patvinusią upe.

Valstijos policijantai sako \ 
kad dvideszimts septyni moki
niai ir to autobuso draiverys 
žuvo, kai tas autobusas nu
skendo in trisdeszimts pėdu gi- ■ 
lumo upe.

Draiverys John Alex Dero- 
sett padėjo keliems moKinaims i 
iszsigelbeti pirm negu tas au-į 
tobusas nuskendo. Apie de
szimts mokiniu suspėjo iszsi
gelbeti, per užpakalines auto
buso duris.

Nelaime atsitiko apie pen-j 
kios mylios nuo Prestonburg 
miesto. Valstijos policijantai 
įr ugniagesiai greitai pribuvo, 
bet negalėjo to autobuso su
rasti.

Mokyklos virszininkas, Ja
mes Bolen, sako kad tas auto
buso draiverys, 28 metu am-

SUGRAŽINTI

Du Amerikieczius 
Lakūnus

TOKYO, JAPONIJA. — 
Sziaurines Korėjos Komunis-j 
tai, sako kad jie pasirenge su-1 
gražinti tuos du Amerikieczius 
kurie buvo priversti nusileisti 
in Pyongyang, Vasario 16 d.

Tiems Amerikiecziams lakū
nams, dviem Vokiecziam iri 
tiems Korecziams kurie norės, 
bus pavėlinta gryszti namo. 
Bet tie Komunistai nesako ka
da jie taip pavėlins.

Sziaurines Korėjos Užsienio 
Administracija per radija pa-1 
nesze kad ji nutarė tuos žmo
nes paleisti, kai Amerikos ir 
Vokietijos valdžios tai papra- 
sze.

Dar vis eina gandai Kad ke
li Komunistai ant to eroplano 
po prievarta privertė tuos 
Amerikieczius lakūnus pasuk
ti eroplana in Sziaurine Korė
ja. Amerikiecziai lakūnai ant

Popiežius Pijus XII

VATIKANAS. —
žiaus Derosett ta mokyklos au-i to eroplao yra Willis P. Hobbs Popiežius Pijus XII, Kovo au
tobusą buvo vairavęs per dau-lįsz Vallejo, California ir Leit. tra diena, susilaukė 82 metu 
giau kaip penkis metus. Į Pulkininkas Howard W. Mc- amžiaus, ir atšventė devynuo-

Mokiniai isz kfeliu miesteliu i Clellan isz Buchanan, Mich. likta sukaktis nuo iszrinki-
V. . . i

važiavo in mokykla, kai ta ne-1 Pulkininkas buvo ant to ero- mo Popiežium. Jo pasveikinti 
laime atsitiKO. .plano tik del ‘‘raidos” kad buvo susirenka aikszteje de-

Szitoje apylinkėje mainie- iszpildžius reikalavima skristi | szimts tukstancziu žmonių, 
riai gyvena ir beveik visi tie Į tiek ir tiek valandų kas mene- Jiem pasirodė Popiežius isz 
mokiniai buvo mainieriu vai-1 sis, jeigu jis nori gauti daugiau balkano ir suteikė apasztalisz- 
kai. | algos. 1 ka palaiminima.

smerktam žmogžudžiui, bet 
pakaret ta kuris arkli pasi
vogs.”

Tas senas Texas valstijos 
teisėjas, gardžiai nusispjovė ir 
atsake: .‘‘Sunau, asz mislinu 
kad mes taip darome, už tai, 
kad pas mus randasi tokiu 
žmonių kuriuos reikia nužu- 
dinti; bet neturime arkliu ku
riuos kam reikia pavogti.”

Houston miesto piliecziai 
yra sukilę priesz savo miesto 
valdžia ir policija, ir reikalau
ja kad kas nors ka nors darytu 
apie visas tas žmogžudystes.

Pernai szitame miesto, sulyg 
procento, buvo daugiau žmog- 
žudyscziu negu kur kitur; apie 
penkiolika del kiekvieno szim
to tukstancziu žmonių.

(New York mieste buvo tik 
keturios žmogžudystes del 
kiekvieno szimto tukstancziu; 
žmonių.) 

I

Niekur kitur nėra taip leng- Į 
va iszsisukti isz intarimo del 
žmogžudystes, kaip Houston 
mieste.

Pernai ežia buvo szimtas' 
trisdeszimts szeszios žmogžu-| 
dystes papildintos.

Isz ju tik dvideszimts septy-l 
ni žmogžudžiai buvo patraukti 
in teismą; tik vienas buvo mir
ties bausme pasmerktas ir vie
nas buvo nubaustas iki' gyvos 
galvos in kalėjimą. Kiti buvo 
invairiai ir lengvai nubausti. I 
Dvie bausmes ant penkių metu 
in kalėjimą buvo Teisėjo isz- 
brauktos ir jiems viskas buvo 
dovanota.

Texas valstijoje nereikia pa-' 
velinmio pirktis ar nesziotis: 
revolveri.

Ir kas dar svarbiau, tai kadi 
Teisėjai yra baisiai palankus 
ir mielaszirdingi moterims: 
žmogžudems.

1955 metuose viena mote
riszke nužudė savo vaikuczius, 
sukapuojo ju lavonėlius ir in
dėj o in refrigeratoriu su kita 
mesa. Ji buvo nubausta in ka
lėjimą iki gyvos galvos.

Advokatas Percy Foreman, 
I kuris per vienus metus teisme 
I gynė trylika už žmogžudystes 
intartu moterų, sako: ‘‘Asz 

j mėgstu žmogžudžiu moterų 
bylas imti ir jas teisme ginti. 
In Houston miestą, jis sako 

i kad teisėjas ir ‘‘Jury” isztei-

sins moteriszke už toki prasi
kaltimą už kuri vyras butu pa
kartas.

Dabar Houston miesto gy
ventojai yra tikrai supykę, isz- 
sigande ir sukilę ir reikalauja 
kokios nors tvarkos isz savo 
teismo ir teisėju.

Szita straipspneli dar nebu
vome baigė raszyti, kai atėjo 
žinutes, kad per pirmu du sziu 
metu menesiu jau vienuolika 
žmogžudyseziu Houston mies
te jau papildinta. Tai labai 
gera ir reikszminga pradžia, ir 
gal ženklas kad sziais metais 
Houston miestas net ir savo 
pereitu metu žmogžudyseziu 
skaieziu pralenks.

KOMUNISTISZKI
LENCIŪGAI

MASKVA, RUSIJA.—
Vienas k r p m a s Maskvoje 
garsina ant pardavimo auto
mobiliams lenciūgais, kaip 
Amerikiecziai žiemos laiku 
ant savo automobiliu turi per 
sniegą.

Bet po to pagarsinimu, ma
žomis reidomis yra pasakyta, 
kad žmones turi savo lenciū
gus atsineszti in kroma, o dar
bininkai juos pritaikins ju au
tomobiliams.

KETURI ŽUVO

Eroplanas Nukrito

Suaresztuotas; Vairavo 
Automobiliu

MAPLE SHADE, N. J. — 
Szeszios deszimts szesziu metu 
amžiaus Camden Trust Ban- 
kos bankierius in Camden, N. 
J., Robert J. Kiseling, buvo 
suaresztuotas už vairavima 
automobiliaus, kai jis su kitu 
automobiliu susimusze in 
Maple Shade miesteli, apie pu-i 
se po deszimts vakare.

