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Isz Amerikos
9 KOMUNISTAI

SUIMTI

BATON ROUGE, LA. — 
Gubernatoriaus Long szalinin- 
kai, kurie turi dauguma Demo
kratu Partijos vadovybėje, pa- 
szalino isz savo nariu Advoka
tą Camille Gravel, už tai kad 
jis yra prieszingas leisti Juo
dukus lankyti mokyklas sykiu 
su Baltais mokiniais. Su juo 
keli kiti buvo suimti, kurie yra 
intarti kaipo Komunistai ar 
Komunistu rėmėjai.

SOVIETU
AMBASADORIUS

‘Laukiamas’ Chicagoje

CHICAGO, ILL. — Sovietu 
Rusijos Ambasadorius, lipsz- 
nus ir kaip gyvate szvelniai sli
dus Michail Menszikovas atei
nanti menesi vėl ketina Chica- 
gos miestą aplankyti.

Pirmąjį karta jis ežia atsi
lankė Gegužes menesyje. Jis 
dabar yra “laukiamas” Lap- 
kriezio keturiolikta diena, ka
da Užsienio Santykiu taryba 
jam ruoszia pietus ir mitinga 
ir ta paezia diena, vakare jis 
kalbės Chicagos srities Univer
sitetu Profesorių rateliui. 
Amerikos ir Sovietu draugijos 
Chicagos skyriaus tarybos pir
mininkas Mandel Terman pra- 
nesze, kad Menszikovui bus su
rengtas vieszas susirinkimas, 
Randolph ulyczioje.

Tinkamais ‘Szarvuota’

Elsa Fridh, Stockholm, 
Szvedijos polieijante ezia 
parodo naujas skrybėlaitės, 
kepuraites, kuria policij an
tes tenai dabar neszioja. Szi- 
tos naujos kepuraites užden
gė plaukus ir apsaugoja vei
dą nuo saulutes ir lietaus.

KALINYS
NUŽUDINTAS

TRENTON, N. J. — Juodu- 
kas kalinys buvo nužudintas, 
nudurtas per riauszias tarp

Popiežiaus Gaspadine 
Vienuole

Sesuo Pasqualina, kuri per 
ilgus metus buvo Szvento 
Tėvo, Popiežiaus Pijaus 
Dvyliktojo gaspadine, ežia 
sėdi Szvento Petro katedro
je per laidotuvių apeigas. 
Paveikslas buvo nutrauktas 
nuo televizijos paveikslo. Ji 
stojo in ta tarnysta kai ji bu
vo tik asztuoniolikos metu 
amžiaus.

Baltu ir Juodu kaliniu Tren
ton valstijos kalėjime.

Kalėjimo sargai su lazdomis 
ir kūjais iszskirste ir numal- 
szino visus. Kalėjimo virszi- 
ninkas George Goodman sako 
kad apie penkiolika kaliniu da
lyvavo tame susikirtime.

Jis sako kad nudurtas kali
nys buvo Willard Jones, kuris 
buvo kalėjime per kelis metus. 
Sužeistas kalinys yra George 
Stolz.

Kalėjimo virszininkas sako 
kad jis mislina kad tas susikir
timas nebuvo priesz sargus, 
bet tarp Juodu ir Baltu kali
niu.

Vienas sargas paleido viena 
szuvi in augszti kaipo perspė
jimą, bet kai kalinys Stolz pra
dėjo lipti per tvora jis ji pa- 
szove.

DESZIMTUKAI
IR PENKTUKAI

IN PAGELBA

UNION CITY, N. J. — 
Visa srove penktuku ir de- 
szimtuku plauke in Ponios Ca
therine Hayungos namus ir 
padėjo jai paneszti jos naszta.

Ana sanvaite vagis apvogė 
ja in New York subway, kur ji 
dirba parduodama tikietus. Ji 
buvo isz savo budelio iszejus 
padėti vienam seneliui, kai va
gis inlindo ir pasivogė szimta 
asztuonios deszimts asztuonis 
dolerius.

Strytkariu ir Subway kom
panijos atstovai laike ja atsa- 
kominga už tos pinigus, nes ji 
be pavelinimo buvo kad ir lai
kinai apleidus savo budele su 
tais pinigais,

Komunistiszka Kinija Pratęsia
Paliaubas Ant\ Quemoy Salos; 
Jie Nekietina Derintis Su Ame- 
rikiecziai Tiktai Su Kiniecziais

HONG KONG, KINIJA. — 
Komunistiszka Kinija yra da
vus insakymus liautis bombar
davus ar szaudinimus priesz 
Quemoy salas del dar dvieju 
sanvaieziu.\Į $

Tas insakymas atėjo per 
Peiping radiją, kai vienos san- 
vaites paliaubos užsibaigė. Tas 
radijas sako kad Marshal Peng 
Teh-huai, Apsaugos Ministeris 
insake tas paliaubas pratęsti 
del dar dvieju sanvaieziu, kad 
pamaezius ka prieszas — Ame
rica, apie tai darys. Jis sako 
kad jis nori dabar pamatyti ka 
Ameriką darys pristatyti gana 
maisto Quemoy salos gyvento
jams.

Ji turėjo pasiskolinti septy
nios deszimts ,penkis dolerius 
duoti iant rankos priesz ta sko
la, ir paskui ji butu turėjus kas 
sanvaite isz savo pedes kompa
nijai atmokėti. Ji algos gauna 
asztuonios deszimts szeszis do
lerius per sanvaite, bet isz tu 
pinigu turi visokias taksas, 
apdraudos mokestis iszmoketi 
ir dar savo naszle dukterį ir 
anūke iszlaikyti.

Vienas radijo garsintojas 
dažinojo apie jos padėti ir per 
savo programa visiems savo 
klausytojams pranesze. Ant 
rytojaus penktukai, deszimtu- 
kai, ir net bumaszkos pradėjo 
plaukti in Ponios Catherine 
Hayungos namus.

Ji sako kad geri žmones jai 
tiek padovanojo, kad ji galėjo 
kompanijai atmokėti ir dar li
ko pinigu. Likusius pinigus ji 
sako paaukos policijos iždui 
del jaunu vaiku.

