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NEPAPRASTA PROCESIJA

Paskutinis Patarnavimas Popiežiui

RYMAS, ITALIJA.—
Per kelis szimtus metu visi Po
piežiai buvo pasimirė Vatika
no kambaruose, ir kai jie pasi
mirė tai procesija isz ju kam
bariu in bažnyczia buvo tik už 
Vatikanu muru, vartų, ir Itali
jos žmones niekados nematy
davo, nes ne daug žmonių galė
davo insi,grūsti in Vatikano 
Estrada.

Bet Popiežius Pijus Dvylik
tasis pasimirė savo vasarna 
tayje, palociuje in Gandolfo. 
Tai jis buvo palydėtas in Vati
kanu kambaruose, per Rymos 
miestą. Tai buvo pirmutinis 
sykis kad ir Italijonams pama
tyti tokia iszkilminga ir Grau
dinga Procesija, isz Gandolfo 
palociaus in Vatikana.

Visos uly ežios per kurias ta 
Graudinga Procesija ėjo buvo 
užkimsztos žmonėmis. Tuks- 
taneziai atkeliavo isz tolimu 
krasztu vien tik pamatyti ta 
Procesija. Dauguma j u dabar 
tenai pasiliks kol Naujas Po
piežius bus iszrinktas.

Popiežiaus Pijus XII kūnas 
palaidotas Panedelyje, ketvir
ta valanda popiet (11-ta valan
da E.D.T.), in Szvento Petro i 
Bazilikoje.

TAIKOS ŽMOGUS

Popiežius Pijus XII

LAIKINIS VIRSZININKAS

Užima Popiežiaus 
Vieta

VATIKANAS. — Kardino
las Benedetto Aloisi Masella 
buvo Kardinolu Kolegijos išb
rinktas laikiniu Bažnyczios 
virszininku pakol kitas Popie
žius bus iszrinktas.

Jis yra Italu kalboje vadi
namas “Camerlengo.” Toki 
užveizdetoja paprastai Popie
žius pasirenka kai tik jis buvai 
iszrinktas. Bet Popiežius Pijus 
Dvyliktasis nebuvo pasirinkęs I 
nei užveizdetojo, nei Vatikano 
Sekretoriaus.

; Po visa svietą Kataliku baž- 
nycziu varpai pravirko, pra-

' neszdami visiems kad visu Ka
taliku vadas mirė.

žines Sienos buvo Szvento Tė
vo pavadinti “Tylioji Bažny
czia’’kuri sziandien turi savo 
szventuosius ir. savo kankinius, 
muczelninkus.

Popiežius Pijus Dvyliktasis 
buvo lėtas ir nuolankus ir mie
la szirdingas, bet jis savo insi- 
tikinimus niekados nelamde. 
1949 metuose jis labai asztriai 
pasielgė su tais Katalikais, an- 
iapus tos Geležines Sienos, ku
rie stengiesi derintis su Komu
nistais. Jis insake kad visi jie 
butu isz bažnyczios iszmesti, 
kad jie sulyg Bažnyczios iszsi- 
reiszkimu, butu prakeikti; jis 
jiems uždare Bažnyczias ir už
draudė jiems priimti Sakra
mentus.

1950 metuose jis paskelbė 
Paneles Szvencziausios in Dan 
gu Paėmimo Szvente, tikėjimą 
būtent kad Katalikai tiki kad 
Panele Szvencziausia buvo in- 
dangu paimta su duszia ir su 
kunu, ir kad ji neturėjo mirties 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VATIKANAS, ITALIJA — 
Szventas Tėvas, Popiežius Pi
jus Dvyliktasis, buvo po visa 
svietą pagarsejas kaipo Taikos 
Popiežius.

Bet jam teko pergyventi dvi 
kruvinas vainas, jeigu neskai
tysime Korėjos kara ir visus 
tuos kitus mažesnius susikir
timus.

Bet gal didesnis ir žiauresnis 
karas ji vargino ir kamuojo ne 
tiek ant karo frunto, kiek tar
ybos, mokyklos ir posėdžiu 
rinkose, kai žmonijos vadai su
sikirto ir paskui persiskyrė in 
dvi dalis: Rytai ir Vakarai; 
Komunistai ir Krikszczionys.

Katalikai anapus tos Gele Popiežius Pijus Dvyliktasis

Visu vieszpatyscziu ir tiky
bų vadai pasiskubino isz- 
reikszti savo užuojauta — Žy
dai, Protestonai, Netikiai ir j 
net Bažnyczios prieszai savo 
užuojauta iszreiszke.

Prez. Eisenhoweris pasakė: 
“Visas svietas nubiednejo su 
Szvento Tėvo pasimirimu. Jis 
buvo pažanguju pirmininkas 
ir neatsiliko nuo pasaulio pa
žangos moksle ir iszradimuose, 
bet niekados nepamirszo am
žinybes tikslą. Man teko garbe 
ji asmeniszkai pažinti. Su ge
ros valios žmonėmis po visa 
svietą asz iszreiszkiu savo 
kraszto in savo asmeniszka už
uojauta.”

Varpai suskambėjo Londono 
Westminster Katedroje. Pro- 
testonu Karaliene Elzbieta An
troji atbudo isz miego ir insa
ke savo užuojautos pareiszki- 
ma pasiunsti.

Anglikonu-Protestonu Baž
nyczios vadas pasakė: “Jo

LENKU
KARDINOLAS

DALYVAUS
_____

Popiežiaus 
Rinkimuose

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Lenku Kardinolas, Stefan Wy- 
szinski gal bus vienatinis Kar-

I dinolas isz anapus tos geleži- 
! nes sienos, kuris dalyvaus Po
piežiaus rinkimuose.

Kardinolas Wyszynski buvo 
in Lenku senovės sostine 
Gniezno, kai žinios atėjo kad 
Szventas Tėvas, Popiežius Pi
jus Dvyliktasis pasimirė. Jis 
greitai sugryžo in Varszava 
pasitarti su savo taryba ir ku
rija.

Tikimasi kad jis važiuos in 
Vatikana ir tenai pribus ant 
Szvento Tėvo laidotuvių. Taip 
pat tikimasi kad Komunistisz- 
ka Lenku valdžia jam duos 
paszporta ir jam pavėlins isz- 

' važiuoti isz Lenkijos.
Kiek galima sužinoti tai nei 

Jugoslavijos Kardinolas Aloy- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Isz Amerikos
szventumas ir jo krikszczio- 
niszka meile mus pritraukė 
prie jo.”

Manilos vadas Carlos P. 
Garcia kreipėsi in visus Kata
likus sykiu “su manimi mels
tis už dvasios didvyri ir szven- Į 
ta žmogų.”

Rytu Vokietijoje Komunis-) 
tai užtvenkė visus radijus, kad 
Katalikai tenai nieko apie Po
piežiaus mirti nežinotu. Bet jie 
per kitus szaltinius sužinojo 
ir visu bažnycziu varpai gar
siau' ir aiszkiau tas liūdnas ži
nias paskelbė po visa Komu- į 
nistu valdoma Vokietija. Ko
munistai nedryso tuos varpus 
nutildinti.

Laivas Š. S. Olympia, ant 
kurio Kardinolas Spellmonas 
plauke isz Italijos namo, pasu
ko in Azores salas, kad Kar
dinolas galėtu isz ten paimti 
eroplana atgal in Vatikana.

Protestonu Suvienyta Baž
nycziu Draugija pasiuntė savo 
užuojauta Kardinolu Kolegi
jai.

Žydu Sinagogų Draugija ga
vo žinias apie Szvento Tėvo 
pasimirima kai visi Rabinai) 
buvo susirinkę savo szventame ' 
posėdyje. Jie tame posėdyje nu į 
tarė tinkamai iszreikszti visu Į 
Žydu užuojauta tam kuris Žy
dus užtarė ir gelbėjo per Antra 
Pasaulini Kara.