Policijantas sustabdė prie jo 
namu in Moorestown. Tas po
licijantas buvo ji pasėkės nuo 
tos vietos kur jis buvo susimu- 
szes su kitu automobiliu, kuri 
vairavo 20 melįu amžiaus Mi
chael Cuniff, isz Haddonfield, 
New Jersey.

Bankierius Kiesling buvo 
iszrinktas savo bankos pirmi
ninku, Vasario pirma diena. 
Jis dabar yra suaresztuotas ir 
turės stoti in vietini policijos 
teismą szio menesio 25-ta d.

Automobiliaus

Nelaimėje
_____ fc

Sprandas Nulausztas, 

Koja Iszlauszta Ir

Galva Praskelta

GALVESTON, TEXAS. — 
Texas valstijos Kongresmono, 
36 metu amžiaus sūnūs Martin 
Dies, buvo sužeistas automobi
liaus nelaimėje, ir randasi li
goninėje, pavojingoje padėty
je. Jam buvo sprandas nu
lausztas, koja iszlauszta ir gal
va praskelta.

Jis važiavo su savo draug'u 
ir bendradarbiu advokatu, kai 
jo automobilius susikūlė su di
deliu troku ant Bolivar Penin
sula, skersai ingula nuo Gal
veston, Texas.

Pirkite U. S. Bonus i

OKLAHOMA, CITY, OKLA.
— Oklahoma valstijos polici
jantai pranesze kad mažas ero
planas nukrito in griovį netoli 
nuo Colony, Oklahoma, ir su
dužo.

Tie policijantai sako kad jie 
dar nežino kieno tas eroplanas 
buvo ir dar nesuspėjo dažinoti 
keturiu žuvusiu vardus, pa
vardes.

Policijantai sako kad oras 
buvo geras, skaidrus, ir kad 
eroplanas rodos, turėjo gana 
gazolino.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidento Eisenhowerio dak
tarai sako, kad jis yra visisz- 
kai pasveikęs nuo tos paraly
žiaus ligos, kuria jis buvo su
sirgęs pareita Lapkriczio dvi
deszimts penkta diena. Jis sa
ko kad ta liga jo sveikata visai

In ta ligonine Dantistas Ei- 
senhoweriui ir viena danti isz- 
trauke.

Major Generolas Howard M. 
Snyder, Prezidento Eisenho
werio asmeninis Daktaras sa- 
ko kad dabar Prezidentui-ne
reikia jokiu liekarstu imti.

SKAITYKIT
’ “SAULE”
PLATINKIT!

nepaveike.
Po savo atostogų Prez. Ei- 

senhoweris nuvažiavo tiesiog 
in Walter Reed Armijos ligo
nine, kad daktarai ji iszagza- 
minavuotu.

Daktarams neeme nei valan
dos ji peržiureti, iszagzamina- 
vuoti ir jam pasakyti kad jis 
yra visiszkai pagijęs ir pasvei
kęs.

Isz ligonines Eisenhoweris 
nusiskubino pavalgyti pietus 
ir paskui pasiszauke pas save 
Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, apsitarti apie 
Sovietu Rusijos pasiulinimus 
surengti virszunes didžiūnu 
riiitinga.

Prezidentas buvo pagavės 
szalti per savo atostogas in 
Thomasville, Georgia,- bet da
bar ir tas szaltis ima nykti.

Jis teipgi yra visiszkai pa
sveikęs nuo tos szirdies ligos, 
kuria jis buvo susirgęs Rug
sėjo menesi, 1955 metuose.

Trys daktarai tuos tyrinėji
mus ar egzaminus vede: Dak. 
Francis M. Foster, George
town Universiteto profesorius 
ir virszininkas; Leit. Pulkinin
kas Roy E. Člausen, Walter 
Reed ligonines Daktaru virszi
ninkas ir Dak. Houston H. 
Merritt Columbia Universite
to medicinos sztabo vyriausias 

i profesorius. .
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LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelines 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 Angelines 

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 siunczia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamu# Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal j u 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'Ine.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Kas Girdėt
Gerai kad paskelbė ir prisi

pažino! :— Vokietijoje vienos 
ligonines vyriausybe paskelbė 
toki pranešama: “Greitai bus 
užbaigti statyti naujieji kam
bariai operacijom, tada reikės 
būtinai parūpinti didesnes vie
tas lavonam padėti.”

Kaip daktarai sako: “Ope
racija buvo pasekminga, ligo
nis pasimirė!”

franku.
Mums iszrodo kad ežia rei

kėjo jo žmona nubausti, o ne ji, 
nes ežia ne jo kalte bet jo žmo
nos, nes jis norėjo, o ji ne.

Marselio uoste, Prancūzijoje 
prekybinis VBollemire” laivas 
pasivėlavo iszplaukti isz uos
to visa para. Tiek laiko trako, 
kol kapitonas susijieszkojo 
nauja jurininką, pakeisti tam 
kuris paskutine sekunda nesu
tiko su tuo laivu iszplaukti. ■

Sztai kas ten atsitiko ir kaip, 
ten buvo: Priesz iszplaukima 
to laivo jurininko žmona, su- 

, pykus nesutiko savo vyro pa- 
bueziuoti.

O sulyĮg senu jurininku, jū
reiviu ir mariu nusistatymu ar 
burtu, jurininkas in juras ne
gali plaukti, jeigu jis jo žmona 
nepabueziuoja. Tai prietarai, 

pb.ef mums iszrodo geras nusi- 
statymas.

/ Tik vienas saldus 'buczkis 
nuo.savo žmonos ar meilužes 
raudnonu, saldžiu lupeliu ir 
jurininkui nėra jokios baimbs 
didžiausiu bangu ar audru.

Kadangi be pa'bueziaviėio j> 
tu audru ir bangu prisibijojo 
ir neplaukė, jis buvo nubaus- 
tas jį^pL < pepkin 1 uksiancziu

Neteisingai Nubaustas Ge
radaris. — Monako karalaitis 
Rainier ir jo žmona, Amerikie
te, gražuole ir loszike Grace 
Kelly, isz savo puošziniu kam
bariu ir pal'ociaus iszvijo tar
ną, ir jam “sakti.7 davė. Jis il
gus metus isztikiniai visai Rai
nier szeimynai tarnavo. Jis bu
vo iszvytas už tai kad jis at
sargiai buvo pasilikęs daug 
kvietimu in Rainier ir Grace 
Kelly vestuves* ir dabar tuos 
pakvietimus pardavinėjo už 
dvideszimts doleriu už kiek
viena.

