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VELYKŲ RYTAS PLIENO MIESTE
I, ' SMUTNA ■

Bedarbe Didėja;
Fabrikai Užsidarinėja

I GARY, INDIANA. — Szito 
“Plieno” miesto gyventojai 
nežino nei kur kreiptis, nei ko 
laukti! Bedarbiu skaiczius vis 
auga, vis didėja.

United States Steel Kompa
nija, kuri szita miestą sutvėrė

300,000 Szeirinynu Bus Be 
Paszelpos Pennsylvanijoje;

PARGRYZO

VELYKOS!

kad tas, jo surikus traktorius jo (PREZIDENTAS 
sūneli tiK mspaude m ta van
deniu pasriuvusia žeme.

HARRISBURG, PA. — 
Pennsylvanijos Paszelpos pro
grama tuojaus isztusztins sa
vo iždą ir negales suszelpti 
apie tris'szimtus tukstaneziu 
szeimynu, jeigu valdžia greitu 
lailpu nepristatys mažiausia 
asztucnioliKa milijonu doleriu 
daugiau prie valdžios paskirtu 
asztuoniolikos milijonu dole
riu.

Bedarbiu skaiczius vis auga 
vis didėja, ir su bedarbiu skai- 
cziumi auga ir didėja paszel-

pos reikalaujaricziu eiles!
Vieszos pašzelpos pagelbi- 

ninkas Sekretorius Robert W. 
Wray yra iszrokaves, kad jei
gu tu bedarbiu skaiczius vis 
didės kaip jis dabar didėja, tai 
paszelpos iždas bus isztusztin- 
tas priesz Gegužio (May) tris
deszimts pirma diena.

Tuo paežiu sykiu, darbo ir 
fabrikantu Sekretorius, Will
iam L. Batt skko kad per Vasa
rio ir Kovo menesius bedarbiu 
skaiczius padidėjo apie dvide-

szimts keturis tukstanezius, 
dabar sudarant apie keturis 
szimtus asztuonios deszimts 
tukstaneziu bedarbiu.

Jis sako, kad valdžios pa
skirti szimtas keturios de
szimts szeszi milijonai, septyni 
szimtai asztuoniolika tukstan
eziu, septyni szimtai devynios 
deszimts doleriu bus iszleisti 
priesz Vasario menesi 1959 me
teis. Tai butu trys menesiai 
priesz nustatyto laiko.

PABĖGĖLIS
KAREIVIS

Isz Amerikos .7 DŽIOVININKAI

PREZIDENTAS 
PASft'ARIA

Su Sekretorių Dulles
GETTYSBURG, PA. — 

Prez. Eisenhoweris, kelias die
nas praleisdamas ant savo 
ūkio in Gettysburg, Pa., jau 
treczia syki per ta laika, per 
telefond? pasikalbėjo, pasitarė 
su Amerikos Sekretoriumi, 
John Foster Dulles apie ta 
rengiama pasaulio vieszpatys- 
cziu ‘Virszunes Susirinkimą.’

Treczia syki Prez. Eisenho
weris per telefoną pasikalbėjo 
su Sekretoriumi John Foster 
Dulles, kai tik jis parėjo isz 
Presbyteronu Bažnyczios kur 
jis dalyvavo su savo žmona 
Verbų Nedėlios pamaldose.

Szitoje bažnyczioje ir Abra- 
homas Lincolnas meldėsi.

Sekretorius Dulles pasakė 
Prezidentui, kad Atlanto Su
tarties nariai sutinka remti 
Amerikos nusistatymą ir pa
reikalavimus kaslink tokio 
Rytu-Vakaru susirinkimo.

Prez. Eisenhoweris reika
lauja kad pirmiau negu tokis 
susirinkimas gali būti su- 
szauktas, reikia daug mažes
niu bet labai svarbiu klausimu 
iszspresti.

Daugiausia buvo matyti bal
tu skrybelaieziu, su invairiais 
vaisiais ar gėlėmis aprisztos.

Miestas buvo pasikvietęs, 
pasisamdines teisėju sztaba, 
kurio pareiga buvo isz szimto 
tukstaneziu iszrinkti gražiau
sia suknele, invairiausia ar 
kvailiausia skrybėlaitė, gra-

Pabėgo Isz Ligoninesifiausy,p<,reIetoieparotioie'ir j Taip lO HclU.
[ Tu teisėju Jarpe buvo Loretr 
ta Downes, pagarsėjusi ant te
levizijos, Ponia Phyllis Hanes, 
Bostono Record-Herald laik- 
raszczio redaktorka ir Atlantic 
City miesto geliu karaliene, 
Panele Elyn Dean.

Tos, kurios buvo iszrinktos

r- riIILADELriIIA, FA. —
Septyni ligoniai, džiovininkai, 
kurie neseniai buvo perkelti 
isz Philadelphia General ligo
nines in Episcopal ligonine,: 
iszpjove geležiniu duriu spyna 
ir isz tos ligonines pabėgo.

Priesz tai slauges buvo ju savo sukneiiu ar skrybelai- 
drabužius isz to kambario pa- \ czįu gražumo, invairumo ar 
ėmusios, kad jie nepabėgtu. , jęVarįiumo buvo apdovanotos

Visi spetyni ne tik serga i gelemis 
džiovos liga bet dabar gali ta 
liga ir kitus užkriesti. Dakta
ras Lucius Wilson Episcopal, 
ligonines direktorius, per radi-: 
ja visus perspėja tu ligoniu 
saugotis; jis teipgi praszo kad' 
tie ligoniai sugrysztu in ligo- j 
nine, nes be priežiūros ir jiems i 
gresia nemažas pavojus.

Kai szitie ligoniai buvo at-l 
veszti in Episcopal ligonine, 
tai du sargai buvo paskirti 
diena ir nakti eiti sargyba prie ■ 
to kambario.

Dabar policija stengiasi da- j 
žinoti kaip tiems džiovinin- j 
kams pasisekė pasprukti pro! 
tuos sargus.

MINKSZTA ŽEME

Iszgelbejo Vaika
JOLIET, ILL. — Septynių

1 WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris pargryžo 
isz Augusta, Georgia, sveikas 
ir linksmas.

Kai mes per sniegą puszko- 
jome ir be szviesos ir szilumos, 
namie, sukandę dantis, nuo 
szaJczio drebėjome, < Prez. Ei
senhoweris isz Vaszingtono 
nuskrido in Augusta, Georgia, 
kur gražu, saulėta ir maloniai 
szilta. Jis tenai palosze ‘golfą’ 
ir paskui vėl sugryžo in Vasz- 
ingtona.

Tai buvo Prez. Eisenhowerio 
dvideszimts treczios atostogos 
in ta Augusta vasarviete per 
ta laika, kada jis užėmė Prezi
dento pareigas, Vaszingtone.

GARSUS LAKŪNAS 
ŽUVO

100,000 PARODOJE

metu vaikas, Dennis Michael (PRANESZIMAS 
j Decker, jaueziasi “labai ge
rai” Szvento Juozapo ligoni
nėje. Jis teipgi gali jaustis 
“labai laimingu.”

Jo tėvo, ūkininko sunkus, 
penkių tonu traktorius-trokas

! pervažiavo per ji, kai tėvas ne-
■ galėjo ta traktorių sustabdin- 
ti. Tas sunkus traktorius suva
žinėjo jaunaji Dennis Michael, 
pervažiuodamas jam skersai

[ pilvo.
Tėvas, Amos Decker, savo 

i sūneli greitai nuveže in Szven-

LONDON, ANG. — Britu 
laivas ‘City of Sydney’ iszgel- 
bejo 1,300 Vokiszkiu imigran
tu isz deganezio laivo ‘Skau- 
bryn’ prigulintis prie Norvegi
jos kompanijos. Nelaime atsi
tiko ant Indijos mares.
r****X->K.4.M-»*****»F*>F******

ATLANTIC CITY, N. J. — sūneli greitai nuveže in Szven- 
Atlantic City pamarese, Verbų to Juozapo ligonine, kur Dak- 
Nedelioje, szimtai tukstaneziu tarai rado kad tas vaikutis ne- 
žmoniu, daugiausia merginu ir , buvo nei sužeistas. Tėvas sako 
moterų vaiksztinejo ant'kad^žeme po viso to sniego ir 
“Boardwalk” pasidairyti ir! lietaus buvo tokia minkszta, 
pasirodyti Verbų Nedėlios pa
rodoje.