DU GREITI
EROPLANAI

SUSIKŪLĖ

Vienas Lėkimas Dingo

MANILA. — Du greiti ka- 
riszki, supersonic F-101 ero- 
planai susimusze padangėse, 
virsz Luzon. Vienas isz ju nu
krito ir sudužo, bet antras nu
skrido szimta septynios de
szimts penkias mylias ir sau
giai nusileido ant Clark Field 
aerodromo.

Kiti eroplanai užtiko ano 
eroplano liekanas, bet neinate 
kad kas gyvas būti szali ar ar
ti jo. Ir to eroplano lakūnas, 
kol kas yra dingės ir nežinia 
ar jis žuvo savo eroplane, ar jis 
suspėjo iszszokti ir kur nors 
nusileisti su savo parasziutu.

Naujas Kclpaunistu Insaky
mas yra taikomas priesz Ame- 
rikieczius, ir yra kreipiamas in 
Kinijos Tautieczius in Taiwan 
kad jie pasistotu priesz Ame- 
rikieczius ir |tad jie sudarytu 
taika ^tacziai su Komunistais.

Tas insakymas aiszkiai pa
sakė kad jeigu Amerikos juri
ninkas ar karininkai insikisz 
in Quemoy salos pramone ar 
sargyba, tai Komunistai vėl 
pradės bombarduoti ir szau- 
dinti tas salas.

Tas Insakymas pakartuojo 
kad Amerika ežia jokio reikalo 
neturi ir neturėtu kisztis in Vi- 
daus Klausimus, ir kad visi 
keblumai galėtu būti iszlygin-

ISZGELBETI
NUO LAIVO

Amerikos Eroplanai 
Iszgelbejo 131

TAIPEI, FORMOSA. —
Amerikos Septinto Laivyno 
eroplanai iszgelbejo szimta 
trisdeszimts viena keleivi nuo 
laivo, kuris buvo iszplaukes isz 
Kcmunistiszkos Kinijos.

Septinto Laivyno komando- 
rius, Vice Admirolas Frederick 
N. Kivette, užklaustas kodėl 
jis ir Komunistus nuo to laivo 
iszgelbejo, atsake kad kai yra 
gyvasties klausimas tai kari
ninkai pamirszta visa politika.

Amerikos kariszkas laivas, 
Helena visu greitumu perplau-, 
ke skersai South China juras, 
palikdamas savo sargyba, kai 
tik per radija dažinojo apie to 
laivo pavoju.

Du helicopter eroplanai teip- 
gi greitai pribuvo ir pradėjo 
visus keleivius perkelti isz to 
skestanezio Norvegijos laivo 
in Amerikos kariszka laiva. 
Visi buvo iszgelbeti.
—

KITAS ITALIJONAS 
KANDIDATAS

RYMAS, ITALIJA.—
Nors daug Vatikano žinovu 
spėja kad Armėnijos Kardino
las Agaganian gali būti isz-' 
rinktas Popiežiumi, bet tiek 
pat tokiu paežiu žinovu pana- 
sziai speja< ir spėlioja kad Ita- 
lijonas, Kardinolas Alfredo 
Ottaviani bus iszrinktas.

Ottaviani, gimęs Ryme, 1890 
metuose yra beveik visa savo 
gyvenimą iszgyvenes Ryme, 
administracijos taryboje.

Nors jis seka Bažnyczios rei

ti, jeigu Amerikos Laivynas 
pasitrauktu. Komunistai sako 
kad dabar visas klausimas at
sidūrė tarp susikirtima tarp 
Kiniecziu ir Amerikiecziu.

Komunistai yra pasakė Tai
wan vadams, kad jeigu jie ne
sutiks eiti in derybas, tai ne už 
ilgo bombardavimas vėl prasi
dės ir Amerikiecziai negales j u 
iszgelbeti.

Komunistai sako kad Ame
rikiečiai yra ežia insikisze kur 
nėra j u reikalas. Jie sako kad 
jie neketina derintis su Ameri- 
kiecziais ir kad ju reikalas yra 
vien Jik su Kiniecziais.

o o o

kalus politikoje ir pramonėje 
ir tarptautiniuose klausimuose 
vienok jam labiau rupi paezios 
bažnyczios vidaus reikalai, 
kaip tikėjimas ir pamaldumas.

Jis, butu galima pasakyti, 
variuojant politikos insireisz- 
kimus, yra palinkės ir deszi- 
niaja puse.

Jeigu Kardinolai dabar no
rėtu biski suszvelninti a.a. Po
piežiaus Pijaus Dvyliktojo nu
sistatymą kaslink pasauliniu

De Gaulle Prie 
Paminklo

Prancūzijos Premieras C. 
de Gaulle, iszkilmingai pade 
jo kvietku ryszuli prie kari
nio paminklo in Ajaccio, Cor 
sica salos sostinėje. Czia gi
mė Napaleonas Bonapartas. 
Žmones Prancūzijos Premje
ru Charles de Gaulle ežia 
triukszmingai ir draugisz- 
kai priėmė.

Eisenhoweriui Pirma Apsaugos Knygele

Dvylikos metu skautas 
Robert J. Neu, isz Falls 
Church, Virginia, inteike 
Prez. Eisenhoweriui pirmu
tine nuo Nelaimiu Apsisau
gojimo (Civil Defense) kny
gele. Skautai keturios de

klausimu, tai labai galimas 
daigtas kad jie iszrinktu szita 
Ottavieni Popiežiumi.

Kardinolas Ottaviani nori 
pertvarkyti paezios bažnyczios 
vidaus reikalus; duoti daugiau 
ingaliojimo savo Vyskupams, 
kad jie areziau bendradarbiau
tu su Popiežiumi. Jam labiau 
rupi tikyba, tikėjimas ir dievo
tumas.