Bet kam ta isztikima tarpa 
taip'nubausti. Jegiu atsiranda 
tokiu žmonių kurie nori savo 
draugams pasigirti1 kad jie yra 
gave pakvietimą isz Karalai- 
ezio Rainier ir Karalaites 
Grace Kelly, tai kas ežia kal
tas? Jie galėtu daug pigiau ki
tus pakvietimus gauti, jeigu 
jie tik pasisamdinlu bet kuri 
redaktorių, kuris mielu noru 
tokius „pakvietimus jiems par 
gamintu už treczdali tiek ir 
pats pasipinigudtu, ir nei ka
ralaitis, nei karalaite negalėtu 
ji in (teismą patraukti. Nes 
“Copy Right” ant tu pakvie
timu nėra. Kiek jus tu pakvie- 
iimu norite ? Gal mes “Saules” 
.žila pastiprinsime su tokiais 
pakvietimais.

siszkasis, kuris atlankė Ryma 
ir kitas Italijoj žymesnes vie
tas nenorėjo tikėt kad Katali- 
kiszkas Kunigas visai pa- 
mirszta ir atsimint nenori ka 
jam žmones apsako laike isz- 
pažintes. Nutarė jis pats apie 
tai isztyrinet kati vėliaus galė
tu pasijuokti isz Ka.talikiszko 
tikjimo.

Pasirėdė in Kataliku kunigo 
rubus ir nuėjo in viena Kata- 
likiszka bažnyczia, kur melde 
kunigo, kad iszklausytu jo isz- 
pažinte. Atlikdamas iszpaižinti 
žokristijoj, kada kunigas at
laike Miszias, sugryžo in ja ir 
melde kunigo daleidimo laiky
ti Miszias.

Kunigas rodos visai jo nepa
žinodama?, pareikalavo doku
mentus kunigystes, o Protesto- 
nas šit dejas jam jos, tikėjo- kad 
dabar persitikrins ar Katali- 
kiszki kunigai tikrai turi nau
da isz iszklausytos iszpažintes, 
ar visai apie ja. užmirszfa,.

Kunigas pažiurėjo ant jo su- 
gailesczia ir atsake: “Gerai, 
gali rėdytis prie Misziu,” Ir 
pats kunigas jam prigelbejo 
rėdytis. Protėstopas labai nu
sistebėjo ir susisarmatines kad 
ji apgavo- atsiliepe:

“Dabar matau ir persitikri
nau kad Katulikiszki kunigai 
visai nepasinaudoja isz iszpa
žintes, ir užmirszta apie ja. Ti
kiu kad Katalikiszka tikėjimą 
yra. Mokyk mane kunige tikro 
Kristaus mokslo, nes noriu pa
silikti ir asz Katalikiszktt ku: 
nigu.

Po kokiam tai laikui pasili
ko jis Katalikiszku kunigu, ir 
pats apie tai aprasze.

Arabai vėl praszo keletą, 
szimtu milijonu doleriu isz 
Amerikos. Cairo miesto inta- 
kingas laikrasztis ‘Al Ahram’ 
raszo kad Arabu Karaliai ir 
Karalaicziai buvo gave dvide
szimts asztuonis bilijonus do
leriu isz aliejaus, per pastaruo
sius deszinits metu ir beveik 
visus tuos pinigus jie praszvil- 
pe ant,gražiu merginu ir dide
liu, brangiu Amerikos automo
biliu. '

Tas laikrasztis toliau raszo: 
“Musu krasztas negali savo 
pramonei klausimus iszriszti 
ar savo skolas užsimokėti kai 
musu palociuose randasi armi
jos gražiu keksziu, paleistuviu 
ir szimtai Amerikos brangiau
siu automobiliu.

1 To laikraszczio redaktorius 
yra. Mohamed Hassanein Hei- 
kal, kuris jau ne pirma syki 
puolasi ant visos karaliszkos 
kilmes dykupu.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai A ežiu!

—‘ ‘ Saules Redakcija. ’ ’

Trys Istorijos
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.

“Talmudo Paslaptys"
ŽYDU TIKYBOS 

J

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
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.

— Sieniniai Kalendoriai, su

ežia pasukai, ant, takelio ve- 
danozio per laukus, idant su ja 
nesueit. Kitados eitum ilges
niu keliu idant tik susiveit. su 
ja, bet vakar pamisimai sau: 
“Mane motina, nepavelina su, 
ja susieit, nes reike klausyt 
motinos. ”
— O nedoras vaikine, ar-gi 
tau isžtikyuju apie tai ėjo, 
idant klausytum motinos? Mis 

, linai, jog pasilikas turtingu 
per mano ipagelba, Magdute 
tau ne bus tinkama pati.”

Kaltininkas mėtėsi ant keliu 
priesz deive ir su aszaromis 
paszauke:

— Teip, isztikruju esmių 
piktas, veidmainys ir pasi- 
sziauszes. Ne užsitarnauju ant, 
to idant, apteiktum mane tur
tu. Tegul jau pasiliksiu varg- 
szu per visa, gyvenimą, bet pa- 
darykie -tai gera mano deive, 
idant motina mano pavėlintu 
del aipgipacziavimo su Alagdu-t 
te.

— Sugryžk namo, atsake 
; deivę, o kada numesi maisza 
mio pecziu, pulke motinai prie 
kojas ir įpraszyk, idant tau pa 
vėlintu apsipaeziuot su Mag
dute.

Antanas paklausė deives. 
Pririnkęs pilna maisza kanko
rėžiu, sugryžo namo, nualinda
mas kelionėje apie savo Mag
dute, iszmetinedam sau, jog 
vakar teip nedoriai apsiėjo su 
ja., ir prisiege sau, jog mela
gyste ir veidlmainyste biaurin- 
sis per visa savo gyvenimą.

Inejas in grinezia, pastate 
maisza, priėjo prie motinos, o 
bueziuodamas jai rankas, tar
damas gria.udingai:

— Mylima, mano mamyte, 
■pavėlinki*1 man apsipaeziuoti 
su Magdute.

Sztai tame paeziame laiko 
trako maišzas, o žibanezios ti-

Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50<? arba 3 už 
$1.35. Adresas: '

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

Pypkes Pumai

Tūlas Protest oniszkas dva-

No.lll—Sziupinis (3 dalis) lapių, 20c.
talpinasi sekanti skaitymai: No.158—Apie Kapitonai 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- Stormfield Danguje; Paliegę- 
ba ka negalėjo savo liežuvio lĮe. Kasgi Isztyre; Prigauta? 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, Vagis. 60 puslapiu, 20c.
Galinga .ypata galybe meiles: No.160—Apie Po Laikui; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip per Neatsarguma in Balta 
ir visos bobos; Teipgi juokai,■ Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
rodos, trumpi pasakaitfmai >r:pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
į Valukas isz girios; Ant nenan- 

no. '58 pus., 20c.
No.-127—Trys istorijos apie 

Duktė Pustyhiu; Pelenjute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valeucziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katrai paeziuojas, 
?6 puslapiu. 25c.

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Li kos Tur
tingu Ponu. 35ę.

No.142—A p i e Paveikslas

Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, ŽvaigJ 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta 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 Piemenik; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su

Demokratu Kongreso virszi- 
ninkai siulina nauja byla, del 
trijų bilijonu, szesziu szimtu, 
milijonu doleriu dėl Amerikos 
studentu ir mokslo instaigu; 
kaip kolegijų ir universitetu. 
Tai 'butu szeszis sykiu daugiau 
negu Prezidentas Eiseiihowe- 
ris yra pareikalavęs.