Oras buvo viesokas ir daug 
gražiu suknelių, dresiu buvo 
kailiniais ir kitais gražiais pal
tais pakavoti.

Sziais metais suėjo dvide
szimts metine sukaktis szitai 
(Verbų Parodai in Atlantic 
City.

penkios deszimts metu atgal, 
dabar daugiau negu puse savo 
darbininku yra atleidus ir kas
dien vis daugiau atleidžia.

Kompanija neiszduoda nei; 
kiek darbininku dirba, nei 
kiek tu darbininku yra atleis-' 

; ta. I
- IŽmones ežia nesirūpina tiek 

esamaja bedarbe, kiek rūpina-! 
si kas ir kaip toliau bus.

Szito miesto darbininkai pa
rūpina penkta dali viso plieno 
del viso musu kraszto.

Paprastai ežia, tuose plieno 
fabrikuose dirba daugiau kaip 
septynios deszįmts penki tuk- 
staneziai darbininku. Szian- 
dien daugiau kaip penkiolika 
tukstaneziu tu darbininku ran
dasi be darbo.

Tukstancziai tu bedarbiu, už 
keliu menesiu ar sanvaieziu 
jau neteks bedarbes paszelpos. 
Jis, kol kas, gauna po trisde
szimts tris dolerius ant sanvai-

Po 13 Metu Suimtas

56 ŽUVO
PER AUDRA

Potvaniu Pavojai j
Gresia

SKAITYTOJAMS!
-'i

Isz priežasties kad Velykų

LAS VEGAS, NEV. —
Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus lakūnas, Leitenantas 
Pulkininkas Jacob E. Manch 
žuvo eroplano nelaimėje, kai 
jo greitas T33 eroplanas nukri
to ir sudužo apie trisdeszimts

Antra Diena Szvente pripuola myiiu nuo Neuis Air Force 
Panedelyje, Balandžio (April) ; Base.
7-ta diena, tai ateinantis 
“Saules” numeris neiszeis, 
kad ir musiį darbininkai galė
tu apvaiks;
Dovanokit^ Muins. Acziu!

ta Szvente.

—“Saules” Redakcija.

SKAITYKIT
SAULE” ‘

PLAT1NKIT!

Lt. Pulkininkas Manch bu- 
’’ j vo vienas isz tu liakunu kurie 

su Generolu Doolittle pir
miausia skrido priesz Japonus 
per Antra Pasaulini Kara.

Kai jis pamate kad jo cro
plands ima kristi, jis insake 
savo pagelbininkui lakūnui, 
Leitenantui Harold E. Forman 
szokti isz eroplano su para- 
sziutu, o jis vienas nukrito su 
eroplanu.

Sveikiname Visus į Su Szventomis Velykomis I

NEW YORK, N. Y. — 
Rytiniu valstijų pakrantėje ir 
apylinkėje, ta trijų dienu snie-| 
go ir pu.gu audra padare bai-' 

i šiai daug iszkados ir paliko 
penkios deszimts szeszias au
kas.

Audra isztiko valstijas ir 
miestus nuo Virginia ligi 
Maine valstijų.

Po trijų dienu, kai saulute 
‘ vėl pasirodė, tu valstijų virszi- 
į pinkai su baime žiurėjo in ta 
[ tirpstanti sniegą ir patvinusiu: 
[ upiu ir potvaniu eme laukti. j

Iszrodo kad Pennsylvanijos 
j valstija daugiausiai to sniego 
' buvo gavus, kur, vietose tas 
sniegas buvo keturios deszimts 
coliu gilumo, bet giliausiai bu
vo prisnige in Greenville mies-i 

‘ ta, Maine valstijoje kur snie- 
! gas buvo penkios deszimts vie- 
[ no colio gilumo.
[ Dabar, kai tas sniegas pra-| 
dėjo tirpti tai upes ir upeliai 

' pradėjo tvinti ir versztis virsz 
krantus. Inžineriai dabar labai i 
peržiūri ir patikrina visus til
tus ir seka didesniu upiu kyli- 
ma ir patvinima.

_____

^Pirkie U. S. Bonus!
_____

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Amerikietis kareivis, 
Wayne Powers, isz Chillicothe, 
Missouri, buvo Prancūzu poli- 
cijantu susektas ir suaresztuo- 
tas. Tie policijantai ji pavede 
AmeriKOs armijai.

Jis pabėgo isz vaisko, aplei
do savo vieta per kara, susipa
žino ir apsigyveno Mont d’- 
Origny su Prancūzaite, Yvette 
Beleuse jos tėvu namuose.

Jis dabar yra suimtas, sua- 
resztuotas ir in kalėjimą pa- 
tupdintas Verdun mieste.

Armijos Sztabo virszininkai, 
nieko nedarys, ji in kariszka 
teismą nepatrauks, pakol Dak
tarai ji iszs gzaminavuos, da- 
tirti ar jis yra sveiko proto.

Jis per trylika ar keturioli
ka metu gyveno su ta Prancū
zaite, kaip vyras su žmona ir 
užsiaugino penkis vaikuczius.

Dabar kai kurie puskepti 
Prancūzai laiszkus in Prez. Ei- 
senhoweri pyszkina, praszyda- 
mi kad tam kareiviui viskas 
butu dovanota, nes jis state 
meile augszčziau pareigos.

Už toki prasikaltima, karo 
laiku, tas kareivis gali būti 
mirties bausme nubaustas.

_____

POLITINIS
PASNINKAS

BROWNSVILLE, TEX. — 
Trisdeszimts penki Kubos 
kraszto sukilėliu rėmėjai nu
tarė nieko nevalgyti, kalėjime 
badauti, pakol Amerikos val
džia liausis siuntus ginklus 
Kubos valdžiai ir to kraszto 
Prezidentui Batista.

Visi jie buvo suimti ir su- 
aresztuoti kai jie stengiesi 
slaptomis isz Amerikos isz- 
plaukti in Cuba, ir tenai stoti 
sukilėliams intalka. Visi jie 
buvo gerai apsiginklavę.

Ju vadas, 34 metu amžiaus 
Arnaldo Barron sako kad daug 
tu vyru visa meta cziedino sa
vo pinigus, kad galėtu tuos 
ginklus nusipirkti. Jis sako 
kad tie vyrai greieziau badu 
mirs negu dabar ka ims valgy
ti, jeigu Amerika nesiliaus tam 
krasztui siunsti kariszkus 
ginklus.



lio darbininku,v dabar darbo 
neturi. .

Pereita saliviūte miesto dar
bininkai sUstraikavo ant dvi- 
deszimts ketuiTu valandų ir 
beveik visus miestus suparaly
žiavo.

metu, kad jie nuo savo Dakta
ro gautu tas pacziepinimo lie- 
karstas nuo to^ paralyžiaus li
gos.

1 ‘ S 4 Ū L B ’' MAHANOY CITY, BĮ.

Kas Girdėt
Isz priežasties sulaukia 

Linksmu Velykų, vėliname vi
siems musu Skaitytojams, ka- 
nuogeriausios sveikatos, lai
mes ir kad Dievas duotu su
laukti kitu Velykų laimingai!

Redakcija “Saules“.