Jis yra paprastu, darbininku 
Italijonu mylimas;Jis kalba su 
ūkininku ar kaip mes sakytu
me, su mužiku tarme. Bet tuo 
paežiu sykiu jis yra iszkalbus 
ir audringas kalbėtojas ir mo
ka kaip atsikirsti Italijos poli-I 
tikieriams ir Komunistams.į 
Jis gal daugiau žino apie Itali
jos politika, reikalus, varga ir 
Italijonus, negu visi Italijonu 
politikieriai.

Nors jis yra žinomas kaipo 
labai asztrus ir daug reikalau
jantis isz Kataliku kaslink ju 
tikėjimo, jis užjauezia ir kitu 
tikėjimu žmones. Per Antra 
Pasaulini Kara, per jo pastan
gas Vatikano vartai buvo ati
daryti persekiojantiems Pro- 
testonams ir Žydams.

Kalbant apie bažnyczios vi
daus reikalus, Kardinolas Ot
taviani nori kad jauni klierikai 
ilgiau mokintusi Seminarijose 
ant kunigu, kad jie butu pa
rinkti, paszaukti in Kunigys
tes luomą daugiau del ju die
votumo negu del mokslo. Jam 
dvasinis gyvenimas labiau ru
pi negu koks ten moksliszku- 
mas.

Jeigu jis butu iszrinktas Po
piežiumi tai visi dvasiszkija 
gali tikėtis daug permainų sa
vo eilese, r savo gyvenime.

Kiti spėja kad Australijos 
Kardinolas, 62 metu amžiaus 
Thomas Gilroy gali būti isz
rinktas.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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szimts milijonu tu knygeliu 
iszdalino po visa Amerikos 
kraszta, kad žmones pasimo
kintu kaip pasielgti ir ka da
ryti jeigu kokia nelaime isz- 
pultu, kaip karas, audra, ar 
kas panaszaus..

Visi prisipažinsta kad nega
lima praeiti nepaminėjus 
Prancūzijos Kardinola 74 metu 
amžiaus Eugene Tisserant, 
Kardinolu tarybos, kolegijos 
pirmininką. Kai tik Popiežius 
susirgo szitas Kardinolas buvo 
paszauktas prie jo lovos. Ki
tiems buvo tik praneszta apie 
Szvento Tėvo liga, bet szitam 
Kardinolui buvo insakyta kuo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jauna Raudotoja

Italijonas sargas laiko ant 
ranku verkianezia mergaite 
žmonių spūstyje, in Szvento 
Petro rinka, skverą, Vatika
ne, Rymoje, per Szv. Tėvo 
Popiežiaus Pijaus Dvylikto
jo gedulingas apeigas, laido
tuves.

Keli milijonai žmonių at
silankė in Szvento Tėvo 
szermenys atiduoti savo pas
kutini patarnavima j u myli
mam Popiežiui. S z i m t a i 
tukstaneziu žmonių grūdosi 
po ulyczias kad pamaezius 
nors jo graba kai procesija 
ėjo in Katedra. Keli apslobo 
del to spusezio žmonių ir vie
nas žmogus pasimirė nuo 
szirdies ligos.

Platinkit “Saule’1
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Kas Girdėt
Vienais fabrikantas in Bris

tol miestą, New Jersey savo 
szimtui trisdeszimts darbinin
kams padovanojo szeszis tuks- 

. tauerius doleriu, ir jiems pata
rė eiti ir tuos pinigus praileisti.

Jis sako kad jis taip padare 
parodįnti kad. jis sutinka .su 
Prez. Eisenhowerio patarimu, 
kad visi dabar imtu pirktis vis- 

. ko kas jiems reikalinga, kad 
visur biznis pagerėtu ir kad 
žmones daibus turėtu.

Jis patarė savo darbinin
kams tuos pinigus praleisti, ir 
dar savo prie ju pridėti del in- 
vairiu pirkimu. Jis sake kad 
geras daigtas duoti pinigu 
Labdaringoms Draugijoms nes 
juos pinigus nekrauna, bet 
praleidžia.

New York mieste, saliunin- 
kas, Lewis T. Gili visiems ki
tiems biznieriams už akiu už
bėgo, kai jis iszgirdo Prez. Ei- 

. senliowerio patarima visiems 
daugiau visko pirktis. Jis tuo
jaus paskelbę kad jo sa,liūnas 
gryszta prie 1915 metu tvarkos 
ir kasztu:

Alaus stiklas, penktukas, ir 
visi pilni septyni aunsai.

Sznapso stiklelis, kvoteris, 

SKAITYKIT

Jaunystes Sapnas

Pypkes Durnai

CZIGONU BURTAI

diene, kaimynu patariama., nuo 
czigones “gydymo” atsisakė 
ir daugiau savo suuui visztos

nežiūrint kokio kostumeris no
rės.

Saliūninkas Lewis T. Gili 
sako kad biznis niekados nebu
vo tokis geras, nors pelnas 
prastesnis.

‘ ‘ M an pu sb aczki s kaszt uoj a, 
jis aiszkina, keturiolika dole
riu su centais. Asz gaunu isz to 
pusbaczkio .penkiolika, doleriu 
su centais. ’ ’

Fordo kompanijos virsziniu- 
kai sako kad kada tik nors yra, 
daroma kokia kolekta tarp 
darbininku, tai Fordo kompa
nija kasztuoja apie keturios 
deszimts tukstancziu doleriu 
del sugaiszinto laiko.’

lu West Hartford, Conn., 
Kenneth B. Johnson užsimokė
jo du doleriu baudos už netei- 
setina savo automobiliaus pali
kimą uždraustoje vietoje. Jis 
turėjo dar penkios deszimts 
doleriu pridėti, kai jis policijai 
del tu dvieju doleriu iszrasze 
czeki szitaip: “West Hartford 
Police Gestapo.”

Pliiladelphijoje, John Blake
ley, kdris buvo patrauktas in 
teismą kai jis, girtas beįvažiuo
damas susimusze su- kitu auto
mobiliu. Jis ant rytojaus atėjo' 
in teismą vėl pasigėrės. Teisė
jas 'buvo pasirengęs viską jam 
dovanoti, bet kai jis in teismo 

ofisus atėjo girtas, tai teisėjas 
jam paskyrė ne tik pinigine 
bauda, bet inmete in kalėjimai.