Visu Rabinu vadas, Rabinas 
Maurice N. Eisendrath sake: 
“Szventas Tėvas Popiežius Pi
jus Dvyliktasis nebus Žydu 
niekados nepamirsztas, del jo 
pasiaukojimo del taikos ir del 
jo pasiszventima iszgelbeti 
szimtus tukstaneziu Žydu nuo 
Naciu. Žydai jo niekados nepa- 
mirsz.”

Protestonu Episkopalu Vys
kupas, New York mieste: “Asz 
praszau Visagalio Dievo duoti 
jam amžina atilsi ir taikos per
gale del kurios jis taip drąsiai 
ir ilgai kovojo.”

Pprancuzijos naujas Premje
ras, Generolas Charles de 
Gaulle: “Asz gerbiu Szvento 
Tvo atminti. Jis man ir vi
siems Prancūzams davė szven- 
ta pavyzdi drąsos, tiesos, mei
les ir dangiszkos laisves.”

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles sake: “Szito 
dvasinio didvyrio atsiskyrimas 
su sziuo pasauliu paliko baisu 
nuostoli visai žmonijai. Visas 
Krikszczioniszkas pasaulis liū
di gero, gabaus ir mielaszir din
go vado. Jis buvo pasiszventes 
tiesai, taikai ir žmonijos gero
vei. ’ ’

Buvęs Prezidentas, Herbert 
Hooveris: “Pasaulis neteko 
tikrai didelio vado. Asz gerai 
ji pažinojau per Antra Pasau
lini Kara, kai mano pareiga 
buvo badaujanezius pamaitin
ti. Szventas Tėvas ranka in A 
ranka su manimi in ta darba 
stojo. Jo drąsą, jo krikszčzio- 
niszka meile iszgelbejo szimtus 
milijonu žmonių. Pasaulis yra 
pagerejes^už tai kad Szventas 
Tėvas ežia gyveno.”

EROPLANAS 
NUKRITO; 13 ISZ 
19 ŽMONIŲ ŽUVO

PAYETTE, IDAHO. — 
Lakunu Sztabo C-123 eropla- 
nas su devyniolika žmonių nu
krito ir sudužo ir sudege. Try
lika lavonu buvo surasta.

Virszininkai in Mountain 
Home Air Force Base, in Idaho 
sako kad eroplanas pakilo isz; 
Hill Air Force Base, Utah ir 
skrido in Tacoma, Washing
ton.

Sheriff Ray Stepens sako 
kad vienas žmogus mate kai 
tas eroplanas nukrito kai jis' 
pataikė in visa buri laukiniu 
žasu kurios leke tokiu paežiu 
augsztumu kaip tas eroplanas. Į 
Tos žąsys leke in sziltesnius: 
krasztus del žiemos.

Dar tikrai negalima pasaky
ti kiek toje nelaimėje žuvo ir 
kurie iszliko gyvi.

MASKVA UŽDARE

Amerikos Radijo Stoti
MASKVA, RUSIJA.—

Sovietu valdžia insake uždary
ti Amerikos Columbia Broad
casting System radijo stoti, 
Maskvoje. Sovietai taip nori 
atsikerszinti tai radijo kompa- 
nijia už priesz-sovietine pro
grama, kuri buvo ant televizi-

AMERIKOS
ATSTOVAI IN

SZERMENIS
WASHINGTON, D. O, — 

Prezidentas Dwight D. Eisen
howeris yra paskyręs Ameri
kos Sekretorių, John Foster 
Dulles, ji atstovauti Szvento 
Tėvo laidotuvėse. Jis greitai 
iszkrido su Prezidento asme-

MIRTIES BAUSME

Jaunam Žulikui 
Žmogžudžiui

PHILADELPHIA, PA. — 
Devyniolikos metu amžiaus 
jaunas žulikas, Alfonso Borum 
buvo mirties bausme pasmerk- 
tas už nužudinima jauno stu-■ 
dento, Korieczio, In-Ho Oh, 
Balandžio 25-ta diena, prie 36-, 
tos ir Hamilton uly., prie Penn-, 
sylvania Universiteto, kai jis: 
buvo iszejes isz savo kambariu! 
pasiunsti laiszka, apie devintai 
valanda vakare.

Jaunuolis, iszgirdes teismo 
pasmerkimą, nei nemirktelejo, 
bet jo motina, Ponia Mabel Bo
rum pradėjo spiegti teisme ir 
turėjo būti iszvesta isz teismo 
kambaru.

jos keletą sanvaieziu atgal. Ta 
programa ar tas veikimas buvo 
užvadintas: “Plot To Kill Sta
lin,” “Suokalbis Nužudinti 
Stalina. ’ ’

Užsienio Ministerijos spau
dos sztabas pasiszauke Paul 
Niven, tos radijo kompanijos1 
korespondentą, raszytoja , iri 
jam pasakė:

“Per pastarąsias kelias pro-i 
gramas ant jusu televizijos jus 
turėjote keletą programų 
priesz Komunistus ir Sovietus. 
Viena isz tokiu programų buvo 
“Suokalbis Nužudinti Stali
na.”

Už tai Sovietu valdžia yra 
mums praneszus kad jusu pro- 
gTamos ir jusu radijo stoties i
atstovai yra nepageidaujami 
Maskvoje.

Isz Vaszingtono tuojaus isz- 
ejo pastaba, kad Sovietai da
bar nori Amerikos radijo vir- 
szininkus iszgazdinti ai vai
dinti. Lincoln White, valdžios 
■atstovas sako kad ežia iszrodo 
kad Sovietai nori suvaržinti 
Amerikos televizijos ir radijo 
programas.

Kai kurie musu atstovai Va- 
szingtone pritarė Sovietams ir 
sako kad ypatingai ta progra
ma, “Suokalbis Nužudinti Sta
lina” baisiai daug iszkados pa
dare musu Dipliomatu darbui 
Užsienyje, nes mes stengiamies 
bent kaip nors sugyventi su 
tais Sovietais, o dabar per to
kia programa yra nupiesziama 
kad visi Sovietu valdovai yra 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jaunuolio advokatas Cecil
B. Moore, prasze teisėjo atidė
ti to jaunuolio pasmerkimą kol 
jis gales papraszyti naujo tar- 
dinimo isz augsztesnio teismo, 
Jis sako kad nebuvo gana pri- 
parodinimu ta jaunuoli mirties 
bausme pasmerkti.

Asztuoni kiti tokie jauni žu- 
likai laukia panaszaus teismo, 
už to Korieczio nužudinima.

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus mokintas Korietas, 
studentas in University of 
Pennsylvania, buvo tu žuliku 
taip sumusztas, kad jis pasimi
rė. Ir visai už dyka! Tie žulikai 
jo nepažino ir tik keletą dole
riu isz jo gavo. Jie patys prisi
pažino kad jie ta vakara buvo 
inpyke kad jie buvo iszmesti 
isz vienos szokiu sales, ir buvo 
taip pikti kad jie savo pagieža 
iszliejo ant pirmutinio žmo
gaus kuri jie sutiko.

Teisėjas Sloane Jury na
riams pasakė kad jis patenkin
tas ju nusprendimu, bet sake 
kad jis daugiau negali sakyti,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

John Foster Dulles_____ ■ .
niszku eroplanu staeziai in 
Ryma, isz kur jis nusiskubins 
in Vatikana, oficialiai isz
reikszti Prezidento ir visos 
Amerikos žmonių užuojauta 
del Szvento Tėvo mirties.

Penia Clare Booth Luce, bu
vusi Amerikos Ambasadore 
Italijoje, ir intakingiausiu 
Amerikos žurnalu redaktore ir 
savininke teipgi iszkrido in 
Ryma dalyvauti tose szerme- 
nyse.