In Meridian miesteli, Missis
sippi valstijoje,*• reikėjo azstuo- 
niu geru vyru iszvest vieno 
kumsztininka ir iintininka isz 
niuving įpikezieriu teatro. Tiek 
vyru reikėjo ne už tai kad tas 
petingas ir dar labiau pilvotas 
kuinsztininkas koki lerma te
nai butu sakeles, bet už tai kad 
kai jis insisedo in viena sėdy
nė, jis nebegalejo pasikelti. Jis 
sveria pusaszįtunto szimto sva
ru. i

Kubos valstijoje sukilimas 
virte verda. To kraszto Prezi
dentas Fulgencio Batista ati
dėjo rinkimus nuo Birželio pir
mos dienos iki Lapkriczio tre- 
czios dienos, kai.jis dažinojo 
kad jo prieszas ir sukilėliu va- j 
das, Fidel Castro rengia vi-j 
daus kara, sukilimą Balandžio | 
pirma diėna. 

-----------—
Atsikirstu in dvi miliutas.
Karininkas Major Generolas 

Donald N. Yates, Lakunu 
Sztabo dausiniu palinkiu ga
minimo virszininkas, in Cape 
Canaveral, Floridoje, sako kad 
Amerika turi ginklu, dausiniu 
pabūklu, kurie lekia penkis 
tukstanezius penkis szimtus 
myliu in valanda. Su szitokiais 
ginklais, jis sako, mes galėtu
mo Rusijai atkerszinti in 
miliutas jeigu Sovietai 
drystu ant musu pultis? 

-------------------- .
Amerikos Sekretorius, John 

Foster Dulles, Kongresui yra 
pasakęs: “Jeigu mes vien tik 
apie taika kalbėsime, jeigu 
vien tik taika yra musu gyve
nimo tikslas, mes labai lengvai 
galime tos taikos susilaukti, 
prieszui pasiduodami.

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

pro-

kad

dvi

Prez. Eiseuhoweris pataria 
ta “Virszunes Ylitinga“ laiky
ti Genevoje, Szveicarijoje; So
vietai nori ji laikyti Amerikoje 
kad Khruszczevas turėtu 
ga in Amerika atvažiuoti. 

_____
Senato Komisija sako

uniju vadai isz savo uniju iždo 
yra isznaudoje, pasivogė ar nu
sisukę daugiau kaip, deszimts 
milijonu doleriu.

Biznis eina tropais žemyn, 
bedarbiu skaiezius didėja, ir 
darbininku algos auga, didė
ja.

Daugiau kaip pusantro 
szimto tukstaneziu

Platinkit “Saule

...
Bažnyczios^Muzikos 

Kitėjas

•• -------------- '

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

'A *nolais. Prasidėjo ‘pamaldos. 
Giedamos psalmes žaidė klau
sytoju jausmais; visa buvo 
tai]> gražiai, žavėtinai suderin
ta. Rameti klausėsi skamban- 
cziu giesmių; jisai laikosi ra
miai kaip iszbriniai, taip ir sa
vo sieloje, kurios dar nepaliete 
Dievo malone.

Staiga pasigirdo slaptingi 
‘'‘Miserere” raudos garsai. Su
žavėjo visus. Aszaros suvilgo 
klausytoju skruostus. Tiktai 
laikotarpiais, . giemei skam
bant pianissimo, galima buvo 
iszgirsti gilus dalyviu atsidū
sėjimai. Suskambėjo ketvirtas 
raudos skirsnys: “Quoniam 
iniquitatem meam cognosco,

ra sulaukė

In Rotherham, Anglijoje, 
Hari Singh lladahur, drabužiu 
pardavėjas buvo dvieju vagiu 
apvogtas. Kai tiedu vagiai bu
vo policijos sueziupti, teisėjas 
paprasze, kad to sztoro savi
ninkas po prisieka. pasakytu ar 
tai tiedu vagiai ji buvo apvo
gė.
' Sztorninkas Hari Singh. Ma- 
dahur atitiko svieczinti bet ne
sutiko. ant .paprasto Szvento 
Raszto savo prisieka duoti, pa- 
siaiszkindamas kad jis gali tik 
ant “Sihli” Szvento Raszto 
daryti prisiega.

Teisėjas pasiuntė policijan- 
tus in Lucester miestą kuris 
randasi szimta myliu nuo ten 
ta jo Szventa Raszta pristaty
ti.

Granville Hall per savo pen
kios desezimts septynis metus, 
keturios dešzimts szeszis me
tus pasžvente ubagavimui.

Kai ipolicijantai ji jau visa 
szimta sykiu atvede in teismą 
tiž ubagavima in Nassau, Ba- 
liamas, teisėjas jam dovanojo 
ir ji paleido, pareikszdamas, 
kad geriau visiems kad szitas 
valkata ubagauja, o ne vaginė
jo

Dar kitas eroplanas nukrito 
ir sudužo. In Denver, Colora
do, Lakūnu Sztabo eroplanas 
del mokiniu nukrito, sudužo ir 
suclege. Lakūnai žuvo. Nelai
me atsitiko apie keturiolika 
myliu nuo Denver miesto. 

________ ______

In Linton miestą, Indiana, 
vagiai nuo ūkininko AVilliam 
H. Maurey fanuos pasivogė 
asztuonios deszimts tonu szie- 
no. Policijantai negali supras
ti kaip tie vagiai tiek to szieno 
galėjo pasivogti ir nusineszti. 
Kas mums dar ingeidžiau tai 

' kur tie vagiai tiek to szieno ga
lėjo ir gali paslėpti.

perspėja kad ateinancziais me
tais bus daugiau pavojaus nuo

nes asz pažystu savo nedorybe 
ir mano nuodėmė nuolatos yra 1 
įpriesz mano akis!” Szitie žo
džiai atsinmsze seno nusidėjė
lio szirdyje; tartum audra su
siūbavo krutinės jausmai ir 
karsztomis aszaromis iszsiver- ■ 
že aukszten. Dievo malone pa
liete ta užkietėjusia szirdi ir 
sugražino ta nelaiminga siela 
atgal prie Saves. Psalme ‘ ‘ Mi
serere” buvo ir toliau giedama 
ir pamaldos toliau tęsiamos, 
bet Rameti ju, neinate ir negir
dėjo. Jisai dvasioje paskendęs 
verke graudžiomis aszaromis.
, Pamaldos seniai pasibaigė ir' 
visi iszsiskirste, tikati vienas 
Petras Rameti klūpojo koplyL 
czios kampe tartum apsvaigęs. 
Kuomet jisai pakele galva, ko- 
plyczioje jau buvo prieblandos 
visa tuszczia, tiktai szale sto
vėjo jo geradejas. Atgailotojas 
pakilo ir nulenkęs galva, kar
tojo sziuos žodžius: “Asz tikiu 
asz tikui!” Verke ir Kunigas 
Allegri; tai 'buvo karsztos dė
kingumo aszaros. Jisai savo 
szirdies gelmese kalbėjo tos 
paezios psalmes ‘ ‘ M iserere ’ ’ 
žodžius: “Auka Dievui tai su
varginta dvasia ; Dieve, Tu .ne
paniekinsi sutrintos ir nuže
mintos szirdies!”

— Mano sunau, tarė kuni- 
1 gas, imdamas ji už rankos, ta

vo malda iszklausyta, tavo 
nuodėmės tau atleistos.

Remdamasis ant kunigo ran
kos, vargszas gydytojas iszejo 
isz koplyczios. Namieje ji suti
ko labai linksmai, nes jau visi 
žinojo kas atsitiko. “Asz nie- 
kuoihet rieužmirsziu tos inspu- 
dingos valandos, kalbėjo Pe
tras Rameti, beklausydamas 
tu prakilniu giesmes žodžiu, 
asz tartum jaueziau pati Viesz 
pati Dievą kabanti yia*1 savo 
pasigaiejimo ir- aUei3uno~‘žo- 
džius. Visupirma asz turiu bū
ti dėkingas savo geraidejui ku
ris suteikę man ne tiktai kūno,

liuosi, kad mano gailestis 
plaus mano prasikaltimo 
mes.”