Amerikos geležinkeliu kom
panijos dabar reikalauja kad 
valdžia joms pavėlintu pa
branginti kelionių kasztus nuo 
antro ligi penkto' procento 
brangiau. ,

Istorija Apie - . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

' ’--------Jo kelione po svietą ir lindima* 
apie Jezu Kristų.

iPer paczta. 25 Centai
SAULE Mahanoy City, Pa

Apsipacziavimas
Kožnas vyras, 
Ka tik apsipaeziaves, 
Džiaugėsi ir giria 
Savo mylima paeziule, 
Bet nebagelis nežino 
Kokia ji bus už menesio, 
Nes tiktai po tam 
Pasirodo kokia ji yra. 
, '.......... I I Į I   M —  

AUKSINES :: ::
:: KANKORĖŽIAI

(Tasa'nuo 3-czib puslapio)

f viri as jog nesiduos apsi val
dyt .Iper pagunda, skubino grei
tai nanibn, pridėjo maisza ir 
ėjo linsmksas uamon. ■ \

Kada atriszo maisza, vela 
pasirodė paprastos, kankore- 
žos.

Atėjo ant rytojaus in giria, 
tuojans meldo ' kleivos idant 
jam pasakytu, kuom vela pra
sikalto. Tada deive d a labiau 
užsiruštinus, prakalbėjo in ji:

— ?Persistatai kaipo nekal- 
cziau'sias, o bet vakar tavo nu
sidėjimas buvo didžiausias! 
Del ko, iszeidamas isz girios, 
nudavei, jog no matei vargin
gos sioralukoš Magintos ir ty->

kro aukso kankorežos iszsirito 
ant gri ndu.

Aukso buvo diek jog, užteko, 
ne tik del Antano, bet ir del vi
su giminiu, bot Antanas .priža
dėjo sau, jog pasidalis su savo 
turtu su visais.

Da. ta pati meta, priesz Ad
ventus, Antanas nuvedė Mag
dute prie altoriaus.

Buvo jisai turtingiausiu gas 
•padori n m per visa gyvastį, o 
miolaszirdingiausiu už visus 
ant svieto.

Vargingam, Rautui liepe at- 
naujanfi jo grinezele ir parga
beno geriausia, daktara ięz 
miesto, pęr ka. in trumpa laika 
Rautas pasveiko.

Laimino jisai Antana už pa
daryta gėradejyste, kaip ir vi
si vargšzai ir nelaimingi isz vi-z 
sos apylinkes. -r-GA.LAS.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
srito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

Np.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelpta, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
nrio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu pusi š pi n, 35c.

Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukkusko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144-— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nėdaejusia 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.l46—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
62 puslapiu, 20c.

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

No.15-2—Apie Kajimaa, Dum
tas Pfetras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No.150—-Atpie Duktė Akme- 
ooriatis, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko M otėres Pa- 
sjapti. 61 puslapiu, 20c.

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

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

M-+**** ♦»*♦*****♦***♦ M 4 4
— 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 nuliūdimai

WPirkie U. S. Bonus!

nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jeztiso 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. 
Pūkius apraszyinas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Kr“ Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia 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 Ihiszka su pinigais.

Neparuirszkite 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. 9. A



stoviG assachan as ramiai 
priesz ji. Jis aukszto ūgio, lie-

GARBES PAREIGA
TYRLAUKIS ir kalnai. Dul

kėtas kelias. Būrys raiteliu, 
nuleido žąslų turėklus, dumia 
in kalnus. Burini vaduoja jau
nas karininkas.

Saule tik ka nusileido. Tam
sa apt rauke slėni sa vo nykiu 
apsiausta. Pirmyn, pirmyn, be 
poilsio.

Kareiviai gavo žinia- 
Czeezenai (tokia tauta Kanka 
ze), Gassachanas ir Saga Ach
medas sugryžo savo aulam 
(Mahometonai Kaukazenai so
džius vadina aulais). Jie sku
ba ju suimti.

Gassachanas atkerszijo savo 
gimnaiczio mirti, tai buvo jo 
garbes pareiga, pildydamas 
senovės kruvino kerszto pa
protį, jis nuszovo savo gimi- 
naiezio užmųszeja. Dabar jis 
pats slapstosi: lando miszkuo- 
se ir daubose. Namo lankosi la
bai retai ir tai visada nakti-

i mis.
Kaukaze apsiausties stovis. 

Jei Rusai ji sugautu, su juo 
buvo trumpai dalykai. Kaipo 
žmog-žudi, ji laukia vietoje su- 
szaudymas. Toks pat sprendi
mas ir jo draugui Sagai.. A'ch- 
meuui. Tasai ir-gi privalo 
slapstytis. Jie padėjo pabėgė
liui, nesziojo jam maistu.

Jo laukia, toks pat likimas.
Vis toliau, ir toliau, joja, rai

teliai in kalnus.
* • ’nŽemiau sruvena kalnu upe- 

lis. Kelias iszmusztas kalnu 
laiptais.

Bet sztai priesz juos pakilu
moj ir aulas, kuriame matyt 
akmen in i a i n am a i-tpl okszezi ais 
stogais. ' 1 •

Priesz injosiant anlah, susi
tinka purvyną, apdriskusi Cze- 
czena.

Ji sulaiko ir pusztalietais 
grasindami, priverczia 'paro
dyti Gassachano namus. Pri
joja. kareiviai nulipa nuo ark
liu. Vienas lieka sargyboj. Ka
rininkas su kareiviais perlipa 
akbenini volą- ir apsupa na
mus. Tuo tarpu Gassachanas, 
nieko nemanydamas, (Izoezenu 
paprocziu seni ant grindų ir 
vakarieniauja. Žmona, darbuo
jasi prie ežiukuri. Kampe žai
džia vaikai.

iStaiga, prasiveria' durys ir 
kambarin iueina. kareiviai.

■Gassachanas paszoka.
Iszsigelbet neber vilties.
— Pasiduok Gassaehane! 

Tarė jam karininkas.

BALTRUVIENE* 
k 
<«<***** *****************

Gal but del nekuriu 
mam n,

Dukreles yra dideliu 
kaltumu;

Kad ir bile pakulius 
pasitaikytu, 

Tai dukrele jam atiduotu, 
Ir da. kožnas mokina.

Kaip prishnonyti vaikina, 
Ir jau szesziolika: meteliu .

mergele, 
■Žino.invales, gana 

Ir ka-gi veiks vyras, 
Užpajezia tokia paemes? 

Nieko suvis nemoka. 
Nei susitaisyti andaroka.

Nelaimingas vyras turi 
gyvenimą, 

Jeigu tokia niekszia. 
už paczia paima. 

* * *
Viename pleise, kur?

I nesakysiu,
Tik liek kad del jus 

primysin;
Nekurios bobelkos yra 

niekam netikia, 
i Nuo dayadnn atlikia. 
Kaip szolderius verda tai 

neprižiūri, 
, Ba martele laiko 

neturi, 
Ne priszildo nei vandenio 

Ba prie guzutes darbo.
Vyrams vis grasina, 

Mokesti pakelti ketina,. 
Tai szirdeles didelis 

griekas, 
Ir tokis darbas tai 

niekas.
Skulkine visaip atsieina, 

Aluezio plenti tai ir 
mergos atsibostįna, 

Mat žino, kur geras 
' alus,

Jau isz tokju gero 
ne bus, 

Ir czion teiip būna, 
Kaip girtuokles pribuna, 

In kur traukia in ten1
X eina,

TM ir gerai neatsieina.
Negana, ir in kitur, 

nusivelka girtos, 
Iszrodo kaip vantos.