Visi Amerikos laikraszcziai 
yra pasiuntė savo geriausius 
ir gabiausius laikrasztininkus, 
raszytojus ir paveikslu foto
grafus in tas szermenis; radijo 
ir televizijos programų vedėjai 
teipgi yra pasiuntė savo ge- 

I riausius raszytojus, kad jie 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tautines Parodos Augszcziausia Dovana

Vieszpatystes kurios daly
vauja Tautinėje Parodoje in 
Brussels, Belgijoje, steigia
si szita garbes ženklą laimė
ti. Szita žvaigžde bus pa
dovanota tam krasztui, ku

ris toje parodoje geriausia ir 
gražiausia atsižymės. Kitos 
dovanos del atsižymejimu 
bus paskirtos padovanotas 
szio menesio pabaigoje.

o □
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LIETUVISZKAS SURIS

Tas Arkansas valstijos Gu
bernatorius Fau'bus, kuris vi
sas augsztesniasias nmkyklas 
uždare kai jam buvo insakyta 
priimti Juodukus, pats baigė 
augsztesniaja mokykla kai jis 
jau buvo dviideszimts trijų me
tu amžiaus.

Gal jis dabar nori kad visi 
mokiniai panasziai lauktu iki 
dvidėszimts trijų metu kol jie 
savo mokslus užbaigė. Gal už 
tai jis visas tas savo valstijos 
mokyklas uždare.

Cincinnati valstijoje, Demo
kratai nauja propaganda del 
rinkimu iszsimislino. Jie da
bar leidžia ant iszlaimejimo 
“ant chances” palta pasiūta, 
isz audeklo isz Žydelio Gold- 
fine fabriko. (Kaip atsimenate 
szitas Žydelis buvo insiveles su 
savo kysziais ir papirkimais 
su Prez. Eisenhowerio patarė
ju Adams, kuris vėliau buvo 
priverstas pasitraukti.) Szi- 
taip Demokratai nori parodin
ei kokie sukeziai buvo ir yra 
Republikonai.

g
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Apie asztuonios deszimts 
vienas milijonas Amerikiecziu 
kas vasara iszvažiuoja ant at
ostogų, bet laikraszcziu skai
tytoju skaiezius visai nesuma
žėja. Reiszkia, žmones kad ir 
per atostogas skaito laikrasz- 
czius.

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

Biznieriams pagarsinimai 
laikraszcziuose kas metai kasz
tuoja apie $757,401,000.

Moteryls laikraszcziuose pir
miausiai skaito pagajrsinimus; 
vyrai ima sporto puslapi ir tik 
paskui skaito dienos žinias.

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas: 
Michigan Farm Cheese Dairy, 

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Suriais!"

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

trienei ir vaitui (pasiskųsti apie 
mano netvarka namuose ir dy
ka pinigu mėtymą. Ir norėda
mas ta melagyste padaryti tei
sybe, verkei taip1 gailiai, kad 
tau net nosis sūpuoto, kaip 
sėklinis agurkas. Bet Pono 
Dievo neapgausi ir Jam iresu- 
ineluosi norint tau liežuvis 
nuo klegejimo isztintu nes tik 
vienas Dievas skaito žmonių 
szirdyise, kaip apspaudose kny
gose.

— Klausyk, tarė ipo valan
dėlė sunkiai dūsuodama, kas 
ant doro gyvenimo meta nužiū
rėjimo szeszeli, kas biaurioja 
kono varda, kad patarkinti sa
vo užmanymams, tasai smer- 
ties valandoj tegul... ’

Greitai sudžiuvus ir rauksz- 
leta ranka užkrito ant Mary- 
nids peties.

— Tylėk ir vienam Dievui 
palik savo skriaudas apsūdyti, 
tarė senele, kuri tik ka buvo 
(nejus pirkiom

— Tas lengva jums pasa
kyki, Motiejiene prabilo liūd
nai Marynia, bet 'pati turbūt 
neiszkenstumet, jei kas jus už 
akiu apkalbėtu. Esmių biedna 
ir reikalauju dirbti, o kas da
bar mane ims, jei asz visur ap>- 
garsiiita, kaipo tingine? Visa
dos diibau, kaip mane sumene 
liepe, kas tik reikia ir nei kiek 
netinginiavau, p jis sztai, ir 
dar taip vadinamas giminaitis! 
Nuplesze man sziove ir palieka 
dabar kaip koki skuduri ant

Nuo Sausio menesio iki Ge
gužio menesio daugiau kaip 
keturi szimtai Daktaru yra 
pabege isz Rytu Vokietijos. 
Jiems buvo uždrausta važiuo
ti in Vakaru Berlyną, kur buvo 
laikoma Daktaru seimas.

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Pypkes Durnai! būti pinigais. Matyt, jog jam 
cziamas nepasitenkinimas da
bartiniu skurdžiu atlyginimu 
grūdais ir lauko vaisiais.

Amerikiecziai labai mėgsta 
saldaines ir kramto daug gu
rno. Per metus jie praleidžia 
daugiau negu keturis szimtus 
milijonu doleriu ant tu saldai
niu ir tu cziuhgmno.

Toji Meile

Ubagai Amerikoje sako kad 
jie daUg- daugiau almužnos 
gauna nuo storu moteriszkiu 
negu nuo plonu.

Puse žmonių ant szio svieto 
neneszioja czeveryku. Mes ne
žinome ar szita sekanti pasta
ba ka bendra su pirmutine turi 
ar ne, 'bet puse žmonių ant szio 
svieto niekados nesiskundžia 
kad jiems kojas skauda.

Mieloji, tavęs asz myliu, 
Dainas tau meiles 

dainuoju,
Tau lauru pinu vainikus, 
Naktimis tave asz 

sapnuoju.
Mylėsiu tave kol galėsiu,
Minti turėsiu visados,
Ateik pas mane 

brangiausi,
Neužmirszkie mane 

niekados.

jus szitas eilutes spėsite per
skaityti.

Apsauga, * sargyba musu 
krasztui kasztuoja penkiolika 
tukstaneziu doleriu kas miliu
tą.

Kai sznapsas ir alus buvo už
draustas per Prohibicįja, tai 

• New York mieste buvo dau
giau szpyhauziu negu dabar 
randasi saliunu.

Sovietu “Pravda” laikrasz- 
tis pranesza kad keturi tuks- 
taneziai, penki szimtai Kolcho- 
zininku naujakuriu szeimynu, 
isz Ukrainos, Gudijos, Lietu
vos ir Moldavijos “nuvyko” in 
Kazachstana. Jos apsigyvenu
sios naujai pradedamu dirbti 
žemiu sovchozuose ir kolcho
zuose. Reiszkia, dar daugiau 
Lietuviu, yra tremiama isz Lie
tuvos. 1

Jus nespėsite szita straipsne
li perskaityti kai dvidėszimts: 
penki kūdikiai užgims Ameri
koje. O jeigu jus isz lėto, skai
tote, tai gal penkios deszimts 
tu kūdikiu užgims pirm negu

Sovietu vyriausybe yra pa
keitus ligszioline savo karinin
ku uniforma, invezdama pėsti
ninku ir afiacijos karininkams 
tokios pat medžiagos unifor
mas. Kelnes tamsiai mėlynos, 
juodi batai, dengiamosios spal
vos szvarkas ir atvira' apikak- 
le.

In Norfolk, Virginia, biznie
rius Jimmie Cash Register 
teismui paskelbė kad jis su
bankrutavo.