In Rouen, Prancūzijoje, fab
riko darbininkas Andre Poul- 
tier sudarė laižybas kad jis ga
li ant vieno sykio iszmaukti 
trįsdeszimts sznapso stikleliu. 
Jis tik suspėjo savo pinigus su
sirinkti pinu negu jis krito ne
gyvas saliune.

Vagis insilauže in automobi
liu garadžiu, in Knoxville, 
Tennessee, ir pasivogė 1952 
metu automobiliu, verta apie 
$600 ; ir neužmate du sziu metu 
nauju automobiliu kurie verti 
po $7,000.

In Wichita, Kansas, polici- 
jantai nepaisė kaip draiverys 
Johnny Eli teisinosi, kad buk 
didelis eroplanas ji nustume 
nuo vieszkelio. Jie ji suareszta- 
vo už važiąvima su automobi
liu, kai jis buvo pasigėręs ant 
eroplanu aerodromo.

Kai darbininkai ant dideliu 
prekybinių laivu sustraikavo, 
tai beveik visi dideli laivai vi
sai neiszplauke isz savo uostu. 
Pirmieji du tokie laivai buvo. 
“The United States” ir “Ame
rica”, kuriedu buvo pasirenge 
iszplaukti in Europa, Apie du 
tukstancziai szeszi szimtai kė

leiviu turėjo laukti ar ant kitu 
laivu vietas susirasti.

Po rinkimu Maine valstijoje, 
Prez. Eisenhoweris tikrai susi
rūpino ir net iszsigando. Jis 
tuojaus pridėjo prie savo ke
liones in California keletą kitu 
miestu, kur jis pasakys prakal
bas, kaip Cedar Rapids, Iowa; 
Abilene, Kansas, ir Denver, 
Colorado. Jis važiuoja. in Los 
Angeles, California ir San 
Francisco ir sustos Chicagoje. 
Jis teipgi bus. New York mies
te. !

Amerikos Lietuviai ir Ang- 
liszkuju skoliniu žodynas. Ji 
yra 'pirmoji knyga, kurioje pla- 
cziai apraszpmos mokyklos, 
lankytos senosios Amerikos 
lietuviu inteligentijos, apra- 
szomi ir veikusieji tose mokyk
lose lietuviu kalbos kursai; ap- 
raszoina ir- pati inteligentija. 
Be to, daug pasakyta apie tuo
metines lietuviu spaudos kal
ba, apie privatines ir parapines 
mokyklas, kuriose buvo dėsto
ma lietuviu|i kalba. Antroje 
knygos 'dalyje eina Angliszku- 
ju skoliniu žodynas, 
daug duodam 

kuriame 
gyvosios kalbos O v

pavyzdžiu laVai aiszkiai paro- 
d'ancziu sznekamaija Amerikos; 
lietuviu kalba. Knyga didelio' 
formato, 366 psl., kietais vir- 
szeliais, gerame popieriuje, 
kaina tik $5. Raszykite: Dr. 
Alg. Margeris, 3325 S. Halsted 
St., Chicago 8, Illinois.

PLATINKIT!

Svajones plauk kaip bangos 
In praeiti toli, 
Sapnuoju, kad. jaunyste 
Pražydo vėl meili.
Paveikslai viens už kito 
Vis kyla gražesni, 
Jaucziu nekalta meile 
O kaip ji maloni! - 
Sztai, rodosi, tamsoje 
Sodne taip augmenų, 
Asz jieszkau mylimosios 
Tykiai, tykiai einu. 
Einu, ir taikau žengti 
Kur augą daugiau žolių, 
Kad einant nes girdėtu 
Sziugždejimo žingsniu. 
Kaskart leeziau žingsniuoju 
Kad ji ateis tikiu, 
Ir mylima mergele 
Szirdimi asz szaukiu.
Szirdiš atjauezia szirdi 
Sztai eina ji sodne, 
Jos akys skubiai jieszko 
Tamsoj sutikt mane. 
Matau, kaip ji szypsojas 
In mane maloniai, 
Szirdis krūtinėj plaka 
Nepaprastai, skubiai. 
Sapnuoju, buk asz stoviu 
Ęrieisz ja, kaip, be kalbos, 
Nedrystu apkabinti
Mergeles mylimos. — J.N.

kraujo nebepirko. Berniukas 
nors buvo gydomas ir per kitus į 
burtininkus, bet nepasveiko. j

3. Nariunu kaimo pil. Ž., sir- < 
go žmona. Czigone vyrui sako : i

— Tamstos buvote vestu- < 
vese ir ten 'žmona užbure, už i 
tai dabar ji serga. Czigone pa- ■ 
sižada iszgydyti, tik praszo1 
atvežti vežimą szieno, vienai 
avi ir 100 litu.

Pil Ž., tamsus žmogus, bet i 
gailėdamasis žmonos ir norė
damas, kad ji iszgytu, czigones 
reikalavimus iszpildo. Vežimą 
szieno czigone pasiima, avi lie
pė užkasti gyva žemen, bet sa
vininkas atsisakius, czigone 
pati ta padaro. Sziinta litu prie 
davėjo akiu “sudegina”, (ži
noma tik apgauna), girdi, taip 
reikia daryti, kad iszgydytu 
“užburta” vestuvėse žmona..

Po “gydymo” 8-toj dienoj 
žmona mirė.