Nuo to laiko, Petras Rameti 
buvo jau kitokis žmogus. Vi
suomet malonus ir linksmas, 
nes piktadarybes prisiminimas 
jo daugiau nekakino; jis tikrai 
vylėsi Vieszpaties Dievo gai
lestingumu. Visa sužinojus, 
Szv. Tėvas insake kad toji ste
buklingoji psalme turi liktis jo 
koplyczios, nuosavybe, kame 
Aukszcziausis pareiszke savo 
ypatingos malones. Ir toji gar
sioji Kun. Allegri raudos “Mi
serere” kompozicija pasiliko 
Szv, Tėvo koplyczios nuosavy
be. —G ALAS.

nu- 
de-

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygai isi 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. L7r 

j dideliu puslapiu, 35c.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- į 
ha ka negalėjo savo liežuvio | 
nlaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
ralinga ypata galybe meiles; 

jiaganiszka lazdele; Boba kaip 
r visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
\ t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
ninigai galva-žudžiai; Ražan- 
jzius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti sžposeliai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Aut neinu 
uo. 58 pus., 20c

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

No.128—Dvi isztorijos Vai 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razb'aininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

Nu.l42—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus 
lapių, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 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-

— 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 ju nuliūdima.

lapių. 20a »
No.158—A p i e Kapitoną

Storm field Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui: 
Per Neatsarguma in Baltw 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigl 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržinolas; Uosis; Budyue. 
Apie 100 puslapiu35c

No.166—Apie Sūnūs Mai- 
kiaus; Iszklausyta Maldė 
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 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20c

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi 
dare Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai 20c.

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

: ’ i

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimgs Paslapęzi e 
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 Kataii 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guidima Kun. Piliauskio, sir 
nekurias Naudingais Padeji 
mais. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

WPirkie U. S. Bonus!

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

ĘSF3 Nepamirszkite dadeto 
deszimtuka ekstra del prisiun 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini 
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ani 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO,.
Mabanoy City, Pa.. - U. 8. B
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Bažnyczios Muzikos Kūrėjas
(Velykos Apysaka)

ĮJUVO tai Didžioji Petnyczią 
priesz Velykas 1640 metais.

Rymos piliecziai skubėjo isz 
vienos bažnyczios* in kita, no
rėdami pagarbinti mirusi Isz- 
ganytoja, dabar atminimui Jo 
iszpuoszta karsta. Atėjo vaka
ras. Žmones susirinko in seno
vės bažnyczias, kame buvo gir
dėt karsztai kalbamos maldos 
ir graudingos giedamos gies
mes. Bet kaip butu jautusi toji 
tūkstantine minia, jeigu butu 
girdėjusi psalme “Miserere,” 
kuriai gaidas pritaikė Grego
rius Allegri, garsus bažnytines 
muzikos kūrėjas. Toji psalme 
buvo giedama Didžiosios san- 
vaites, Ketvirta-dienyje ir 
Penktadienyje, Szv. Tėvo kop- 
lyczioje, dalyvaujant paežiam 
Szv. Tėvui ir daugeliui kardi
nolu. Psalme buvo giedama 
dvieju choru. Josios giedoji
mas kiekviena karta padary
davo nepaprasto inspudžio in 
klausytojus. Szi vakara tasai 
giedojimas padare didesnio in
spudžio negu kitaos, nors pat
sai kompozitorius ir nedalyva
vo pamaldose.

Gregorius Allegri buvo kilęs 
isz garsios dailininko Corregio 
(gimines. Jisai buvo Szv. Tėvo 
choro dalyvis. Patsai apie sa
vo muzikalinius kurinius ma
žai terupinosi; jam buvo svar
besnis jo kunigo paszaukimas. 
Kadangi jisai ėjo kalėjimo ka- 
pelioni pareigas, tai jisai ežia 
ir 'buvo savo visa szirdi inde- 
jas. ‘Lygiai jisai ir szi vakara 
ežia buvo užtrukęs.
—-at-kmpe- v-ie- - 
nas kalinys vardu Petras Ra
meti, savo baisumu pragarse- 
jas visame Rymos mieste. Ta
sai kalinys buvo apie penkios 
deszimts metu amžiaus, su il
gais, žilais plaukais, visuomet 
nuliūdęs, prislėgtas ligų, siel
vartu. Jo kalėjimas jam buvo 
tartum karsto prieangis. Visa 
jo veido iszreiszka daugiau ro
de nusiminimo negu pažemini
mo. Jeigu ne jo szeimyno^ mal
dos ir Szv. Tėvo gailestingu
mas, jisai jau butu buvęs pa
kartas priesz penkiolikai metu.

Rameti szeimyna buvo gerai 
žinoma ir visu auksztai gerbia
ma visame Rymos mieste. Jisai 
gero vardo ingyje dar jaunys
tėje, eidamas gydytojaus pa
reigas. Būdamas dvideszimts 
keturiu metu, jisai vedė moteri 
kurios vienintelis turtas buvo 
jos dora ir gražumas. Patsai

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 Acziu!

—‘ ‘ Saules Redakci j a. ”

nemokėjo savo pinigus tvarky
ti, vedes neturtinga mergina, 
savo padėties nepagerino. Di
dėjo szeimyna, didėjo ir jos 
vargas. Kasdien buvo blogiau 
iki kol nepasisekė visiszko 
skurdo.

“Jis Prisikėlė; Jo Nėra Czionai!”
i . • •

Jo moteris nesiskundė. Ji 
dare visa, kad tiktai gala su 
galu sumegstu. Jisai-gi ne- 
reiszke tokios kantrybes, ge
rinti. Vienais atsitikimas jam 
nuszviete žydresne ateiti. Jisai 
turėjo viena turtinga dede var
du, Agiutorio, kuris buvo tur
tingas Genuos miesto pirklys. 
Vis-gi jiedu maža'santykiu te- 
aplaike.

Viena karta, tasai dede 
smarkiai susirgo. Liga pasiro
dė laibai pavojinga. Jo sveika
tos stovis visiszkai pablogo ir 
gydytojai buvo atsisakė jo be- 
pagydyt. Tuomet jisai kreipė
si in savo giminaiti Petra Ra
meti. Kviecziamas gydytojas 
tuojau iszsiskubino kelionėn, 
hsz tiesu, jo dede sirgo pavo
jingai. Bet jisai tuojau ėmėsi 
darbo; pažinot liga ir atatiko 
vaistus. Pirklio tarnai buvo 
insitikine kad jam pasveikimo 
neesą. Kuomet-gi jie pamate 
ligoni pasveikstaiti, jaunaji

** ***>4-**>4->o* m- m-m-m-* 4-m-****
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gydytoja pradėjo vadinti ste
buklingu.

Kuomet ligonis visiszkai pa
sveiko, jisai pasivadino savo 
giminaiti gydytoja pas save in 
kambari, ir jam tarė: “Mano 
brangus vaike, tavo dėka, asz 
sziandien gyvas ir sveikas! 
Kaip žinai asz turiu daug- gi
miniu ; jie visi . laukia mano 
mirties. Tiktai tu vienas-pasi
rūpinai mano gyvybe, todėl 
tau nereiks savo. pasiszventimo 
gailėtis. Kitas mano vietoje 
tau užmokėtu keletą szimtu 
doleriu ir visa butu baigta. 
Asz-gi kitaip padarysiu. Tiesa 
tau reiks kiek palaukti, 'bet ta
vo laukimas nebus veltui. 
Sztai imk ir skaityk!” Ir dede 
padavė jam savo paraszyta 
testamenta. Szitas testamentas 
skelbė: Dr. Petra Rameti vie
nintelio jo dedese turtu pavel
dėtoju. Gydytojas ne labai nu
sidžiaugė sziuomi sutvarkymu 
kadangi pinigai jam buvo tuo
jau reikalingi. Pora szimtu do
leriu galėjo pagerinti jo dabar
tine padėti, ir iszgelbeti ji isz 
didelio skurdo. Bet jam truko 
drąsos pasakyti dėdei apie sa
vo pinigiszka 'padėti. Todėl, 
gražiai padekojas dėdei, iszva- 
žiavo namo.