Tu Toledo, 1.9 metu amžiaus 
Patricia Parent, suaresztuota 
už tai kad ji per greitai važia
vo, maldavo policijauto: “Kad 
loska, nedovanok man, nu
bausk mane, nes beveik visi po
lici jau ta i mane paleidžia ir 
iriau, dovanoja už tai kad asz 
tokia graži. Jeigu jie mane vis 
taip paleis tai asz inpulsiu in 
dar didesne bieda. ” Policijau
tas ir teisėjas suteikė jai ta 
malone ir nubaudė ja ant dvi- 
deszimts trijų doleriu.

Price $3.00 suu p‘"’*
COLORS: Red, Black, Green, 
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L. Leontievas, “l’ravdos” 
laikrasztyje yra isz,kėlės minti, į 
pasinlinima ar paturima, kad 
Sovietu 'Saiijuugos Kolchozi- 
ninkams atlyginimas turėtu

In Milwaukee, nuotakos, 19 
metu amžiaus Judith Bjork- 
land szliubas buvo atidėtas, 
kai ji buvo suaresztuota viena
me szlore, kur ji norėjo pasi
vogti žiedą feavo jaunikiui.

Piatinkit “Saule”

meszlyno! Ir jus dar man lie
piate tylėti ? Ar tai asz bekal
be, arba neturiu jau proto, kad 
jau nesupraszcziau savo 
skriaudas ?!

— Piktuose darbuose ne
sek kitu, prasznekejo senele, ir 
atmink, kad kiekvienas grieke 
randasi bausmes gyvis. Taigi, 
nekeik, bet klaupkis ir pasi
melsk karsztai, idant tie, kat
rie meluoja, numylėtu teisybe, 
o apkalbėto jus sugėdinsi savo 
gerumu. Eis jie sju grieku sun
kenybe ir su sumenes, iszmeti- 
nejimais, kurie kiekviena, va
landa slenka kaip szeszelis 
paskui žmogų ir kaip szeszelis 
uždengė jam gyvenimo szvie- 
sa. C) tu, nuskriausta, drąsiai 
galėsi žiūrėti ant dangaus ir 
žmonių.

Klumpius iszlbalo. Nutvėrė 
kepure ir iszejo turbūt ant 
saldžios degtines ipas Augus
te.

O Mąrynia, padekavojus se
nelei, kad ja sulaukė nuo keik
smo, apsakė jai po tam apie 
Valeikos atsakymu Gotlibui ir 
apie Klumpinus užmanymą že- 
nytis su Auguste.

Motiejiene pasižiurėjus su 
pasigailėjimu ant apsiaszare 
jusiu Valeikos akiu, tarė ma
loniai:

— Perstok verkus, vaike
li! Melsk ir turėk vilti Dievuje, 
o gal ant jus kalbancziu nelai
me dar likimas gal iszsklaidys.

Mergaite isztempe savo akis 
in Motiejiene, norėdama ‘isz- 
skaityti isz jos gilumos duszios 
ar yra vilties dar iszgelbeti tę
va. Marynia-gi sukinėdama 
galva prasznekejo liūdnai:

— Kas vilkui gerklen- in- 
puola, tai ir prapuola.

— Kas tai gali žinot! Su- 
szuko senute su kokiu tai ste
bėtinų nusiszypsojimu.

Ant rytojaus, kaip tik Klum
pius užrukę pypke po pusry- 
cziu, atsidaro durys ir ineina 
Motiejiene.

Klumpius suraukė antakius 
bet guododamas senutes metus 
norints piktas už vakaryksz- 
czia jos kalba, atnesze jai kede 
ir nuolankiai paprasze atsisės
ti.

Mažos Motiejienes akutes 
nusijuokė" kytriai.

—• Asz tave Vaclaveli, 
navau ,tare Klumpini, ir 
tavo jaunuose metuose, 
skynei rieszutus Celinai,
stovėjo ant žalios lankos ir 
peszdama lapelius nuo valkisz- 
kos pivonijos szvapejo: “Atsi
mena“? Užinirszb. Ar myli 
dar?” O veidas jai mainėsi, 
kaip tai tada, kada iszgirdo 
apie tavo susikalbėjimus ir su- 
sižiedavima su tavo nabasz- 
ninke paczia; tiktai tuokart 
puolė be duszios kad sunku bu
vo ja atgaivinti, pabaigė senu
te.

—Toliaus Bus—
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsi 
saito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No.lll—Sziupinu (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- 
ia ka negalėjo savo liežuvio 
mlaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
fiaganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
1.1., 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 Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20o.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20o.

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, 35o.

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-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

Skaitykit “Saule”

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta® 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isa- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima
na vymai; Eiles; Kokis Budai® 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

___________
Kitokio® Knygos

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

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

180V£—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriau® 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25o.

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

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

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

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

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

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 Officium. 15®

Kaip Užsisakyti Knygai;

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

ISr1 Nępamirszkite dadet) 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “ viąad® 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa., * D* fl. B
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W Del Jo Turėjo Kentėti W

RĖŽINĖ ar tai, kad patikti I 
Augustei, ar tai jis prikal

bintas, gana kad Klumpius nu
sipirko sau kepure, su kuaosu, 
žalias kelnes ir balta pypke. 
Kelnes buvo tokios siauros kad 
su jom negalima būvio laisvai 
atsisėsti.

> Marynia pamaczius ji tuose 
pareduose, suplojo rankom ir 
juokdamasi paszauke pakisz- 
dama jam tarp kojų lazda.

—- Ain, zvai, drai! Halt! 
Kas reiszkia: vienas, du, trys! 
Szok! Kaip tai szaukiame ant 
mokinto szunies, idant jis 
szoktu per lazda.

Klumpius susimaisze, o Ma
rynia nepamezdama indomai 
kalbėjo nors jai ir verkti norė
josi:

— Na stokuoja dar tau ka- 
tarinkos ir beždžiones, o sztu- 
kos bus gatavos. Norints, pri
dūrė po valandėlės nuolatos 
besijuokdama, kaip turėsi ka- 
tarinka, tai su tais savo pare- 
dais ir pats gali nuduoti bež
džione.

Klumpius net pažaliavo isz 
piktumo.

—■ Klausyk! Suszuko, jei 
man pasakysi dar nors viena 
Žodi, tai asz tau su taja laz
da tokia, sztuka parodysiu, kad 
iszmusztus dantis in maisza su
rinksi!

— O, tu kaip neperstosi 
paikyszcziu daryti, atsake Ma
rynia tai Dievas tave nubaus, 
žmones paniekins ii- vaikai ne
gu odos.

—■ ’’Sakyk! Ka asz tokio da
riau? Suriko būras, priszokda- 
mas su sugniužtom kumsztim 
prie Marynios akiu. >

— Pasiklausk apie tai savo 
locnos sanžines, jei dar jos ne
kariavai Vokiecziams ant pus
padžiu, del semi pantapliu! 
Atsake mergina.

— Raguotas velnią! Užda
rysi tu, snuki, ar ne? Baube 
Klumpius, Užkimusiu balsu.

■—Asz tik dabai' ji atida
rysiu, idant visas svietas žino
tu ir .girdėtu, kad tu keturiu 
vaiku tėvas.

Tuo tarpu durys atsidaro ir 
pasirodo ant slenksczio Au
guste.

—'Pabaigk! Riktelėjo Klum
pius, o už minutes iszmesiu ta
ve su visais bebecliais!

Užsirūstinus Marynia iszejo 
isz pirkios murmėdama dteban 
ežiu balsu :

— Pabaigsiu ka pradėjau 
kitu kartu.

Ta paezia diena tuo jaus po 
pietų iszejo Valerka su siuvi
niu po taja sena liepa kuri nuo 
neatmenamu laiku stovėjo už 
grinezios darželyje.