O kada iszsipagirioja, 
Tai vie'na. ant kitos 

loja,
Isz szalies ne gali klausyt

Be ka su girtuoklėms 
gali daryt ?

In metus eina, vyras 
. neatsitaiko, 

Tai gere ir vėjus vaiko.
Skulkino vaikinai ne 

toki kvaili, 
Pritvert ne viena 

negali, 
Tai po kitur trankosi, ’ 

Apie vyrus dairosi.
Jeigu teip kvailiszkai 

darys, 
Tai niekad veseilios 

nepadarys.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Ant Gavėnios
—t—

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

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
pliiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
iiauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. .196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus' 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamįrszkite 
dadeti 10 c. ekstra d ai prisiun- 
f.imo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

' ir tiesos. Intarpais, plunksna 
apsiginklavęs, jis persikelia in 
kita pasauli. Bet pareiga prie
saika, jam. begaliniai sunku.

—• Šlepei Gassachana. ? Nesz- 
davai jam maisto ?

—• Neszdavau. Ir trlip visa
da- darycziau.

Saga, Achmedas puikybes 
jausmu taria tuos žodžius. Jo 
jaunas veidas prasžvinta drą
sos szylpsena. Jis jauczia. savo 
likimą ir nori mirti kartu su 
savo draugu, nes taip jam in- 
sako garbes jausmas.

— Vieszpatie, kas do va
lios stiprumas! Mano sau kari
ninkas.

-—- Tau nusprenstai mirti, 
nes tu šlepei prasikaltėli, taria 
jis. Bet sztai prieina. Gassachar 
nas ir pergalejas puikybes 
jausma praszo atleisti Saga 
Achmedą. ,

— Juk jis visai jaunas, ta
rė jis, visai dar vaikas. Vieton 
jo mane nuszaukite.

Bet, Saga Achmedas szyipse- 
na perkertai: Tylėk Gassacha- 

me! Kartu su tavim misti, man 
didžiausia dovana.

—s Dieve, nejaugi musu lai
kais reiszkiasi tokia isztiki- 
mybe? Galvoja karininkas.

Vienok taria garsiu, vėl del 
to truputi dusliu, balsu. Pir
myn !

Palengva prasideda žingyne 
dviem belaisviais viduryj. Jie- 
'du eina auksztai iszkele galvas
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— S z auk! *
Trenksmas. Be vaitojimo 

krinta du žmogų, surisztu isz- 
tikimumo rysziais; ' didvyriais 
ii- pergalėtojais pabaigė jiedli. 
savo gyvenimą: jiedu pasielgė 
garbes jausmo vedniu.

Karininkas verke visa nakti.
— GALAS —

AUKSINES :: ::
:: KANKORĖŽIAI

Arba Dovana Geros Deives.

arba pradžia 
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sas, iszdiužios pastatus; tokiu 
gali būti žmogus, nebranginas 
gyvenimu.

Didėlėmis juodomis akimis 
jis intimpai žiuri karininkui in 
akis.

Jis apsivilkės senais, nublu
kusiais apdriskusiais rubais.

—■ Suriszkit ji!
Kareiviai surisza jam ran

kas' i u užpakali.
Karininkas ima tardyti:
— Tai reiszkia Gassacha- 

nas, —tu?
— Asz.
Jis nesigina savo elgesio. Jis 

atliko savo pareiga, taip in- 
sake jam garbes jausmas. Pa
sielgimo iszdavas jis puikiai 
suprantat.

Vienok karininkas taip ir 
negali atsižiūrėti Gassachanu. 
Jis giresi juo. Koks puikus, 
koks gražus ir koks tvirtas szis 
kalnu sūnūs! Jis džiaugsmin
gai pagelbėtų, ir atleistu jam, 
jei tik jis' pasižadėtu pradėti 
kitoki gyvenimą, ir pasiduotu 
insattymams. į

—■ Jis iszlaikytu savo žodi, 
mano karininkas, neginczi ja- 
mai, bet, asz negaliu. Sugauti, 
nuszauti, insakyme aiszkiai 
pasakyta. Tai teatleidžia man 
Vieszpats I

Ir paskiau garsiai: 4‘Pir
myn!” Viduryj belaisviu vadi
ni, kareiviai žygiuoja per so
džių. Netoliese matyt kru- 
mokszliai; ten ir bus Gassacha- 
nui atlyginta.

Dar nespėjus iszeiti isz au
lo, juos prisivijo kaž-koks rai
telis, dar visai jaunas, gyva
plaukiais apaugusia virszuti- 
ne lupa.

Ji sulaiko.
— Kas tu? ,
— Saga, Achmedas.
Karininkas atsisuka in kai7 

reivius.
■— Suriszkit ji! Pasigirsta 

insakymas. Vienok jo szirdis 
liejasi krauju.

Juk ir jis pats žmogus, juk 
ir jame gludi kilnus pajautu- 
liai. Jis poetas, mėgėjas grožio

jausdamiesi pasielgė garbes, 
jausmo insakytmais.

S a ga—A ch moda s 1 aim i n ga s. 
Jis pareiszkį isztikimuma sa
vo draugui ir tai. greit savo 
krauju užantspauduos.

Jis pirmiau isztolo pastebė
jo kareivius ir pabėgo. Bet pa
tyręs juos apsiautus Gassaaha- 
no namlus, sugryžo ir prisivijo. 
Jam norėjosi iszgelbeti Gassa
chana., bet jau buvo pervelu. 
Jis galėjo tik payeikęzti iszti
kimuma, apsidalinamas liki
mu.

Žingine pasiekė krumus. Be
laisvius pririszo in dvieju me
džiu liemenis.

— Sudiev, Gassaehane!
— Sudiev, Saga-Achmedai!

savo sunu

jan suvir- 
metu, bet

J£ADA kankorežos nuo me
džiu pradėjo- nukristi, sena 

Skupuliene, skopi motore, isz- 
.siuntinejo kasdien 
in giria.

Antanas turėjo 
szum dvideszimts
baisiai bijojo savo senos moti
nos;- be jokio pasiprieszinimo; 
paimdavo dideli maisza, eida
vo kur augdavo didžiausios, 
puszis, ir lyg tolei rinkdavo, 
ir pasilenkdavo, kol neprirink
davo pilno maiszo. Tada pa
imdavo ant peties o lenkdama
sis po sunkenybe, sugryždavo 
namon.

Viena, diėna kailp paprasti- 
tinai rinkdavo kankorežas gir
oje. Pailso nebagas baisiai, at
sidusęs giliai, isztare tuosius 
žodžius:

— O kad tai kokia gera dei
ve norėtu taisės kankorežos 
permainyt ant auksiniu.
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Vos tai isztare, isžgirdo sza- 
le, senam puszija koki tai pra- 
szkejima, o isz tarp szaku, pa
sirodė patogi pana ir taip atsi
liepė in Antana:

— Kankorežos, kurias su
rinkai, persimainys in auksi
niu, kada ateisi namo jeigu ta
vo galvoje ne pakils jokia blo
ga mislis. Bet pastatysiu tave 
pirma, penkis kartus del isz- 
bandymo.