Jo nebuvimas namieje labai 
atsiliepe in jo profesine prak
tika; jisai nustojo daugelio li
goniu. Daugiau negu viena 
karta gailėjosi kad jo dede ne
parodė jam savo dėkingumo 
kokiu nors kitokiu 'bildu. Bet 
szitas nusiminimas reikalu, ne
pataisė; reikėjo žiūrėti kur 
duonos uždirbti. Jisai pasinėrė 
savo moksliniuose tyrinėji
muose, tikėdamasis kad jo 
moksliniai iszradimai atnesž 
jam netiktai garbes, 'bet ir tur
to. Laikinai namu daigtai bu
vo parduodami vienas po kito, 
kad apmalszinti !bada. Bet to
kis ekonomijos tvarkymas te
galėjo teptis iki kol namuose 
nieko neliko.

Jo moteris Julija ragino ji 
praszyti savo dėdes pagelbos 
bet puikybe neleido jam prisi
pažinti vargsziu esant. Tuo pa
ežiu laiku atvyko Rymon pa- 
vieszeti patsai dede kuris daž

nai užeidavo pas savo giminai
ti gydytoja. Jisai mate jo skur
dą, bet pagelbos nesiule. Gydy
tojo moteris, bijodama vyro 
rūstybes, tylėjo, nesiskundė.

Gydytojas sax 6 dedei patarė 
per dažnai nevažinėti isz Ge
nuos kadangi gali užsikrėsti 
sziltine. Dede neklausė, saky
damas, kad jam nėra reikalo 
bijoti szale saves turinti gera 
gydytoja. Deja, gydytojaus in- 
spejiinai iszsipilde. Viena die
na svetys smarkiai susirgo.

— Kaip laimingai asz su
sirgau Rymoje, tarė ligonis sa
vo atėjusiam giminaicziui, kati 
turėti tave po szonu!” Jo pasi
tikėjimas gydytojo sumanumu 
buvo nepaprastas .

Aggutorio, liga buvo pavo
jingesne negu ligonis ir net 
patsai gydytojas kad mane. 
Netrukus visi Rymos piliecziai 
pradėjo kalbėti kad turtingas 
Genuos miesto pirklys tuojau 
mirsiąs. Gydytojas dėjo savo 
visas pastangas ligoni pagydy
ti. Jam pasisekė; ligonis pra
dėjo'sveikti. Szita žinia. Ry
moje šukele daug kalbu ir jau
nam gydytojui teko dideles 
garbes patirti. Vienok teikia
ma garbe ir pagyrimai jo«pini- 
giszkunm ncipagerino.

Karta jo motore paprasze 
pinigu. Jisai supykęs atsake: 
' —■ Nevargink manės savo 
praszymais! Turėk4 kantrybes, 
gal mano dede mirs. ”
.' — Veltui laukti svetimos- 
mirties, kuomet vaikams rei
kia duonos, atsake apsiaszaro- 
jusi motina.

— Palauk dar keletą dienu 
dede nepasveiks.

— Isz kur-gi tu tai žinai?

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^’Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Paklausė nustebusi moteris.
— Jeigu kas turi žinoti, tai 

gydytojas. Asz esu tikras.
— Ar tu negali jo iszgelbe

ti? •
— Visi gydytoju gabumai 

ji nepagydys szitame atvejuj. 
Dabar jau niekas visame pa
saulyje ji nepagydys. Jisai te
turi keletą dienu gyventi.

Gydytojo pasakymas iszsi
pilde, Sanvaites pabaigoje Ag
gutorio mirte.1 Paskutine valan
da buvo be skausmo, rami.

“Mes esame turtingi!” Bu
vo pirmutiniai gydytojo tarti 
žbdžiai in savo moteri. Bet tie 
žodžiai neteike linksmybes; jie 
pranaszavo skausmą.

— Petrai, tarė moteris, ko
kia buvo dėdes mirties prie
žastis?

— Priežastis! Visa Ryma 
žino kad jisai buvo sveikata 
silpnas ir todėl negalėjo atsi
laikyti ligos antpuoliui.

Szitie žodžiai neintikino mo- 
teres. Jinai verkė; jos szirdi 
siege intarimas. Mirusiam, tur
tuoliui buvo rengiamos iszkil- 
mingos laidotuves. Namu sa
vininkas, pas kuri Aggutorio 
buvo apsistojus Rymoje, gavo 
isz valdžios leidimą patikrinti 
mirties priežasti. Jisai pasi
kvietė gydytoja kuris ligos 
metu buvo mirusi irgi lankės. 
Juodu sudarė isz keletos asme
nų taryba ir patikrino mirties 
priežasti. Pasirodė kad turtuo
lis Aggutorio buvo valgiu nu
nuodytas.

Ligonio vaistus ir valgi pri
žiūrėjo jo giminaitis gydyto
jas. Ant jo puolė intarimas. 
Isz pradžių jis gynėsi, bet ka- 
dangi visi inrodymai buvo 
priesz ji, jisai prisipažino. Ne
laimingas vyras nunuodijo sa
vo geradari. Szitas atsitikimas 
sulaužė testamento verte.

Teisėjas nuteisė prasikaltėli 
mirtim Bet Szv. Tėvas, atmainė 
mirties bausme kalėjimu iki 
gyvos galvos. Jo vargsze mote
ris .alpo isz skausmo. Jije tvir
tino kad jisai tikrai yra nekal
tas, bet kuomet jisai prisipa
žino, jos gyvenimas visai pa
laužtas. Gimines, sužinoja apie 
jos padėti ir neturtą, priglau

dę ja su visa jos szeimyna.
Szitas tai buvo kalinys, pas 

kuri taip ilgai užtruko Kum 
Gregorius Allegri. Kalinys bu
vo nustojas tikėjimo, visi ku
nigo aiszinimai ir meldimai 
ėjo ant niek. Jisai gerbė ku
nigo nepaprasta kantrybe ir 
siszventima, gal gailėjosi už 
savo kalte, bet apie tikėjimo 
pareigas nesvajojo. Po kiek
vieno kunigo apsilankymo ka
linys likdavosi dar daugiau 
nusiminisiu ir susigrąžinsiu.

Kunigas visa laika buvo už
imtas szito nelaimingo kalinio 
likimu. Jisi anuolat manste ir 
jieszkojo budo kaip palenkti 
nelaiminga ji in 'gerąjį kelia. 
Atėjo jam mintis praszyti val
džios ta kalini paliuosuoti; gal 
szitas apsireiszkimas sugra
žintu jam tikėjimą. Lengva 
pasakyti, praszyti paliuosavi- 
mo. Bet ar galima tikėtis kad 
Szv. Tėvas norės pakeisti savo 
pranokėjo isztarme - teisingai 
už 'žmogžudyste nuskirta?.

Dievo Auveizda jam suteikė 
geros progos. Szv. Tėvas klau
sydamasis savo koplyezioje 
psalmių giedojimo, buvo dide
liai sujudintas ‘Miserere’ ran
da. Kuomet pas ji užėjo Kum 
Allegri, Szv. Tėvas nuoszir- 
džiai ji pasveikino, auksztin- 
darnas jo muzikalinius talen
tus ir linkėdamas jam geriau
siu pasekmių. ‘Praszyk manes 
tare Szv. Tėvas, ko tiktai nori 
asz stengsiuosi visa iszpildy- 
ti.’ Geriau nebuvo galima ne 
laukti. Kun. Allegri visa už- 
mirszes ko galėjo sau praszyti, 
nuolankiai paprasze kad Szv. 
Tėvas suteiktu vienam kalin
iui malones, paliuosuoti ji isz 
kalėjimo. Szv. Tėvas labai nu
stebo Kunigo prakilniu pasiel
gimu, praszant ne sau, bet ki
tam, visiszkai jam svetimam 
žmogui malones ir tuojau jo 
praszyma išpildė.