Mergaite buvo liūdna ir isz- 
balus ir pati ndžįno del ko jai 
isz akiu aszaros nuolatos ver

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 
ądreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

,a.Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - JJ. S. A:

žiasi.
Gal sau atsiminė kasia, gal 

motina, o gal tėvo parėdus ir 
jo barni su Marynia, kad mer
gaite teip daug susijudino. Ji 
juk žino gana gerai, kad yra 
griekas savo tęva asztriai ap
kalbėti, o vienok kaip tik ryte 
pasižiurėjo ant savo tėvo persi- 
redžiusio in Vokieti tuojausi 
sudrėbėjo ir užsidenge rankom 
veidą.

* ' ¥
$ TARADAIKA J 
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Patrijotai praeityje 
Kaula nesutikimo tarp 

mus numėtė, 
Ir dabar nuo visko savo 

rankas atkrate, 
Per nekuriu pabijotu 

kvailysta, 
Daug nukente 

Lietuvysta, 
; Ne tik ant turto 

bet ir vardo, 
i Ba nemokėjo vesti 

pradėto darbo.
Vytrucziai negerai, 
Apsirikome labai, 

Blogai viską pradėjome, 
Bet kaip, ne vienas 

i nežinome.
Sziandien niekas neiszpuola 

padaryti, 
Tiktai nuo visko 

atsikratyti, 
i Ir nuo tuju patriotu 

atsikreipti, 
In ta szali nežiūrėti, 
Nes ka jie sziandien 

, daro,
Tai vis del savo labo, 

Ba isz dideliu gerkliavimu 
į nebus naudos,

Viską szuo nunesz ant 
! uodegos.

O gal ne vienas pasakys, 
Kas asz kvailys, 

! Bet kad manes 
klausytu,

Tai daugiau gero 
padarytu,

Apsigauti visados 
nesiduotu, 

Dideleje ramybėje 
gyvuotu, 

Daugiau sziandien pinigu 
turėtu, 

Ir linksmiau sau 
gyventu.

Susitikimas
Baltrus — Ar tu mėgsti 

kepta sūri?
Antanas — Mėgstu, bet 

nevalgycziau ji, už jokius pi
nigus, nes mano tetėnas la
bai tankiai sūri valgydavo ir 
netikėtai gala gavo!

Baltrus — Kas? Ar suga
dino vidurius bevalgydamas 
sūri?

Antanas — Ne, bet iszpuo- 
le per langa isz ketvirto gy
venimo ir užsimusze!

— Dieve ! Prasznekejo verk
dama, inliek mano tėvo szirdin 
nors kiek meiles del mus bied- 
nu vąiku.

Kaip tik Valerka pradėjo po 
liepa sėdėdama siūti, kad sztai 
tuojaus priesz ja atsistojo Got- 
libas auksztas iszdžiuves jau
nikis. .
i Nors nuliūdęs, vienok mer
gaite prasijuokė pasižiurėjus' 
ant jaunikio, pasirengusio 
szventadieniszkai su žaliu 
bruslotu ir gelsvom kelnem. 
Ant kaklo turėjo raudono kas- 
pinio gala ant kojų pantaplius 
o rankoj botaga.

— Asz atėjau atsisveikinti 
su mergaite, prabilo ir pa
klausti, ar panaite ko nenori 
isz miesto. »

— Dėkui, bet jokiu reika
lu atlikti tenai neturiu, atsake 
mergina.

Gotlibas paraudo ir sukda
mas botagu, vėl paklausė:

— Ar panaite manes neisz- 
siilgsi ?

— Nei kiek! Atsake.
— Del ko ?
— Juk ponas Gotlibas ne 

yra mano brolis. 1
Ar tai tik broliu mer

gaites ilgiasi?
— Na ir tėvo ir tetų ir die

duko, atsake Valerka.
— Ir daugiau' nieko ? Klau

sinėjo jaunikis.
Mergaite tylėjo, o Gotlibas 

pasilenkdamas ant jos, smagei 
atsiliepe:

— O asz norecziau kad pa
naite mane iszsiilgtum kaipo 
sužiedotinio arba vyro.

— O to, visai asz nenoriu, 
atsake Valerka.

—i Tėvas sutinka, pridūrė 
Gotlibas.

— Tai ženykis su tėvu, jei 
jis taip daug tave myli.

— Na tegul panaite^ nejuo
kauja ir man pasako teisybe 
del ko manės nenori? Juk ne 
esiu nei aklas, nei raiszas ir pas 
mane panaite butu gerai, kaip 
danguje.

Ir norėdamas dar labiau jai 
patikti, pridūrė dar:

— Neduoeziau niekam ta
vęs skriausti ir net nuo tavo 
tikro tėvo atimeziau tavo krai
ti su kamarininko pagelba.

Iszbales Valerkos veidas 
tuojaus užsiliepsnojo iszgirdus 
kamarininko varda.

— Tasai szvabas net nemo
ka uždengti savo godumo pa- 
mislijo sau viena.

— Na, tegul mergina man 
pasako dėl ko mane nenori 
klausė užsispirdamas Gotlibas.

Valerka pasukinėjo galva, 
užsimislijo o po tam žiūrėda
ma in sudžiuvusi Vokieti, 
linksmai atsake:

— Nors esi toksai patogus, 
kaip kas nieko, nebusiu tavo, 
nes esi godus, taigi ir pasibiau- 
retinas.

Gotlibas paszoko auksztyn, 
tarytum, ji bimbalas iu uosi

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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butu inkandes.
— Tegul panaite velniai 

pagriebei Suszuko pasitrauk
damas szalin.

Tuo tarpu, už keliu žingsniu 
pamato driežą besiszildanczia 
priesz saule.

— Na, jei asz toksai negra
žus, tavo broliai panaszus, tai 
kirmėlei! Suszuko.

Valerka su paniekinimu pa
sižiurėjo in Vokieti, kuris su
kapojo ant szmoteliu driežuka 
ir rodydama in virpanezius 
szmotelius, tarė:

— Nors sukapotas, bet gy
vas. Aeli tai szvai.bas be szir- 
dies!

—i Pastips tuojaus, suszu
ko inirtes Gotlibas ir kemsza 
savo placzia koja ant virpan- 
cziu szmoteliu.

Bet ar tai stebuklas, ar tai 
ežerai. Kas toksai ji už kalnie- 
riaus nutvėrė ir trenkė kaip 
supuvusia 'bulve po Valerkos 
kojom.

— Ajai! Suszuko kaisda
mas su nose pieskas. Su prės
kom Užberta ir akys.

Tiktai vėliau jis nedrąsiai 
atveria akis. Žiuri, o ežia Va
lerkos jau nėra. Darželyje tusz- 
czia, bet jis atsimena savo kal
ba su Valerka.

Klumpiam pirkioje Mary
nia bueziuoja Valerka sakvda- 
irta:

— Smarki isz tavęs mergi
na! Bet tylėk! Sza. Tegul nie

for the

Naturally, the/re Important to you! Thofs why w» want you 
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kas nežino, kad. tai asz taigi ta, 
Vokiszka nenaudeli pav obo
jau pieskose.

— Isz kur teta tenai atsi
rado ? Klause nustebinta Va
lerka.

— Sudėjau puodus nuo pie
no terp serbentu krumu ir gir
dėjau visa kalba Gotlibo su 
tavim, o ant galo negalėjau 
jau iszlaikyti, kada pradėjo jis 
isz mus juoktis. Taigi asz jam 
taip pataisiau, kad be abejones 
pamėtė savo pantaplius.

Mergaite juokėsi linksmai

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO 
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Saule Publishing Co., 
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isz Gotli'bo atsitikimo, bet tuo
jaus jos linksma veidą apsiau- 
czia liūdnumas.

— Ka tėvas ant to pasa
kys? Szvepa iszbalusiom lu
pom.

Dar Marynia nespėjo atsa
kyti, kad pirkion kaip bomba 
inszoko Klumpius.