Antanas pradėjo dekavoti 
deiviai, bet toji pasislėpė pu- 
szija. Vaikinas pripildė mai
sza, mislindamas, jog ant tik
rųjų iszsisaugos piktos mislys, 
bet tai ne sunku iszpildyt.

Ate jas namon, iszipyle kan- 
korežus ant grindų bet nei vie
nai nebuvo auksine! Užpyko 
ant deives, o ant rytojaus su
stojas po senam pusziui, pa- 
szauke:
—Pana deive pasirodyk 

man ir pasakyk kuom vakar 
prasikaltau?

Deive pasirodė ir teip pradė
jo kalbėti:

— Tai tau turetau asz daug 
darbo idant, idant tau iszdesti- 
neczia tavo kaltes. Pasakyk tu 
man tik tiek, del ko prilpildinai 
kaikorežais ne tik in maisza, 
bet ir kiszenius! Juk to ne da- 
darai prieš? tai, bet vakar tu
rėdamas vilti, jog atneszi na
mon auksines kankorežas, pri- 
kroviai ju tik kiek tau tiupo in 
kiszenius kalbėdamas sau:

— Jeigu kankorekos bus 
auksines, tai tie turiu kisze- 
niuje, motinai neatiduosiu ir 
pasiliks tik del manes.

Antanas prisipažino prie kai 
tęs, perprąsze deive ir prižadė
jo pasitaisyti.

Vela pripildė maisza, bet in 
kiszeniu ne eme. Bet ir ta die
na giliuko neturėjo; kankore
žos buvo paprastos kankore
žos. I •

— Ka-gi pamislinau sau 
blogo? Užklausė ant rytojaus 
deives, kada toji jam pasirodė.

— O, ho! Trumpa turi po- 
mieti! Ar-gi žinai, apie ka 
mislinai, kada praeijai pro 
grinczia seno Jokūbo Tas na- 
as yra gražus, kalbėjai in save 
bet neužilgio mano namas .bus 
puikiausias už visus visam kai 
me. Atsimyk sau kaip didelis 
buvo tavo' pasisziaūszimas ta
vo szirdije.
l Antanas nieko neatsakė ant 
to, pradėjo rinkt kankorežas, 
mislindamas sau, jbg bus kita 
kart atsargesnis. Bet visi jo 
stengimai ėjo ant niek, kanko- 
režbs ir tuom kart nepersimai- 
ne ant auksiniu.

— Geriausia ir išzmintin-
, J 

giausia deive, paszauke inei- 
damas in giria ant rytojaus, 
kaip tai atsitinka, jog iiepada- 
riai vakar stebuklo? Šaugo- 
jausi nuo piktu mįslių. O kada 
praeitinejau pro seno Jokūbo 
narna, atsisukau in kita sžonai, 
idant blogo nepamislyt.

—■ Bet už tai ilgai teminai 
ant molinukes seno Raulo ir 
sau paislinai:

“O, tasai žmogus turi būti 
baisus tinginys ir apsileidęs, 
jeigu neprižiūri savo namelioj 
ir duoda virsti.”

— Juk žinai apie tai gana 
gerai, jog vargingas Raulas 
jau nuo pusią meto serga. O, 
vaike, vaike! Neužsitarnauji, 
idant pasiliktam turtingu jei
gu neturi mielaszirdystes szir- 
dyje del savo artymo.

Užsisarmatinas Antanas pa
silenkė ir pradėjo rinkti kan- 
korežas. Tuom kart buvo

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Panedelio vakara apie 

8:05 valanda Patrick F. Foley, 
senyvas žmogus, nuo 512 Ę. 
Mahanoy uly., likos patrenktas 
per automobiliu, kuri vairavo 
miesto policijantas, Harvey 
Hinkle, nuo 931 E. Mahanoy 
uly. Nelaimingas žmogus likos 
sužeistas in galva ir rankas, ir 
likos nu vesztas in Locust Mt. 
ligonbute del gydymo, o Utar- 
ninke apie 1:25 valanda popiet 
pasimirė.

— Vietines miesto fabrikai 
kurie iszdirbineja moterų rū
bus, dreses, turėjo iszeitineti 
ant štraiko, Panedelio rytai de- 
szhuta valanda isz priežasties 
kad ju Unijos virszininkai isz 
‘“International Ladies Gar
ment Workers • (AFL—CIO) 
isz New York miesto, reikalau
ja daugiau mokesties del dar
bininkams. Apie 105,000 dar- 
biiiinkiu iszejo ant straiko 
Pennsyivanijoje.
—James Carrick, nuo 219 

W. Pine uly., kuris kitados, 
per daugelis metu dibbo kaipo 
vienas isz redaktorių del vieti
nio angliszko laikraszczio Re
cord-American, pasimirė pa
reita Panedelio ryta 12:10 va
landa iii ęoaldale ligonbute 
kur.jis gydėsi per keletą san- 
vaites. Velionis gimė Boston 
Run. Paskutini karta dirbo del 
Jaikraszczio Record American 
in 1954 metuose. Du syk Vedes, 
jo 'žmonos buvo Kathryn Dou
gherty ir Marcella Breslin, jo
sios pasimirė. Paliko keliolika 
brolienių ir seserycziu. Prigu
lėjo prie keletą draugijų taip
gi Szv. Kaniko parapijos. Lai
dojo Ketvergo ryta su aipiego- 
inis in Szv. Kaniko bažnyczioje- 
'9:30 valanda ir palaidotas in 
parapijos kapinėse.

— Subatoj pripuola Szv. 
Jono Lszp., o Tautiszka Vardi
ne:. Anglis. Ir ta dienai: 1789 
m., Amerikos Pirmutinis Kon
gresas^ 1861 m., gimė vienas 
pirmųjų Auszrininku ir visuo
menės veikėju, Daktaras Jonas 
Szliupas.

—. Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Gavėnios Ne- 
delia ir Szv. Pranciszkos, o 
Tautiszka Vardine: Žygintas. 
Ir ta diena: 1278 m., Didžiosios 
Lietuvos ' Kunigaiksztis Zig- 
muntas - pergalėjo Kryžeivius.

- Panedelyje pripuola ke
turios deszimts Kankintiniu, o 
Tautiszka Vardine: Neubar- 
tas. Ir ta diena: 1876 m., tele
fonas buvo pirmaji syki pa- 

, vartuotas Amerikoje; 1933 m., 
szimtas asztuoniolika žmonių 
Žuvo, penki tukstaneziai buvo 
sužeisti kai žeme sudrebėjo Ca- 
Įifornijos. valstijoje; 1948 m., 
Czekoslovakijos Užsienio Mi- 

'nis'teris, 61 meto amžiaus Jan 
Masaryk žuvo, Komunistai sa
ko. jis nusižudė, iszszokdamas 
per langa, o visi kiti sako kad 
jis buvo nužudytas ir paskui 
per langu iszmestas; 1880 m., 
keli (Salvation Armijos nariai 
atvažiavo isz Anglijos sutver
ti Salvation Armija . Ameriko
je.

— Panele Teresa Sekuliu- 
te nuo 504 W. Spruce uly., ana 
sanvaite puldama prie savo 
namo, nusilaužė koja ir gydosi 
in Locust Mt. ligonbute.