4. Naszle S., 45 metu am
žiaus (sentikiu tikybos), 3 me
tus draugavo su vedusiu ir tu- 
rineziu 3 vaikus sziauczium M. 
(kataliku). Naszle karsztai 
myli M., bet S. meileje nesise
ka, nes myli ir lankosi tik tada, 
kai S. turi pinigu. Insimylejusi.
S. intare M. esą jis kita pamy
lėjo. Todėl norėdama palaiky
ti savo meiluži prie saves, krei
pėsi pas czigone ir prasze isz- 

: burti kortomis. Czigone ežia 
pat Salake gyvendama., žino 
visas bedas ir kelius sykius jai 
bure ‘ ‘ teisingai ’ ’, už ka eme po 
5-10 litu. Czigone pasisako 
naszlei, kad ji “ cziornakni'žni- 
ca” ir “viską” ateity numa
tanti. Po kiek laiko czigone 
pradeda, pranaszaut, girdi, at
eity bus blogai. Galimas daig
ias kad liks be rankos, be ko
jos, be akies, o gal ir be meilu
žio, kas naszlėi yra labai bran
gu. O czigone kada tik susitin
ka su S. tada apie “bloga” at
eiti kalba. Lapkriezio pradžioj 
kada S. gavo pinigu už žydu 
karvių galiyma, susitinka su 
czigone, kuri jai pareiszke:

— Sziandien y|ra paiskutine 
diena: jau bus blogai, in vyks 
nelaime.

Kokia nelaime, czigone ne
pasako, tik prie to priduria, 
kad ji (czigone) esanti miela- 
szirdinga ir dar galinti nors 
“paskutinėj” dienoj padėti. 
Tam. reikalui reikia atneszti 
kuo daugiausia geriausia dra
bužiu ir kuo daugiausiaipinigu. 
Ir kadangi “trumpa laiko” tai 
reiks 12 vai. nakties eiti mels
tis ant kąpu. S. bijodama pra- 
naszaujamos nelaimes, czigone 
praszo gelbėti ir nuperka 15 
arszinu drobes, paima d vi suk
neles, vienus marszkinius, 
ranksžluosti ir 130 litu pinigu. 
Viską surisza skarelėn ir vaka
re eina pas czigone. Apie 8-9 
valanda czigone, pasiėmus 
“grabnyczine ” žvake, ir kokia 
knyga, ir su S. eina ant kapu 
melstis, anot czigones, “nuo 
velnio apsėdimo gint. ’ ’

Prie Salako senųjų kapmpri- 
ejus czigone pastato 'S., užpa
kaliu in kapus ir suszunka.

— U-u-u!
Tuo laiku ant kapu kaž kas 

pradėjo cypt. Czigone sako:
—■ Cziai cypė velnias, nuo 

kurio tave geibiu.
Czigone uždega žvake ii- lie

pė laikyti, o pati atsiverezia 
knyga ir prasideda, “pamal
dos”. Vejas žvake' gesina. Czi
gone aiszkina, kad tai velnias 
trukdo melstis. Vienu laiku 

ant kąpu pradeda 
staugt ir gailingai

kaž kas

KATALOGAS 
KNYGŲ

lapių. 20a.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgo* 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg- . 
Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kalni iecziu 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

“Pamaldos” baigiamos, nes 
perdaug girdi, “didele velnio 
galybe ”. S. pradeda isz iszgas- 
czio drebėti. Czigone liepe 
mest visus skarelei surisztus 
daigtus ir kuo greicziausiai 
neatsigręžiant bėgt nuo kapu. 
Nubėgus nuo kapu ir atsipeikė
jus, klausia czigones:

—< O kaip su daigtais bus ?
— Ryt rasi pas mane, at

sake czigone.
Ant rytojaus S. nuėjus daig- 

tu atsiimti gavo atsakymo, 
kad daigtai velniui paduoti ir 
jis negražino. Mat taip reikia!

S. jausdama, kad liko apgau
ta, apsiskunde policijai. Pasta
roji abi iszklausinejo ir šusta,- 
te protokolą, kuri padavė Za
rasu taikos teisėjui.

Czigone paklausta pasakė:
— Atėjo pas mane S. ir at- 

nesze du pusbonkiu degtines, 
10 sztuku kiausziniu, 25 litus 
ir prasze, kad nukirpcziau ly
ties plauku ir isž ju padary- 
cziau vaistu, pagirdyti meilu
žiui, kad jis jos nepamestu. Isz 
dvieju pusbonkiu degtines pra
sze padaryti kitu vaistu nuo 
kuriu pranyktu nesztumas. Pi
nigus paėmiau, kiauszinius su
valgiau, vaistu nedirbau.”

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

šiito 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.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

No.146-—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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 apįe Jezu Kris
tų 20c.

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

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

180^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

N 0.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliąuskio, su 
nekurias Naudingais Pade ji 
mais. 35c.

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

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

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

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

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

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

No.203—-Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15e

Kaip Užsisakyti Knygai J

ISF3 Užsisakant knygas 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo* 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadet) 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., • U. *. B
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yiENAS dvasiškis, klau
sydamas susirinkusiu savo 

parapijiecziu Velykines iszpa- 
Žinties, pastebėjo ineinanti in 
szventykla uepažinstama žmo
gų, kuris prisidėjo prie atgai- 
laujancziuju. Tas vyras, stip
rus petingas, paniurusio ir in- 

,degusio veido, matyt atėjo isz 
toli, nes visi nebuvo panaszus 
in vietinius krikszczionis. In- 
ejes in bažnyczia nesiklaupei, 
iszdid'žiai iszsitieses lauke sa
vo eiles prie klausyklos, Priesz 
jo kiaurai perverianti žvilgsni, 
nusileisdavo visu atgailaujan- 
cziu akys, jo-gi veidas, kuomet 
žmones artinos prie dvaisiszkio, 
reiszke iszdi'du pasitenkinimą, 
kuris virsdavo in nusistebėji
mą, kaip tik pamatydavo paei
nanti nusidėjusi iszriszta. La
bai tais suįdomino dvasiszki, 
'bet tuo jaus dėmėsi atkreipė in 
savo dvasiszkas pareigas, ku
liais pildė.

Kuomet visi parapijiecziai 
buvo jau iszklausyti ir nepa- 
žinstamas stojo priesz kunigą.

— Ar nori iszpaižinties ma
no įbroli? Paklausė nuodem- 
klausis.

— Taip, atsake nepažins- 
tamas, užkimusiu 'balsu.