Kunigas Allegri, pilnas 
džiaugsmo ir dėkingumo Die
vo Apveizdai ir Szv. Tėvui, 
linksmai nusiskubino in kalė
jimu. Už valandos laiko gydy
tojas Petras Rameti jau buvo 
liuosas. Kas galėtu apraszyti 
pirmutini /gydytojo, pasimaty1- 
ma su savo szeimyna! Kaip vi
sa pasikeitė. Vaikai užaugo di
deliais vyrais. Jie savo tėvo 
nemate per penkiolika metu, 
nors ir žinojo jo likimą. Insi
tikine, kad ju tėvas nekaltas, 
jie dažnai meldėsi, praszydami 
Dievo jo paliuosavimo. Petras 
Rameti, likes kambaryje vie
nas su savo žmona, parpuolė 
ant keliu, negalėdamas nieko 
isztarti tiktai viena savo gera
dario vąrda. Czia jisai prisie
kė kad savo pasielgimu inro- 
dysias tam geradariui savo 
vertybe.

Netrukus szita visa linksmy
be pasikeitė skausmu, kuomet 
jisai apžiurėjo, pamate, kad 
patsai randasi vargingoje pa
dėtyje. Tiesa., jisai dalbai- bu
vo liuosas, bet ka daryti, ko 
nusistverti? Būti gydyto jum 
jis negalėjo. Bet ir czia jo ge- 
radejas pasiskubino jam pa
gelbėt; gavo jam sulyg jo ga- 
bumais gera darba.

Praslinko metai. Petras Ra
meti stengėsi savo geradariui 
reikszti dekmingumo visokiais 
budais. Kunigui tas buvo ne
reikalinga; jisai jieszkojo ko 
kita. Viena karta kunigas ir 
vėl paklausė apie jo tikybine 
padėti. Nelaimingas žmogus 
atsake: “Asz neturiu jokio1 ti
kėjimo. Jieszkau ir negaliu jo 
rasti. Mano brangusai gera-

dėjau, melskis už manes pas 
Dieva! Jeigu Jisai suteiks 
man tikėjimo, asz esu pilnai ti
kras kad Jisai ežia ant žemes 
bus man gailestingumas ir at
leidimas. ” ...

Nuuliudo kunigas, girdėda
mas tokius bevilczius iszsi- 
reiszkimus, bet patsai vilties 
neprarado, kad kuomet norą 
tasai žmogus sugrysz prie Die
vo. “ Augszcziausio malone ir 
laikas padarys jam daugiau 
gero negu mano žodžiai/’, ma
ne sau kunigas. Taip ir slinko 
diena po dienai.

Artinosi Velykos, bažnyczio- 
se buvo ruosziamos, kaip pa
prastai, dideles iszkilmes. Szv. 
Tėvo koplyezioje vėl turėjo^ 
būti giedama psalme “Misere
re.” Rymos didikai nekantriai 
lauke pakvietimu dalyvauti 
Szv. Tėvo koplyezioje pamal
dų laiku. Ir buvo kuo rūpintis: 
koplyczia nedidžiausia, žmo
nes leidžiami tiktai su Szv., Tė
vo pakvietimais. Apie tai žino
jo ir Petras Rameti jisai laibai 
norėjo iszgirsti savo geradejo’ 
suharmonizuota kurini. Todėl 
viena diena, kada pas ji užėjo 
Kun. Allegri, jisai ir iszdryso 
jo papraszyti Szv. Tėvo leidi
mo ineiti pamaldų laiku in ko
plyczia.

Asz labai abejoju ar butu 
galima gauti leidinas, kadangi 
visos vietos užimtos.

Petras Rameti labai nusimi
nė. Kunigas tai pastebėjo; jis 
tartum nujautė kad tasai žmo
gus uosi ineiti koplyczion ne 
vien muzikos iszgirsti. Todėl 
suramino ji, tardamas: “Nors 
sunku kas padaryti; vis-gi asz 
mėginsiu ir tamstai nevilkin- 
damas pranesziu. ’ ’

Ant rytojaus Kun. Allegri ir 
vėl atėjo ir tai ankscziau negu 
paprastai kad ateidavo.

— Galima ar negalima? 
Paklausė nekantriai Rameti 
savo sveczio. i -

— Galima, atsake kunigas.
Nuo to laiko, kuomet Petras 

Rameti buvo paleistas isz ka
lėjimo, kunigas jo linksmesnio 
kaip sziandien dar nematė. Ji- 
ai isz džiaugsmo vos galėjo sa
vo geradejui padėkoti.

— Praszau greitai rengtis, 
tarė kunigas, nes pamaldos 
prasidės už valandos. Eisime 
kartu; asz turiu leidimą atsi- 
vest su savim dranga.

Rymos gatves judėjo, uže. 
Žmones vaikszcziojo isz vienos * 
puses in kita; kas in bažnyczia 
kas pasirodyti, pasigrožėti. 
Praeiviai pamate Kun. Allegri 
einanti su Petru Rameti, tuo
jau atkreipė in juodu savo? do
me. “Sztai, ana tasai žmogžu
dys eina, kartu su Kunigu Alle
gri. Kas ežia per apsireiszki- 
mas! Ar Kunigas Allegri isz 
proto iszejo, ar kas jam atsiti
ko!” Pasigirdo praeiviu pa
stabos. Bet juodu, nekreipda
mi in tai atydos, skubinosi ko- 
plyczios link.

Ine jo in vidų. Petras Rame
ti pasitraukė in szali, kad , ma
žiau kitu butu pastebiamas. 
Kunigas Allegri-gi užėmė savo 
presbiterijoje kartu su kardi-

[Tasa Ant 2 Puslapio]



”SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

Žinios Vietines
Isz- priežasties kad Ve

lykų Antra; Diena Szvente pri
puola Panedelyje Balandžio 
(April) 7-ta diena, tai ateinan
tis ‘‘Saules” numeris neiszeis, 
kad ir musu darbininkai galė
tu apvaiksztinete ta Szvente. 
Dovanokite mums. Acziu!

— Redakcija “Saules”.
Pareita Nedeldieni atsi

buvo kriksztynos pas pons. 
Juozu Tininius, 528 W. Maha- 
noy uly. Kūdikis aplaike varda 
Lois Anne per Kunigą Eugene 
Wassel, vikaras Szv. Juozapo 
bažnyczioje. Kriksztu tėvai 
buvo panele Rozalie Traskaus- 
kiiite ir Tomas Traskauskas.

Didžioji Subata, Gave- 
x^ia. 12-ta. x’akundcv
naktyje. Ir ta diena pripuola 
Szv. Vincento, o Tautiszka 
Vardine: Žiginta. Ir ta diena: 
1579 metuoise Vilniuje inkurta 
pirmutine mokykla.

Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Velykos, Kristaus 
Prisikėlimo Szvente, taipgi 
Szv. Celestino, o Tautiszka 
Vardine: Dudutis. Ir ta diena 
1919 m., Admirolas Peary pa
siekė sziaurini pasaulio asziga- 
li; 1917 m.,..kąrąs paskelbtas su 
Vokietija; . 1372 m., Lieutviai 
sudegino Gudu pili Perejasla- 
vi. i -

Linksmu Velykų vi
siems gyventojams. Lai Dievas 
užlaiko prie sveikatos ir gy
vasties.

ĮPusnaku Velykos mies
te taipgi pripuola Nedelioj, 
Balandžio April 6-ta diena.