— Kaip asz paimsiu ryksz- 
te, tai tau tuojaus atsiras pro
tas galvoj, tu neplunksnuota 
gilia! Rėkia žiauriai žiūrėda
mas ant Valerkos.

— Už ka tėvas rustiniesi? 
Klause baimingai mergaite.

— Už tai, kad kvaila gi
mei ir kvaila būdama numirsi! 
Supranti dabar ? Tu gal inisli- 
jai, kad koksai ponaitis atva
žiuos dar tau kojas ims bu- 
cziuoti, idant pasitiktum jo pa
ti! Bliauna kaip Cieso apsės
tas. Bet iszmesk sau tuos nie
kus isz galvos ir priimsi su pa
dėka vone, ka tau Dievas duo
da nes geresnis žvirblis saujoj, 
nei kanarka gaujoj!

—> Asz apie kanarkas ne- 
misliju, bet ir bile kokio žvirb
lio neimsiu! Sako Valerka ne
atmainomai.

— Tai ka-gi tu. turi prie- 
szingo priesz Gotliba?

— Jis Vokietis, atsako 
mergaite.

— Ka? Klausinėja Klum
pius, nuduodamais, kad negir
di.

— Vokietis, paantrina gar- 

siau mergaite.
— O, ar tai Vokietis szu- 

va? Suszuko asztriai tėvas.
— Žinoma, nę szuva, bet 

Vokietis, atsako Valerka.
Jos balsas drebėjo nuo sulai

kymo sopulio.
— Te ve! Prasznekejo, su

dedama, rankas kaip ant pote
riu, žinau, kad asz tau turiu! 
būti paklusna, nes esiu tavo 
vaikas; iszpild'y'siu viską ka 
liepsi, tiktai to vieno nepada
rysiu nors mane turėtum‘ir 
isz namu iszvyti.

— Ar tai tu ja sulbuntavo- 
jai priesz mane? Atsiliepe 
Klumpius atsisukdamas prie 
Marynios.

— Ne! Atsake mergina, bet 
jei tas ir taip butu, tai jaueziu1 
kad už tai Dievas ant manes 
nendsius nei sieros lietaus, nei 
ugniniu perkūnu.

—t Jau kad su tavim Diė- 
vas neturėtu jokio darbo, bėt 
tik vieni velniai! Bliauna pik
tai Klumpius.

— Velniai perdaug turės 
darbo su tavim, tai-gi del ma
nes jiems pritruks laiko! At
kirto Marynia.

— Atkakli esi, nes žinai, 
kad savas savam nieko blogo 
nepadarys! Suriko vėl Klum
pius.

— Sakyk aiszkiai, ko tu 
reikalauji, nes tasai tavo nuo
latinis murmėjimas jau man 
gana pakarto! Tarė kaip au
deklas iszbalus Marynia,. ■

— O tai nekiszk nosies ten 
kur tau nereikia! Apjuodini 
mane priesz žmones, piktini 
vaikus, juos sukeldama priesz 
mane ir mano namuose nori 
būti ponia. Bet netrukus tasai 
tavo ponavimas pasibaigs, nes 
po keturiu sanvaieziu apsiže- 
nysiu su Auguste.

Valerka isžbalo, kaip lavo
nas.

— Nori, teve ženytis su tai 
inoteriszke ? O kas tuos vaike
lius iszmokins poteriu? Pa
klausė, rodydama du vaikus 
pas peeziu besibovinanėzius ir 
viena gulinti lopszyje.

— Tai ne asz, szaukia Ma
rynia, bet tavo pasielgimai ta
ve priesz žmones apjuodina: 
Nes visi dyvijasi ir juokiasi isz 
to, kad tu nerandi sau paezios 
tarp savųjų, atsake Marynia.

— Man reike iszmintingoS 
moteriszkes, kuri mokėtu ne
tik gatavus pinigus iszleistij 
bet su paezedumu padidinti ir 
turtą! Suszuko Klumpius.

— O teip! Tarė Marynia1 
juokd'ama nors jai aszaros per 
veidus leijosi. Žinau asz, kalbė
jo, kad tropijąi net vargamis-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Visuomet reikalaukite “Andruliu? 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Qheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
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ZiniosVietines
— Seredo.j 'pripuola Szv. 

Tereses Avilietes, o Tautiszka; 
Vardine: Kidbaklas. Ir ta die
na: 1946 metuose Naciu parti
jos augszcziausias vadas iszi- 
mant pati Hitlerį, Geo ringas 
nusižudė nurydamas truczy- 
nos, jis butu 'buvęs su kitais' 
karo prasikaltėliais už dvieju 
valandų ta diena pakartas; 
1928 m., orlaivis “Graf Zepp- 
lin” atlėkė in Lakehurst, N. J., 
isz Friedrichshafen, Vokieti
jos, orlaivis atliko 6630 myliu 
keliones in pus-penktos dienos; 
1949 m., Laszlo Rajk buvęs 
Vengrijos Komunistu vadas 
buvo valdžios pakartas; 1934 
m., viesulą užvardinta ‘Hazle’ 
sudarė iszkados už daugiau 
kaip penkis szimtus milijonu 
doleriu ir iszžude daugiau kaip 
penkis szimtus 'žmonių; 1943 
m., Wendell Wilkie stojo iii 
Prezidento rinkinius sakyda
mas kad Prez. Franklin D. 
Rooseveltas su visu savo szta- 
bu turi būti iszmestas isz Va- 
szingtono.

— Ketverge pripuola Szv. i
Anastaszius, Szv. Jadvigos ir 
Szv. Martinionio, o Tautiszka 
VarcĮine: Geliunonis. Ir ta die
na: 1863 m., Generolas •Grant 
buvo pavestas Amerikos visa, 
armija per Civilini Kara; 1940 
m., Amerika paima in vaiska 
septyniolika milijonu vyruku; 
1786.m.,, Amerikos pirmasis pi
nigu darymo fabrikus insteig- 
tąs; 1793 m., Prancūzijos Kar 
raliene Marie Antoinette buvo 
nežudyta. Jai galva buvo nu
kirstų.

?— Petnyiczioj pripuola Szv. 
Margaretos Marija Al., o Tau
tiszka Vardine: 'Gyte. Ir ta die
na: 1888 m., Amerika pradėjo 
statyti pirmutini tikrai karisz- 
ka laiva “Maine”, Brooklyn, 
N. Y. Kai jis buvo nuskandin
tas dcszimts metu po tai, prasi
dėjo karas su Ispanija; 1943 
m., maifiieriu bosas John L. 
Lewises insake mainieriams 
gry'žti.jn savo darbus ir taip 
užbaigė straikas; 1950 m., ero- 
plano nelaimėje Londone, 28

THIS IS AN 
EXCEPTIONAL 

CHILD

And yet ... his future — the 
future of your own son — could 
be in danger without the proper 
guidance of parent and teacher 
working together . . . without 
etery American's insistence on 
the first-rate education needed 
to keep our nation strong.

Our future is linked with the 
quality of our education. To 
answer this challenge, stand
ards must be re-examined; in 
most cases, greatly raised.

Start thinking. A point in our 
history has arrived when we 
can no longer leave education, 
to “George” or to the experts 
alone. We all must contribute 
our thoughts, and our money. 
Every penny spent on educa
tion is for the future of our chil
dren . .. and our country.

For information, write “Bet 
ter Schools,” 9 E. 40th St., N.Y. 
16, N. Y.
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žmones žuvo; 1941 m., Ameri
kos kariszkas laivas ‘Kearney’ 
susprogdintas netoli nuo Ice- 
lando, 11 jurininku žuvo.