—: Utaminke pripuola Szv. 
Konstantino, o Tautiszka Var
dine': Vartule. Taipgi ta diena: 

' 1949 im, Prancūzu didvyris Ge

nerolas Henri-Honore Giraud, 
kuris tarnavo per Pirma ir An
tra Pasaulini kariu, pasimirė; 
1941 m., Prez. Franklin D. 
Rooseveltas nutarė siunsti pi
nigus ir ginklus tiems krasz- 
tams kurie kariauja priesz Na- 
czius; 1938 m., Hitleris užsi
puolė ant Austrijos; Hitleris 
paskelbė Vokietija dabar yra 
galirigiause krasztas ant szio 
svieto; 1888 m., baisus szaltis, 
pūgos ir audros isztiko New 
York valstija, dvideszimts vie
nas colis sniego.

lejime 1936 metais užmusze ki
tas kalinys. Leopold kalėjime 
iszmoko daug kalbu ir amatu, 
ir del gero elgesio susilaukė 
bausmes sumažinimo.

:: VARGAS :: 
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Shenandoah, Pa.—
Szv. Kazimiero Jubiliejaus mi
nėjimas invyko Nedelioj, Kovo 
antra diena, in. Szv. Jurgio 
bažnyczioje, prasidėjo 3-czia 
valanda po piet. Szven.tosios 
valandos tvarka buvo tokia:

1—Szvencziausio Sakramen
to Iszstatyima. 2—Minėjimo 
Intencija. 3—Giesme in Szv. 
Kazimiera, choras. 4<— Pa
mokslas, Lietuviszkai. 5— Szv. 
Dievas — choras ir visi daly
viai. 6—Bendra malda in 
Szventaji už Lietuva, paszau- 
kimas jaunimą. 7—Giesme. 8— 
Pamokslas, Anglu kalba. 9— 
Susitelkimas, Varpu malda.. 10 
—Giesme. 11—Pasiaukojimas 
savo Globėjui. 12—Giesme, 
Marija, Marija, choras ii- visi. 
13—Palaiminimas Szv. Sakra
mento.

—- “Saules” skaitytoja, po
nia Maro Mitkievicziene isz 39 
Turkey Run, gydosi in Locust 
Mt. ligonbute. “Saules” Re
dakcija vėlina ponai Mitkievi- 
ezienei greito pasveikimo.

Custer, Mich. —
Vasario treczia diena, apie an
tra valanda naktija, sudege 
Szvencz. P. Marijos Lietuviu 
baižnyczia, drauge su klebonija 
kuri buvo prie bažnyczios. 
Gaisras buvo vėlai pastebėtas, 
ir viską apėmė taip staigai, 
kad nieko nebuvo galima isž- 
neszti. Manoma kad ugnis kilo 
isz bažnyczios skiepo. Baižny
czia ir klebonija, buvo medines. 
Ten klebonauja Kun. Benedik
tas Marcziulonis, o vikaru Ku
nigas Jurgis Riauba. Ta para
pija sudaro daugiausia. Lietu
viai ūkininkai.

Springfield, Ill. —
Vasario, dvideszimta diena, 
Illinois “Parole’ and Pardon” 
taryba, paskelbė dovanojimą 
likusios bausmes, Nathan Leo
pold, ■ kuris su savo draugu 
Loeb, 1924 metais, Gegužio 
menesi, nužudė vaika Bobby 
Franks. Žmogžudyste jiedu 
papilde isz smalsumo. Supiaus- 
tytas kūno dalis iszmete invai- 
riose miesto dalyse. Juodu 
teisme gynė garsusis Advoka
tas Clarence Darrow. Loeb ka-
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SZVENTASIS
PATRIKAS

Ir Airijos Žalcziai

Beveik kiekvienas Airiszis 
isz savo Tėvynės “krajaus” 
jums pasakys ir paaiszkins, 
kad bangu liūliavimas prie Ai
rijos kranto, tai žalcziu rauda, 
kai jie praszosi pavelinimo 
gryszti in Airija.

Anot padavimo ir senu pasa
kų, Szventas Patrikas visus 
žalczius iszvare isz Airijos in 
juras.

Kataliku enciklopedija tyli 
apie szita Szvento Patriko ste
buklinga nuveikima, nors toje 
enciklopedijoje randasi papa
sakojimas apie kaip visa vel
niu gauja apsėdo Szventaji; ir 
kaip Dievas jo maldas iszklau- 
se, ir visi tie velniai dideliu 
paukszcziu pavydale buvę ju
rose paskandinti.

Bet geram Airisziui tu gyva- 
cziu, žalcziu pasaka geriau pa
tinka.

Szventasis Patrikas anot Ai- 
risziu iszgazdino visus tuos 
žalczius taip smarkiai muszda- 
mas būgną, kad tas būgnas su
truko. Gal ežia butu ir viskas 
užsibaigęs, jeigu aniuolas isz 
dangaus nebutu greitai pribu
vęs jam in pagelba. Tas aniuo
las greitai ta būgną Szventa- 
jam pataisė, kad Szventasis 
dar szauniau dar garsiau galė
jo ta būgną muszti ir su bum- 
bum-bum visus žalczius iszgaz- 
dinti.

Eina ta pasaka dar toliau. 
Liko dar vienas žaltis, už vi
sus didžiauąias. Szventasis pa
rūpino indą, sutvėrė dideli 
baksa, ir pakvietė ta žalti te
nai apsigyventi. Bet tas žaltys 
sake, kad tas baksas jam per 
mažas. Galu gale, Szventasis 
ta žalti pirsiviliojo ir inleido in 
ta baksa. Kai tas žaltys inlin- 
do, Szventasis greitai ta baksa 
uždengė, užkalė ir in juras in- 
mete.

RAULO paežiai iszkilo votis 
ant kojos. Ne galėjo neba- 

ge vaikszcziot, nei stovėti. Kas 
tokis ja draskė toje vietoje, 
kas tokis, rodos kirmėle griau
žė josios kuna.

Atsigulė.
Teisybe pasakius, tai ne vo

tis ja instume in lova. Nuo se
nei jijie skundėsi ant gėlimo 
krutinėję sunkus kosulys neda
vė jai atsilsėti naktimis. O vai
kai nekarta mate, kaip motina 
laikėsi už krutinės, o isz bur
nos įpilesi kraujas.

Bet ka daryti, ant galo rei
kėjo atsigulti. Liga, kaip ant 
ko užsisėda, norints ir ant gal
vos žmogus vaikszcziotu, tai ji 
neaplais. Tokis yra paliepimas 
Dievo, ir teip teip bus. Ant 
niek stengėsi taji paliepimu, 
sulaužyt, nuo kada svietas sto
vi.

Rauliene dirbo ka galėjo, 
idant atsigint nuo ligos, bando 
visokius spasąbus, viskas ant 
niek. Nieko negelbėjo nei pa
tepimas szunc taukais, nei go
rimas szventyto vandens. Kru
tinėjo gėlo kas kartas daugiau 
o pajėgos ja ja aploidinejo.

Ka daryt, reikėjo atsigult.
Norėjo da. ka toki iszvirti 

ant piet del vyro ir vaiku, bet 
neturėjo nei tiek pajėgu. Gal
voje sukosi, akis pritemo, o 
kojas painiojosi, rodos girta.. 
Idant nepulti, turėjo laikytis 
pečziau.