Szvento Juozapo para
pijos Velykos (Nedelioj) pa
maldos tvarka: Prisikėlimas, 
Procesija ir Szv. Miszios 6-ta 
valanda ryte, taipgi Szv. Mi
szios: 8, 9 ir 10 valanda. Palai
minimas po sumai.

Panedelyje pripuola an
tra diena Velykų, taipgi Szv. 
Hermano ir Szv. Epifanijo, o 
Tautiszka Vardine: Ziizule. li
tą diena: 1914 m., Lietuviai per 
keturios deszimts metu kovos 
su Rusu valdžia atgavo spau
da;1861 m., Amerikos Civili
nis Vidaus Karas prasidėjo; 
1917 m., Amerika iustojo in 
kara priesz Vokietija.

Utarninke pripuola Szv. 
Perpetuszio ir 'Szv. Dionizo, o 
Tautiszka Vardine: Staugir- 
das. Ir ta diena: 1932 metuose 
Charles Lindberglias kuris bu
vo pirmutinis vienas perskristi 
skersai Atlantiko mares, už

mokėjo penkios deszimts tuks- 
tancziu doleriu žmogvagiams, 
kurie buvo pavogė jo maža sū
neli, o sūnelis vistiek buvo nu
žudytas.

Seredoj pripuola , Szv. 
Marijos Egiptijos ir Szv .Hila- 
rijo, o Tautiszka Vardine: Rė
žas. Ir ta diena: 1847 m., gimė 
garsus Amerikos laikrasztinin- 
kas ir redaktorius Joseph Pu
litzer.

Ketverge pripuola Szv. 
Apolonijos ir Szv. Ezkielio, o 
Tautiszka Vardine: Mintautas. 
Ir ta diena: 1829 m., "“Salva
tion Armija” apvaikszczioja 
szita diena, nes Salvaisziu 
pirmtakunas William Booth 
gimė szita diena.

Petnyczioj pripuola Szv. 
Leono Didžiojo, o Tautiszka 
Vardine: Vykintas. Ir ta die
na: 1814 m., Napoleonas pasi
trankė isz Fountainbleau. Jis 
buvo isztremtas isz Prancūzi
jos ir nuvesztas in Elba Salas, 
isz kur jis po deszimts mene
siu pabėgo, bet vėl 'buvo suim
tas ir ežia praleido savo pas- 
kutinias dienas; 1789 m., pir
mutinis- politiszkas laikrasztis 
pradėtas Amerikoje Gazette.

Primary “Rinkimai” 
invyks Utarninke, Gegužio 
(May) 20-ta diena.

vy__ 1_
Norristown, Pa. —

Elektros Kompanijos darbi
ninkas, 31 meto amžiaus Will
iam J. Tliunnn, betaisindamas 
audros ir pūgos mft rauktu s 
dratus, netoli nuo Ambler 
miesto, ant Bethlehem vieszke- 
lio, netyczia prisilietė prie gy
vo elektros drato ir buvo ant 
vietos užmusztas. Jis nukrito 
nuo elektros stulpo apie penk
ta valanda po pietų. Apygar- 
rlna Dnlrtava* John C. Simpson 
sako kad tas darbininkas buvo 
ant vietos elektros užmusztas. 
Tinimui dirbo Wood Elektric 
Kompanijai, in Centre Square. 
Jis paliko žmona Mariom 

__ jį**_______
Wilkes-Barre, Pa. —

Keturios deszimts metu am
žiams maiinierys, John Yukas 
užsimusze Blackman mainose

Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

in Hanover Township. Didelis 
akmuo nukrito nuo mainu lu
bų ir ii sutrynė. Jis gyveno iu 
Throop, Pa. 

_____

DU EROPLANAI
SUSIMUSZE

18 Kareiviu Užsimusze
BRIDGEPORT, TEX. — 

Du milžiniszki armijos eropla- 
nai susimusze padangėse, virsz 
Bridgeport miesto, Texas ir 
nukrito.

Asztuoniolika kareiviu žu
vo. Nei vienas toje nelaimėje 
nebeiszliko gyvas.

“C-124 Globemaster” ero- 
plane žuvo penkiolika kareiviu 
ir lakunu; “AC-119” prekybi
niame eroplane žuvo trys.

Ant pirmo eroplano buvo 
deszimts kareiviu, bet tas ero- 
planas paėmė penkis kareivius 
in San Antonio, Texas, nuo 
Kelly armijos aerodromo. Szi- 
tas milžiniszkas “Globemas- 
ter” baisiai dege.

Tiedu eroplanai nukrito 
apie szeszi szimtai mastu nuo 
vienas kito.

Apsaugos sztabas sako kad 
ats “C-124 Globemaster” skri
do isz Kelly Field in Tinker, 
Oklahoma, o antras C-119 pre
kybinis eroplanas skrido isz 
Sheppard aerodromo, Wichita 
Falls, Texas in Carswell. Jis, 
beskrisdamas tik per kelias pė
das aplenkė ūkininką W. J. 
Mann, kuris tuo sykiu akėjo 
savo lauka.

Nelaime atsitiko apie ketvir
ta valanda, po pietų.

Kai tas milžiniszkas ‘ ‘ Globe- 
master” susprogo tai jis visa 
Bridgeport miestą sukriete ir 
liepsnos nuo jo buvo galima 
matyti už keturiu myliu.

Jiedu buvo apie tris ar pen
kis tukstanczius pėdu augsztu- 
mo, padangėse kai jiedu susi
musze. 

_

SOVIETU VADAI

Sutiko Paszalinti 
Bulganina

LONDON, ANGLIJA. — 
Sovietu Komunistu Partijos 
vadai pritarė partijos Sekre
toriui Khruszczevui, kuris yra 
pasiryžęs paszalinti Nikolai 
Bulganina isz Premiero vietos.

Centro komitetas sutiko su 
Khruszczevu.

Bulganino inpedinis dar nė
ra paskirtas, bet eina gandai 
kad Khruszczevas stengsis in- 
deti in ta vieta viena savo lei
tenantu.

Bulganinas dabar retai kur 
vieszai pasirodo, kaip Premie- 

1 ras. Paskutinaji syki jis vie- 
’ szai pasirodė tai buvo priesz 
rinkimus, Kovo szesziolikta 
diena.

Tautu Sanjungos Sekreto
rius, Dag Hammarskjold sako 
kad jis nemate Bulganino, kai 
jis buvo Maskvoje atsilankęs.

Bulganino teipgi nebuvo 
matyti per vakariene ir balių, 
surengta Tautu Sanjungos

Sekretoriaus Dag Hammarsk-į 
jold garbei.

Eina gandai kadBulganinas 
gal bus paskirtas Sovietu Uni-! 
jos prezidentu in Marshal Kli-: 
ment Voroshilovo vieta; kuris 
rengiasi pasitraukti. Jis yra 
77 metu amžiaus.

Sovietu Unijoje Prezidento 
vieta yra garbes vieta ir dau
giau nieko. Prezidentas netu
ri jokios jiegos ar intakes vi
daus ar užsienio reikaluose ar 
politikoje.

(Po szitu žinueziu atėjo vė
lesnes žinios kad / Bulganinas 
yra paszalintas, kad Preziden
tas Voroshilovas pasiliko savo 
vietoje ir kad Bulganinas yra 
visiszkai be jokios vietos 
Kremlino valdžioje.)

---- '
PHILADELPHIA

ISZSIKASE

400,000 Žmonių Buvo 
Be Elektros, Szilumos 

Ir Telefonu
-4—

PHILADELPHIA. PA. —
Visai netikėtai pavasaris pa
sveikino Philadelphija ir visa 
apylinke su sniegu ir pūgomis 
ana sanvaite.

Sniegas buvo per kelias pė
das gilus ir tokis szlapias ir 
sunkus, kad jis medžiu szakas 
nulaužė, paežius medžius isz- 
varte, elektros ir telefono dra
tus nutraukė, ir baisiai daug 
iszkados padare.