Shenandoah, Pa. —
Jerome Anthony Tyiszkiewicz, 
isz miestu, pristatė savo peti
cija iii Pottsvilles Korta, kad 
permainytu jo pravarde ant 
Anthony. Jo peticija buvo pri
statyta iii korta per Advokatą 
Joseph A. Žane isz miesto.

— Senas miesto gyventojas, 
Mykolas Szerksznis, nuo 409 
E. Mount Vernon uly., kuris 
nesveikavo ilga laika, 'pasimi
rė pareita Petnyczios vakara 
apie asztunta valanda, savo na
muose. Velionis gimė Lietuvo
je atvyko in Amerika ir apsi
gyveno Shenaldoryje. Buvo 
angjiakasis. Prigulėjo prie 
Lietuviszkos parapijos ir Szv. 
Vardo draugijos, taipgi Knick
erbocker lokaliu U.M.W.A. Jo 
pati Mikalina mirė pareita Ge
gužio menesio 15 diena.. Paliko 
dideliame nubudime,'du sunu: 
Bernarda, konselmonas i s z 
miesto ir Juozą namie; ketuTis 
aliukus ir tris pro-antikus. Lai
dojo Utarninko ryta, su apie- 
gomis in Szv. Jurgio bažny- 
czioje devinta valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse. 
A. a. Mykolas Szerksznis buvo 
senas skaitytojas “Saules.” 
“Amžina atilsi.” Graborius 
V. Menkieviczius laidojo.

—■ Jurgis Smalskas nub 230 
Florida uly., Shenandoah Hei
ghts, numirė pareita Ketverga 
5:30 valanda, po piet in Locust 
Mt. ligon'bute. Gimė Lietuvo
je. Tarnavo per Pirma Pasau
lini Kara. Buvo angį i a kasis, 
ir paskutini karta dirbot Maple 
Hill kasyklose. Prigulėjo prie 
ugniagesiu draugijos iii Sheu., 
Heights. Paliko savo paczia 
Marijona; dvi dukterys: Flor
ence, pati Edward Lowry, Phi
ladelphia. ir Elenora, pati Ron
ald Baney namie;du sunudin
gi, kuris tarnauja armijoje 
Afrikoje ir Robertą taipgi tar
nauja. armijoje; broli Vinca 
Detroit, Mieli., ir du anuku. 
Laidojo Panedelio ryla, su a- 
piegomis iii Szv. Jurgio bažny- 
czioje 9 valanda ir palaidotas 
in parapijos kapinėse.

Brooklyn, N. Y.—
Matas Zablackais, 54 metu am
žiaus, nuo 147 MeKi'bbin uly., 
kuris gydėsi in University li
gonini te numirė Spalio ketvir
ta diena ir palaidotas Spalio 
septinta, diena su apiegvinis in 
Szv. Kazimiero bažnyczioje 
New York. Paliko savo paczia 
Veronika, Ralžiuskiute, 'buvus 
gyventoje isz Gilberton, Pa., 
taipgi broli gyvenantis Ohio 
vals., ir seserį. Lietuvoje. Ku
lias palaidotas in minėta para^ 
pijus kapinėse.

Milwaukee, Wise. —
Ketverge po piet i n vyko pas
kutinis Beisboles Rungtynes 
tarpe Milwaukee Braves ir 
New York Yankees del Ameri
kos Oziampi jonai del szitu me
tu. Yankees laimėjo 6, o Mil
waukee Braves 2.

— 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.

Nauja Respublika Užgimė

Apsivilkės su tautinais 
drabužiais vadinamais ‘bou- 
bou,’ Komunistu iszlaivintas 
ir iszmokintas Sekou Toure, 
pranesza savo žmonėms nau
jos Guinea Respublikos už
gimimą, bendrama seime in 
Conakry.

Po deszinei, Tarybos Pre
zidentas Diallo Saifoulaye. 
Per paskutinius rinkimus, 
kuriuos parūpino ir prižiū
rėjo Prancūzijos naujas Pre- 
mieras Charles de Gaulle, 
szito kraszto žmones nubal
savo pasitraukti isz Prancū
zijos intakos ir susitverti 
sau nauja ir Nepriklausoma 

TAIKOS ŽMOGUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žengsni peržengti kaip kiti. 
Tai buvo pirmutinis tokis ti
kybos nustatymas in visa szim- 
ta metu.

1954 metais, žiemos laiku, 
kai jis buvo susirgęs, jis sake 
kad jis buvo stebuklingu budu 
mates Jezu Kristų.

Jis buvo paskyręs trisde- 
szimts du nauju Kardinolu, 
kuriu tarpe buvo New York 
Spellman, St. Louis Glennon 
Chicagos Stritch ir Detroito 
Mooney.

Per antra pasaulini kara 
Churchillis ir Rooseveltas tu
rėjo labai pasitikėti ant Szven- 
to Tėvo del žinių isz Vokietijos 
ir Rusijos, nes musu Diplioma- 
tai tu žinių negalėjo gauti, bet 
Szventas Tėvas per savo Kuni
gus ir Misijonierius palaike su
sisiekimą tarp tu dvieju krasz- 
tu per visa kara.

Jo intaka ant pasaulio did
žiūnu buvo tokia, kad Anglija, 
Amerika ir Naciu Vokietija sa- i 
vo kariams ir lakūnams buvo : 
griesztai insakiusios pralenkti 
Vatikana ir ji nebombarduo
ti per kara. Nors Rymos mies
tas buvo subombarduotas, nors 
Amerikos, Anglijos ir Naciu 
Vokietijos armijos buvo prie 
pat Vatikano vartų, “bet nei 
vienas armijos karininkai ar 
kareiviai neiszdryso pultis ant 
Vatikano, kur Szventas Tėvas I 
per kara gyveno!”

Per kara, vienas kariszkas 
eroplanas paleido keletą sprog 
staneziu bombų virsz Vatikano 
bet iki sziai dienai niekas neži
no kurio kraszto buvo tas ero
planas. Dabar beveik visi to 
karo raszytojai sako kad tas 
lakūnas buvo paklydęs ir per 
klaida tas savo sprogstaneziai 
bombas virsz Vatikano palei
do.

Jis, kaipo Vatikano Atsto
vas buvo keliavęs po Rusija, 
Lenkija ir kitus Pa-Baltijos

Respublika.
Generolas Charles de Gau

lle jiems buvo taip prižadė
jęs; būtent, kad Prancūzijos 
valdžia sutiks ant to kaip jie 
nubalsuos per Laisvus Rin
kimus.

Viskas ežia butu tvarkoj, 
jeigu szita nauja vieszpatys- 
te butu gana stipri atsilai
kyti, bet ežia randasi gyvas 
pavojus kad Sovietai Komu
nistai su savo intaka ta 
kraszta tuoj pavergs. Ir jau 
matyti in kuria puse szito 
valdžia krysta, kai paskirtas 
Komunistu iszlavintas ir isz
mokintas Sekou Toure.

krasztus. Priesz Pirma Pašau 
lini Kara jis buvo nukeliavęs 
in Vokietija pas Kaizeri, steng 
damasis jie perszneketi ir taip 
iszvengti Pirmojo Pasaulinio 
Karo.

Jis buvo augszcziausias Ka
taliku Bažnyczios Atstovas at
silankyti in Amerika, kai jis 
buvo Szvento Sosto Sekreto
rius.

Už trijų metu, jis buvo ap
vainikuotas visos Bažnyczios 
Popiežiumi.

Jis buvo pirmutinis Szvento 
Sosto Sekretorius tapti Szven- 
tuoju Tėvu.

Trimis dienomis po jo ap
vainikavimo Hitleris inmarsz- 
iavo in Czekoslovakija, ir, nors 
beveik niekas nežinojo, Szven
tas Tėvas pasakė kad ežia pra
džia kruvino karo.