— Tai atsiklaupk.
Nėpažinstamas sujudės atsa

ke:
— To niekuomet negalėjau 

padaryti, atsake nepa'žinsta
mas, balsu, panasziu in žalczio 
sznypsztima,

Dvasiszkis, manydamas, kad 
kokia nesveikata kliuidi varg
šam atsiklaupt, patarė tik, kad 
prie groteliu truputi pasilenk
tu ir sukalbėtu “Confiteor” 
(asz. nusidėjėlis isapažinstu).

—■ Nemoku, girdisi atsaky
mas.

— Tai kas esi ?
■ — Juk matai.

— Kaip vadinies ?
— Neturiu jokio vardo. ; 
— Isz kur esi"?i
— Negali žinoti mano krasz- 

to. Jo niekuomet saule neap- 
szvieczia.
. Tuomet dvasiszkis pats sa
ves paklausė, ar tas žmogus ne
būtu vienas tu, kurie sziaurej 
gyvena, Eskimosas ar loparas; 
žinojo, kad tie nelaimingi 
krasztai yru paskendę fizinėse 
ir dvasinėse tamsybėse. Perim
tas gailesezio ir susijaudinės; 
/džiaugėsi sųgryžimu sielos.

Vienok kažkas aptemdė ku
nigo protą, kad užsimirszo pa
klausti svetimszalio ar szis 
esąs apkriksztytas, ar katali
kas. Pirm, negu klausinėti Die
vo insakymu, kunigas paklau

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaū >

160 Puslapiu ?
8 col. ilgio, 5% col. plocaio <[ 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu < 
plaustu ir visokiu burtu. <Į 
Knyga in minkšto* po- 
pietos vingeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su <! 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Oo., 

Mahanoy City, Pa.,U.S. A. [ 

sė tik septynis didžiąsias nuo
dėmės.

Nėpažinstamas prisipažino 
prie tiek baisiu nuodėmių tiek 
kreivu priesaikų, kad kunigias 
suszuko:

—- Maino brangus, kad gy
ventum 1000 metu, jei tavo iš
pažintis yra nuoszirdi, vos tu
rėtum laiko papildyti tiek nuo
dėmių.

— Gyvenu juk tūkstanti

Vai tu bobele isz Czikagos, 
Susivaidyk ba bus tau 

nebaika, 
Savo vyra in sienas 

nedaužyk, 
Per diena nebaga nekramtyk, 
Po teisybei, kokia ten vieta, 

Per kelis tokius ten 
O daugiausia tokiu 

Kurie boboms pasiduoda, 
Sau aut sprando junga 

uždėti duoda.
* * *

Vienoje vietoje vestuves buvo, 
Gere ir val^e daugybe, 

Ant galo užėjo mestuves, 
Dovanu sudėjimas 

Katrie tik buvo 
užsitraukė,

Pinigus isz kiszeniaus 
ištraukė,

Su saujom mėtinėje, 
Jaunavedžius lapteikinejo.

Kada namon parėjo, 
Kiszenius apžiurėjo,

Nėra pinigu, 
Neturi už ka pirkti 

baloniu,
Vienas nuo kito paskolyti

prasze,
O ežia nevienas neturi nei 

graszio,
Balones ir duoneles, 

Del sudrutinimo duszele.
Jeigu negirtu oklautu, 
Tai nieko neiszdaiytu. 

* * *
»Ana diena isz Kanado 

iškeliavau,
Kėlės guzutes ten 

szmaukszt elej au,
Po tam in Detroitą atvykau 

Vai ka ten pamaeziau,
Pora mergeliu užtikau, 

Sztai ka ten girdėjau, 
Buk su Makaronais suvisai 

papaiko, 
Viena ant burdo toki laiko, 
Tai mat, didseni unajra turi,

Kad su Italijonais 
vaikszczioti gali, 

Geriau toki kvailumą 
' pameskite,

Truputi proto turėkite, 
Tada apie jus kitaip 

kalbės, 
Nuo nieko sarmatos 

neturės, 
Busite nuo visu paguodotos,

Ir nuo Lietuviu mylėtos, 
Tai ant sziaiuidien užrauksiu, 

Ba pailsau daug, 
Taisės keliones staugk! 

metu, atsake nėpažinstamas, ir 
neiszpažinau nei puses mano 
slegiancziu nuodėmių.

— Tai kas esi ? Paklausė 
dvasiszkis nustebės.

— Deja! Atsake nusidėjė
lis, be galo skurdi 'būtybe; esu 
vienas tu aniuolu kurie buvo 
su Liucipieriu isztremti.

Susigriebė nusigandęs kuni
gais !

Ir kokio vaisiaus tikies isz 
savo iszpažinties? Paklausė.

— Labai didelio. Pastebė
jau, kad visi, kurie ėjo pas ta
ve buvo daugiausia sunkiai nu
sidėję. Macziau ateinanezius 
su labai biauriomis nuodėmė
mis, ir nežiuirnt negirdėto tu 
nuodėmių didumo macziau, kai 
juos iszriszai, nuodėmės nyko, 
ir visi tie žmones po trumpo1 sa
ves apskundimo, liko vėl inpe- 
diniais amžinu linksmybių. 
Viltis pasidalyti su jais ta lai
me atvedė mane pas tave.

Dvasiszkis, labai nustebės 
valandėle tylėjo. Paiskui, Die
vas atleidžia atgailaujantiems, 
tarė sau, “davė mums, val
džios suriszti ir iszriszti, Die
vas neiszkyi’e nieko. In viena 
žodi tikro gailesezio už nuodė
mės atleido latrui ant kry
žiaus.”

— Klausyk, tarė kreipda
masis in velnią, išrišimas, 
kurio trokszti, negali turėt ver
tes, kaip tik tarpininkaujant 
atgailai. Jei nuoszirdžiai isz- 
pildysi, ta, ka liepsiu, visos ta
vo kaltes tikrai bus atleistos.

— Esu pasirengęs, atsake 
velnias, ir kad tave intikin- 
cziau, kad ne sunku bus man 
iszpildyti papasakosiu tau, ka 
vienas mano isztremimo drau
gu atsake, kuomet jo paklausė: 
ar nesigailis tos garbes, kuria 
seniau džiaugės.