Mažas Julukas, kuris bovi- 
josi su vaikais prie lango, par 
regojas svyruojant motina, pa- 
szauke in savo vyriausia sesu
tė:

— Žiurck-gi Onuk, motina 
girta.

Vaikai nusijuokė garsiai. 
Tęva jau nekarta mate girta, 
'bet motinos da ne buvo mate 
niekad. Temino ant josios aky
vai ir nusistebėjimu.

Bet juokas greitai iszszalo 
ant ju lupu. Motina užėmė bai
sus kosulis kraujas pradėjo 
lietis isz burnos. Ant kojų ne
galėjo pastovet.

Vaikai pradėjo verkti. Ant 
ju riksmo subėgo kaimynai. 
Szaltu vandeniu atgaivino 
Rauliene ir paguldė ant lovos..

—• Ne verktie, malszino 
vaikus. Asz tik paslydau ir ne
puoliau.
I Pamatysite ryto atsikelsiu, 
bus man geriau. Ne verkite!

Vyriausiai mergaitei liepe' 
užsimest skepeta ir bėgti prie 
kasyklų paszaukti tęva.

Paulas atbėgo greitai. Užde
gė pecziuje ba buvo užgestas, 
szalta ir priėjo-prie paėzios.'

— Kas tau?

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ... i

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz. ;!

Sapnas Motinos Szven- 
oriausios, mieganezios Į i 
ant kalno Alyvų, žemei Jį 
Batanijos, bažnyczioj Į • 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į !
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— Nieko, nieko, krūtinėje 
man pradėjo gialti, bet jau nu
stojo. Ryto atsikelsiu. Pama
tysi.

Bet Rautas mate ant josios 
akiu jog jai arsziau ne kaip 
pati kalba. Ant szvilpinezio 
kvapo, ant veido pažino, jog 
žvake josios gyvasties jau bai
gėsi, jog smertis aplinkui ja 
apsiaubineje.

* # . *
Puolė in didele baime neri- 

maste. Pamislino apie szeszeta 
vaikucziu. Ka jieje pradės be 
motinos, kas juos iszaugys?

Aszaros pradjo isz akiu bi- 
ret, ant krutinės puolė ant di
dele sunkenybe.

Nieko nekalbėdamas, iszejo 
greitai isz grinezios. Ne ilgai 
užtruko. Sugryžo su daktaru.

Grinczioje 'buvo grabinis ty
kumas pertraukimas kriokse- 
jimu ligones. Daktaras apžiu
rėjo ja, dirstelėjo ant drėgnu 
sienų ant vaiku, nekalbėdamas 
nieko iszejo.

— Na ir kas? Užklauso 
Raulas priemenėje'daktaro.

Daktaras mostelėjo su ran
ka. Daugiausia diena ar dvi. 
Dirstelėjo karta ant Raulo su 
gailesezia tardamas:

— Likie sveikas!
Raulas stovėjo rodos priau

gės prie tos vietos. Nedrįso in- 
eiti in vidų, bijojo regėjimo li
gones. Inejo pas sena kaimy- 
nia, kuri maitinosi isz ubaga
vimo, prasze josios idant rū
pintųsi vaikais ir serganezia 
paezia.

Senuko sutiko. Iszvi re vai
kams bulvių indedama pasku
tini szmofeli sviesto.

Priėjo prie ligones. Temino 
ant josios, klausydama pasi
lenkus kvapo. Staigai paszoko
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nuo lovos suklykdama:
—' Jėzau Marjia!
— Raulas su vaikais apsi

verkia žiurėjo ant senukes.
— Žiūrėkite; kojos jau vi

sos šutiniu.
Tuojaus pradėjo visi verkt. 

Grinczioje ipakylo riksmas vai
ku, verke ir senuke, b teip-gi 
apsiverkė Raulas. Visi prisiar
tino prie ligones, kuri rodos 
nieko jam, negirdėjo. Jauniau
sias kūdikis pradėjo kabytis 
ant lovos rėkdamas kiek gale- 
.jo<

Ligone atidarė akis, dirste
lėjo ant visu sii gailesezia. Isz 
sudžiuvusioms lupoms voš isz- 
tare:

— Vyno.
— Vyną nori paantrino Se

nuke, atsikreipdama in Raida. 
• Raulas sudrėbėjo visas. Vei
das susiraukė su skausmu kak
ta susiraukė. Isz kur czion 
gauti vyno, isz kur? Paskuti
nius pinigus atidavė daktaru, 
daugiau neturiu. Krome jau 
daugiau neduoda ba yra daug 
užsiskolinias. Mislisia jam pa
sirodė karavonas, kunygas.

Tuom kart senuke atsiklau
pė su vaikais prie lovos ir pra
dėjo kalbėti litanija in Szv. 
Panele. Kalbėjo pirmutinius
žodžius, o vaikai atsakydavo:!

melskis už mus.
Visi dirstelėjo ant kabanezio! 

ahrozo. Tosios kuri randasi 
Auszros brome garsinga viso
kiu stebuklu. Paulas atsiklau
pė.

Szirdija užėjo jam kokia tai 
viltis. Rodėsi jam, jog stebuk
lingas veidas ant broza nusi- 
szypsojo in ji, jog akis žiuri 
mielaszirdingai ant ligones.

Gryždamas Paulas isz ka
syklų taji vakara skubino grei
tai namo. ,

Isz ryto paežiai truputi pa
sigerino. Bet niįvatna jam. bu
vo, jog tino kas kart daugiau.

Nesža del josios dvi bonkas 
vyno. Paskolino pinigus ir pir
ko. Ka daryt., Pats nieko netu
rėjo, o jai reikė kanecz!

Staigai apėmė ji kokis na- 
vatnas prijautimas. Priskubi
no žingsni. Susilaikęs kvapa 
pribėgo prie grinezios ir dirs
telėjo in langa. >

Ant grindų gulėjo jo pati 
aplinkui dege gramnyczia.

Suriko nežmoniszku balsu ir 
pasirėmė prie sienos. Baisus 
graudumas ir skausmas apėmė 
ji. Negalėjo surinkti savo mįs
lių. Kas dabar bus, kas bus? 
Da daugiau vargo ir kankint 
Už ka? Už ka?
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Are you

forty million £ 1J .. ///< ■■ i 
owners-""'- h

of shares
in America? T

Forty million Americans are proving 
every day that a smart way to save for 
their own family security — and to help 
build their country’s strength at the same 
time — is through the purchase of United 
States Series E Savings Bonds.

Savings Bonds are one of the safest 
investments you can make. Bonds are 
guaranteed safe by our Government — 
hacked by the strength of 170 million 
Americans.

And Bonds are absolutely indestruct

ible. If Jost, stolen or destroyed, the Treas
ury will replace them without charge. 
Bonds are safer than cash.

They pay good interest, too — 3!49o 
when held ro maturity — mature in-only' 
8 years and 11 months.

No wonder so many Americans are 
buying these Shares in America regularly. 
Why not join them? Start buying Bonds 
today through the Payroll Savings Plan 
at work or systematically where you bank.

Part of every American’s savings belongs 
in U. S. Savings Bonds
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