Kai karas užsibaigė, jis pa- 
szvesdavo viena valanda kas
dien priimti ir suteikti savo 
palaiminima ant kareiviu. Jis 
jiems vis patardavo “liktis ar
ti prie Dievo.”

1948 metuose, kai Komunis
tai stengiesi paimti rinkimus 
Italijoje, jis drąsiai stojo 
priesz juos ir paskui Amerikos 
žmonėms padekavoje kad ju in 
taka davė ta perversme tuose 
rinkimuose ir Komunistai bu
vo sumuszti.

1950 metuose jis paskelbė 
Szventaji Meta, kuris yra ap- 
vaikszcziojamas kas dvide- 
szimts penki metai. Apie ke
turi milijonai žmonių atsilankė 
in Vatikana per tuos Szventus 
Metus.

Szventas Tėvas gerai mokė
jo septynias svetimas kalbas, 
iszimant savo Italu kalba ir 
Bažnyczios Lotynu kalba.

Jis nebuvo atsilikęs nuo pa
saulio; jis beveik visur važiavo 
eroplanais, vartuojo radija ir 
televizija, rasze savo pamoks
lus ir laįszkus ant naujausio, 
Amerikoje pagaminto typewri 
terio, ir visus ragino pasinau
doti naujausiais iszradimais.

1954 metuose jis buvo susir
gęs ir Daktarai bijojo kad jo

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 Redakcija.” 

dienos jau suskaitytos. Bet jis 
staiga, beveik stebuklingu bu
du pagijo.

Sulaukės asztuonios deszimts 
metu amžiaus, jis priėmė tais 
metais daugiau kaip deszimts 
milijonu žmonių.

Jo darbo diena prasidėdavo 
puse po szesziu isz ryto, ir jis 
dirbdavo asztuoniolika ar de
vyniolika valandų. in diena. 
Kai jis paskutinaji syki susir
go, liga ji taip buvo nukama
vus kad jis svėrė tik apie szim- 
ta svaru.

Jis buvo Rymenas, bajorisz- 
ko kraujo mokslinczius ir na
gingas Dipliomatas, Iszkalbus 
mokintas raszytojas ir prakal- 
bininkas ir pamokslininkas. In 
vienus metus jis daugiau kaip 
tūkstanti prakalbu ir pamoks
lu pasakydavo. Ir jis visus sa
vo pamokslus, prakalbas ir ap- 
linkraszczius pats pasiraszy- 
davo ne kaip kiti tokie valdo
vai kurie pasisamda geriausius 
raszytojus, kurie jiems parū
pina ir paraszo ju prakalbas ir 
prasitarimus.

RAKIETA
IN MENULI

Amerikiecziu Pasek
mingai Iszszauta «•

ANN ARBOR, MICHIGAN. 
—Mokslinczius Sidney Chap
man, Tarptautines Rakietu Ko 
misijos pirmininkas, sako, kad 
Nauja Rakieta ‘Pioneer’ Ame
rikiecziu mokslinczius iszszau
ta in dausas keliauja staeziai 
in menuli, ir jeigu viskas eis 
gerai, tai ta rakieta pasieks 
menulio intaka, patraukima ir 
tada suksis aplink menuli kaip 
kiti planetai sukasi aplink sau
le ar žvaigszdes. Tada gal bus 
galima pamatyti kaip menulis 
iszrodo, nes ta rakieta turi ge
riausias paveikslu traukimo 
maszinas, televizijas, radijus 
ir kitus intaisus.

Mokslincziai sako kad jie ne
paiso ar ta rakieta sugrysz ant 
musu žeme ar ne, bet jie daug 
ka apie menuli dažinos, jeigu 
ji tik pasieks menuli.

Czia Amerikiecziai pralen
kė visus Sovietu Mokslinczius, 
kurie dar ir dabar giriasi ir di
džiuojasi savo Sputninku.

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

PLATINKIT “SAULE“

Padabina Del Parodos

Penkių metu Mary Gunth
er czia stengiasi padabinti, 
pagražinti szita karve, kuri 
yra tokia brangi ir graži, 
kad ji yra pastatyta in mil- 
žiniszka Galviju Paroda, in 
Tarptautine Galviju Paroda 
Chicago j e, III. Mažyte pa

MASKVA UŽDARE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žulikai ir žmogžudžiai, ypatin
gai kad esamasis Sovietu Rusi
jos Premieras Chruszczevas 
yra kraujageris, žmogžudis.

Jie klausia kaip mums pa
tiktu jeigu kurio svetimo 
kraszto raszytojai ir loszikai 
panasziai nupiesztu musu Pre
zidentą, Sekretorių ir kitus 
musu augsztus valdininkus.

AMERIKOS
ATSTOVAI IN

SZERMENIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikiecziams pranesztu ir 
paskelbtu ir parodytu visa kas 
dabar eina priesz ir per tas 
Szvente Tėvo szermenis. Jie 
taip niekados nesirūpino ir ne
sirūpina kai koks Karalius ar 
Prezidentas yra laidojamas. 
Televizijos kompanijos beveik 
kas vakaras dabar paskiria 
pusvalandi ar daugiau del pa
rodymo ryszkiausiu vaizdu isz 
Szvento Tėvo Pijus gyvenimo 
ar darbo. Ir kas labai reiksz- 
mijaga tai kad nei vienos tu te
levizijos ar radijo kompanijų 
savininkai ar virszininkai nėra 
Katalikai.

LENKU
KARDINOLAS

DALYVAUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sius Stepinac, nei Vengrijos 
Kardinolas Josef Mindszenty 
tuose rinkimuose nedalyvaus.

Vengrijos Komunistiszka 
valdžia, Budapeszte pasakė 
kad Szvento Tėvo mirtis jokios 
permainos tame kraszte nepa
darė ir nepadarys, ir kad Kar
dinolas Mindszenty negaus 
paszporto. Kiti isz valdžios sa
ko kad Komunistai mielu noru 
jam pavėlintu važiuoti in tuos 
rinkimus, jeigu jis prižadėtu 
niekados negryszti in savo 
kraszta. Kardinolas Mindszen
ty yra dabar apsigyvenęs Ame
rikos Ambasadoje, nuo 1956 
metu kai žmonių sukilimą val
džia numalszino ir Kardinola 
intare už sukurstinima to suki
limo.

reina isz Taneytown, Mary
land. Galvijai szitoje paro
doje yra vertinami virsz tri
jų milijonu doleriu. Dau
giau kaip czvertis milijonu 
žmonių buvo susirinkę szito
je parodoje.

Cl O C3

Belgrade, bažnyczios atsto
vas sako kad Kardinolas Šte- 
pinac yra per silpnas keliauti 
taip toli.

Lenku Kardinolas Wyszyn- 
ski buvo po areszta per daug 
metu, bet vėliau jis buvo pa
leistas, kai Lenkai sukilo Spa
lio menesyje, 1956 metuose ir 
sudarė bent kokia sutarti su 
Komunistiszka valdžia ir su 
tos valdžios vadu Wladyslaw 
Gomulka.

MIRTIES BAUSME
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nes jis turės teisti tuos kitus 
asztuonis Židikus.

Jis tik tiek pastebėjo kad 
jau beveik laikas kad musu 
teismai teistu tokius jaunus žu- 
likus kaip suaugusius, kai jie 
prasikalsta kaip suaugusieji.

Laikraszcziai nenori skelbti 
kad jie nebutu intarti kad jie 
daro skirtumą tarp Juoduku 
ir Baltu žmonių, bet szitas žuli- 
kas yra Juodukas!

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

? ... MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir ;
:■ Motinos Szvencz. ;
'! Sapnas Motinos Szven- ] 
' cziausios, mieganezios J 
' ant kalno Alyvų, žemei |

Batanijos, bainyczioj ' 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. J

!; Knygos Did. 3%x5% col. į 
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