,— Lai insivaizdina kad bai
siausias kankines drasko; tegu 
pakelia nuo žemes lyg dangaus 
geležies ar- ugnies stulpa.su su
kirstais asmenimis, tegu man 
duoda žmogaus kūnai, tegu 
mane paskui nuo-viršaus in 
apaezia tuo stulpo traukia: no
riai pasiduosiu tai bausmei, 
kad tik atgaueziau dangų ku
rio nustojau.

Dvasiszkis smarkiai susijau
dinės ir laibai nustebės tuo vel
nio prisipažinimu tarė pats 
sau: “Na ipanasziam esant su
sigraudinimui, gal Dievo gai
lestingumas tikrai isznyks. Ir 
kreipdamasi in velnią tarė:

— Dievas yra pilnas geru
mo. Nepaiskyriau tau tokios 
bausmes kuria pats sakai. Ta
vo geras noras, jei tik tikras, 
nuvalo tave nuo nuodėmių. At
liksi atgaila laibai malonia. Per
metus, tris kart in diena atsi
sukęs in rytus, pulsi veidu ant 
žemes ir tarsi:

Mano sutvėrėjau ir mano 
Dieve, esu menkas, gailiuos, 
kad Tave užrustinau, atleisk 
man, mano Dieve! Dievo Moti
na, melsk už mane!

Velnias nieko neatsake.
— Na, ir ka? Paklausė dva

siszkis.

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

“SAULI!” MAHANOY CITY. PA.

— Et, kas! Tare velnias isz- 
didžiai galva keldamas, nusi
žeminimo bausmes asz nepri

KAME BUVO PRIEŽASTIS, KAD 
POPIEŽIUS PASILIKO NEVALNINKU

Į^ESUPBATIMAl kilo sztai 
kaip: Kataliku bažnyczia, 

tikėjo Kataliku dvasiszkija es
anti insteigat paties Kristaus 
kaipo nepriklausoma tikejo- 
niszka draugija ir ji tegali pri
pažinti ant saves vyresniu tik 
pati Dieva. Kad bažnyczia ga
lėtu priderinai gyvuoti, jos gal
va popiežius, kardinolai ir ki
ti virszininkai, turi būti liuo- 
si nuo svietiškos valdžios ži
nios. Ypatingai popiežius ne
gali priimti jokios žemiszkos 
valdžios virszenybcs, kadangi 
jis yra valdovas visokiu tautu 
milijonu žmonių ir todėl turi 
būti visai savistovis.

Per penkioliktam szimtme- 
cziu, popiežius turėjo visiszkai 
nepriklausomybe, nes jis pats 
buvo ne tik bažnyczios galva 
bet ir valdovas su sostine Ry
moje, isz kurios valde kelioli
ka valstybių ir skyire joms ka
ralius. Paveizdan, popiežius 
buvo insigalejes viduramžiuo
se, kuomet net ipagonu Lietu
viu žemes atidavinėjo kryžei
viams kuriąs jie sau užims ir 
skyrė Mindaugui, pirmutiniam 
Lietuvos karaliui, vainiką ka
da jis priėmė krikszta.

Vienok 1840,. 1850 ir 1860 
metais Italijoje apsireiszke di
deles permainos. Pirmiausia
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WORSHIP TOGETHER THIS WEEK '

Somewhere in your town a man you may have never seen waits 
hopefully for you.
He is a minister. A priest. A rabbi. A man used to speaking out... 
making decisions . . . taking action for himself, for his 
congregation and his community.

But where you’re concerned, he can only wait and hope you will come.1
He holds something in trust for you—the powerful, crucial first 
introduction to Faith. And he is anxious to pass it on.

The strength and confidence of Faith can mean.many things 
to many men . . . and to the families who count on them
So together with your family start to find that Faith 
this wee,..

‘ RELIGION IN AMERICAN LIFE, INC.'
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imsiu.
Ir nuėjo sau.

----- GALAS------

sziaurine Italija sukylo priesz 
Austrijos valdovus, ir kuomet 
sukilimas nepavyko, popiežius, 
kuris "nepritarė tokiam sukili
mui, nustojo 'prijautimo žmo
nėse ir Italai pradėjo bruzdėti 
priesz pati popiežių. Popiežius 
nustojo daug savo populiarisz- 
kumo ir intekmes, kuri isz syk 
buvo didele.

% ■*

1847 metais tapo insteigta 
Rymos respublika, ir žmonėms 
užpuolus popiežiaus palocius, 
Pijus IX pabėgo in Gaeta.

1850 metais Napoleonas III 
pasiuntė kariuomene in Ryma 
ir padare tvarka. Vienok 1870 
metais prie Sodano Napoleo
nas buvo sumusztas ir Prancū
zai kareiviai turėjo traukeis isz 
Italijos. Italai po vadovyste 
karaliaus Viktpro Eminan ne
baus II inženge in Ryma ir Ka
ralius pasakė: “Mes esame Ry
moj ir ežia pasiliksime!”

Popiežiui IX, už prieszinma- 
si Italu tautiszkam judėjimui, 
tapo apvaržytas ir palikta Ka
taliku bažnycziai tiktai Vati
kanas ir teise turėti tiesiogi
nius rylszius su kitomis szali- 
mis. Taipgi pripažinta atatin- 
kanti valdovui garbe, tai vis
kas. Isz Italijos valdžios $600,- 
000 metine mokestis buvo su
laikyta.

Toki Italijos valdžios pasiel
gimai viso pasaulio Katalikai 
apszauke “bedieviszku užgro
bimu.” Pijus IX, užsirūstinęs, 
pasiskelbė jog jis pasilieka 
“nelaisvis savuose paloei no
se” ir atsisakė kada nors kur 
noors isz Vatikano daržu iszei- 
ti. Jo inpediniai laikėsi tos pat 
paproeziumos.

Italijos valdžia, dabar įsive
da, popiežiaus globon žemes 
plotus atlyginimo apie $82,- 
000,000 pinigais ir suteikia ki
tas teises, ka bažnyczia sutiko 
priimti.