Vien tik Philadelphijoje ir 
New Jersey apygardos apylin
kėje daugiau negu visas mili
jonas žmonių neteko elektros, 
szviesos ir szilumos.

Philadelphia Elektros Kom
panijai pasitraukė darbininkus 
isz kitu miestu, net isz Michi
gan ir North Carolina valstijų 
in talka.

Helicopter eroplanai veže 
darbininkus in tas vietas, tai
syti elektros dratus, kur nebu
vo galima privažiuoti.
Armija paskolino kelis savo 
helicopter eroplanus.

Szimtas keturios deszimts 
tukstaneziu žmonių buvo be te
lefonu tarp Reading ir Lan
caster miestu.

Elektros Kompanijos tuks- 
tan ežiai darbininku diena ir 
nakti dirbo, pataisyti nutrauk
tus, ir parūpinti žmonėms 
szviesa ir sziluma.

Elektros Kompanijai szitas 
darbas baisiai rūpėjo ir tebe- 
rupi, nes ji bijosi kad ž mones 
nepradėtų gaza vis daugiau ir 
daugiau vartuoti.

Visi darbininkai dirbo sze- 
sziolika valandų be jokio su
stojimo ar poilsio; pasilsėdavo 
pramigdavo asztuonias valan
das ir vėl in darba gryžo.

Žmones kurie turi szaldytu- 
vus, ‘ ‘ deep-freezers ’ ’ r efrige- 
eratorius baisiai nukentejo. 
Maistas-sugedo. Valdžia, grei
tai patarė ir perspėjo, kad su- 
szaldytas maistas, kuris su- 
szilo ar atslūgo, kai elektros 
jiega buvo nuvirsta, gali būti 
sugedės ir pavojinga toki mais 
ta naudoti, valgyti.

Žmones ant ukiu ar užmies
tyje kurie gauna vandeni isz 
szuliniu, teipgi nukentejo, kai 
pumpos be elektros už tu szu
liniu vandeni nepumpavo.

Per szita sniegą ir pūgas, 
aiszkiai pasirodė koks bejėgis 
buvo sziu dienu žmogus be 
elektros.

Szventos
Velykos

yELYKU szveutes yra surisz- 
tos grakiausiu žmouijoos. 

atminimu: teisybes ir gyvybes 
prisikėlimo, o mirties pergalė
jimo!

— ■ Tas, kuris visa savo am
žių nenuilstaupziai kovojo 
dvasiszkais inrankiais įpriesz 
Farizejus, mesdamas jiems in 
akis ant kiekvieno žingsnio ju 
veidmaininguma, melus ir isz- 
davima. Tas kuris buvo pra- 
szaukes juos tikruoju ju vardu 
tapo pasmerktas nužudyti, ir 
kaipo politiszkas valstybes nu
sidėjėlis buvo prikaltas prie 
kryžiaus, drauge su žmogžu
džiais ir pleszikais. Farizie
jai jautėsi pilnai pergalėje ta, 
ka negalima buvo pasiekti 
dvasiszku pertikrinimu, buvo 
pasiekta paprasta mechauisz- 
privvarta nužudant savo prie- 
sza. Visi Fariziejai labai gerai 
atsimena, kad tasai Jėzus isz 
Nazareto gyvas būdamas sake: 
“Nesibijokite tu, kurie nužu
do kuna, nes kito nieko jie ne- 
iszsigali padaryti!” O kad ga
lutinai apsidrausti save nuo 
pavojaus ir pasivadinti tikrais 
pergalėtojais, Fariziejai susi
rinkę pas Pilotą nurodinėjo 
jam:

“Pone, mes ‘pamename kaip 
tasai monelninkas dar gyvas 
žūdamas prasitarė: po trijų 
dienu asz vėl noriu prisikelti; 
taigi paliepk, kad ta jo kapa, 
lyg trijų dienu sergėtu stipri 
sargyba!”

Visi ju abejojimai dabar bu
vo jau pilnai užganėdinti: ant 
kapo tapo užveltas didelis sun-

- •

Nauja, Jauna 
Muzikante

iI

Joane Van Pelt, televizi
jos loszike ir muzikante, ta
riasi su biznieriais in Miami 
Floridoje kaslink televizijos 
ir radijo programų, kurias 
ji pati vestu.

Ji yra buvus viesznia ant 
Bob Hope ir Steve Allen, 
juokdariu, programų, ir sa
ko kad ji yra tikra kad ji ga
li pati savotiszka muzikos ir 
szokiu programa vesti.

Istorija Apie . , .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristė.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.
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LIETUVIS.ZKAS 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 Angelines
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan. j ." J

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvps, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
-ir-jusu megiama skoni.—Szis Suris taip.y£ą.m.giama8 .LietU¥lu.^lžad..jfi 4iilSr. 
liūs kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TĖVELIU 
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

kus akmuo ir (pastatyta gink
luotu kareiviu sargyba. Fari
ziejai iszkihningai szvenczia 
dabar ramia sanžine savo per- 
galejima: tam nemaloniam bet 
gyvy'bes pilnam. Teisybes žo
džiui užveltas dabar s unkus 
akmuo ir palaidotas kaipe. 
Jiems dabar gera ir szilta kaip 
ir seiliaus, jie tiki kad tas ap
galėsimas apdraus taipgi ir ju 
galybe, kuria Jėzus isz Naza
reto buvo sugriovęs.

Vienok, niekuomet dar teip 
nebuvo sugriauta Fariziejų 
galybe kaip tuomet Jezu isz 
Nazareto gyvybe galėjo jie a- 
tiinti, bet augaudamas savo 
gyvybe, Jis pergalėjo mirti. 
Jo Teisybes žodi negalėjo pri
slėgti sunkus akmuo, ir tas Jo 
žodis kėlėsi dabar isz kapo. 
Kaipo žaibas aplėkė pergalėji
mo žinią visa pasauli prana- 
szaudama: Kam jus jieszkote 
gyva ji mirusiųjų tarpe?.
i Sunkus užveltas ant kapo 
akmuo, pasirodė ‘per lengvas 
kad prislėgti Teisybe, dar-gi 
kareiviai, kuriais užsitikejo 
Fariziejai, kurie sulyg ju pri
sakymo buvo pastatyto prie Jo 
kapo, pasirodė kad ir ta galy
be per silpna buvo. Visa tai 
stojosi kitaip negu Fariziejai 
tikėjosi: dvasiszka jiega per
galėjo mechaniszka prievarta 
galybe.

Taigi, visu didžiausis ir pra- 
kifniausis atminimas, kuris 
nuo to laiko pasiliko žmonija, 
tai Velykos! Ta prakilnu at
minima, intikejima ir Teisybes 
pergalėjimo žodi, teguli užlai
ko kiekvienas savo liemenyje 

i ir insmeige savo szirdy'se gy
venimo audroje kovoje kentė
jimuose ir pennaintiose, <

Pirmyn žiūrėti, o ne atgal, 
i in szviesa ir gyvybe, o ne in 
tamsy be ir mirti, tai'yra musu 
gadynes ir dabartinio musu 
gyvenimo pamatinis reikala
vimas. Szvesdaimi iszkilmin- 
ga. Prisikėlimo Szvente, neuž- 
mirszkime dabartine musu tra 
giszka ir priesztaravimu pilna 
gadyne, kad gyvybe pergali 
mirti stengimosis pirmyn nau
dingesnis negu ėjimas atžiaga- 
ryn ir kad szviesybe galinges
ne už tamsybe. Kad ir sunkus 
akmenai slegia kartais Teisy
bes kapa, vienok Gyvybes ran
ka kiekvienaųie laike treczioje 
dienoje nuvels.

Taigi, nejieszkokime gyvųjų 
mirusiųjų tarpe!

Linksmu Velykų musu skai
tytojams !