Vatikano valdžioje esantis 
distriktas, vieta, nors yra Ita
lijoje, bet taip kaip Amerikos 
sostines distriktąs, nepriklau
sys Italijos valdžiai ir valdžia 
ten nieko neturi ir nesikisza.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS
I. . . MALDA ... j

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz. i

Sapnas Motinos Szven- J 
cxiausios, mieganezios Ji 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj ]' 
Sxv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5^ col. ]!
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CZIGONU BURTAI
Kaip Tai Czigonai Apgaudinė
ja Tamsinus Žmonelius Lietu

voje

Salaką yra vietos ii- atvyku
siu czigonu, kurie visokiais bu
dais apgaudinėja vietinius 
tamsesnius gyventojus. 1

Apgautas pilietis policijai! 
gėdinasi pasiskusti ir tik po 
kiek laiko apie tai pasisako 
vienam, kitam kaimynui.

Sztai keletas apgaudinėjimo 
pavyzdžiu:

1. Pas pilieczius P,, nebuvo 
vaiku. Tuo reikalu jie kreipėsi 
pas czigone ir prasze duoti to
kiu vaistu, nuo kuriu galėtu 
gimdyti. Czigone tucz tuojau 
gauna, pas kaimyną apsirino ir 
duoda atėjusiai bevaikei mote
riai sakydama:

— Nuo sziu vaistu tamsta 
laimingai pagimdysi kūdiki.

Bet praėjo pora metu, o vai
ku nėra.

2. Joniszkio kaimo pil. J. 
Gruodžio, 10 metu berniukas 
dažnai apmirszta. Gruodiene 
kreipėsi pas czigone ir prasze 
ja berniuką iszgydiyti. Czigone' 
už tam tikra atlyginimai pasi
žadėjo ir liepė atneszt drabu
žiu ir dar gyva visata. Gruo
diene visai atnesze. Cžigonei 
viszta paėmė už kojų ir per pm 
se perplesze, o krauja supylė in 
stikline ir duodama Gruodie
nei dali visztos kraujo, liepė 
dar kitai karta ateit ir atnešzt 
gera staltiese ir pinigu. Gruo-
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Žinios Vietines
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— Seredoj pripuola Szv. 
Melaho ir Al Lidijos, o Tautisz- 
ka Vardine: Narbutas. Ir ta 
diena: 1942 m., Anglijos armi
jos po Montgomery vadovybe 
sumusze Naciu armija po va
dovybe. garsaus Rommel ir EI 
Alamein, Egi],te ir teip prakir
to kelia Ameri.ki.eczi am s kurie 
iszvare Nacius isz Sziaurines 
Afrikos; 1934 m., razbaininkas 
ir žulikas “Pretty Boy’’ Floyd 
buvo'polici jaut u susektas ir 
nuszautas; 1793 m., gimė Lie
tuvos raižytojas ii- istorikas 
Simonas Daukantas; 1935 m., 
Dutch Schultz garsus razbai
ninkas buvo kitu tokiu razibai- 
ninku nuszautas Newark mies
te, N. 'J. valstijoje.

—- Ketverge (pripuola Szv. 
Antano, Marijos C., ir Szv. Se
verino, o Tautiszka Vardine: 
Jautrybe. Ir ta diena: 1957 m., 
Rusijos dirbtinis menulis, sati- 
litąs, kuris daliai* lekia aplink 
pasauli, skris dar per menesius 
ar ilgiau; 1861 m., Western 
Union Telegraph kompanija 
pradėjo telegramos siunst 
skersai pl a t u Amer ikos k rasz- 
ta; 1795 m., Rusija prijungė 
sau Didžiąją Lietuva; 1957 m., 
Anglijos Karaliene Elzbieta 
Antroji su savo vyru atsilan
kius in Kanada, Vaszingtona, 
Tautu Sanjunga New York 
mieste, tikrai karaliszkai lai
kėsi ii- laibai gražu inspudi pa
dare ant visu su kuriais ji susi
tiko.

— Petmytczioj pripuola Szv. 
Rapolo ir Szv. Teodoro, o Tau
tiszka Vardine: Dangalas. Ir 
ta diena: 1921 metuose du raz- 
baiininkai Gerald Chap-man ir 
George Anderson, apvogė 
paczto vežimą, troka, pacziame 
vidurdienyje ant -didžiausios 
New York miesto- ulyczios 
Broadway, jiedu gavo $1,454,- 
129 ir jiemdviem pasisekė lai
kinai pasprukti, pabėgti 'bet 
vėliau buvo suimti ir in kalėji
mą patupdinti in Atlanta, 
Georgia. Anderson buvo nu
szautas, o Chapman pakartas; 
1795 m., Rusija užėmė Lietuva, 
Lietuvos valstybes padalini
mas; 1936 m., Vokietija susita
rė su Italija susidaryti bendra 
Faszistiui frantą p-rie-sz Euro
pa.

Shenandoah, Pa.—
Buvęs miesto gyventojas, Vik
toras. J. Minkieviezius nuo 
2150 Lardner uly., Philadel
phia, Pa., ataugai pasimirė pa
reita Utarninka, laike kada ji
sai svecziavuosi pas sa vo dėdė 
Joną SaVulioni in Brockton. 
Daktaras sake kad Minkievi
ezius turėjo szirdies ataka. Ve
lionis gimė Shenadoryje. Tar
navo per Antra Pasaulini Ka
ra, prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos ir Alien N. Mowery 
\TW Post 268 mieste. Pasku
tini karta diibo -del Link Beit, 
Philadelphi joj. Paliko savo 
Į.aczia, Mare (Kup-stiute, slau
ge) ; įduktere Mare ir Simu Vik
torą,, taipgi giminiu. Laidojo 
8u.batos ryta isz Grab. L. Chai- 
kowsky koplyfczios, 318 E. Cen
tre uly., su apiegomis in --Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta, va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapinėse.

— Matiejuszas Dolinskas, 
70 metu amžiaus, buvęs gyven
tojas Brandouvilles kaimelio-, 
Shenadoro, kuris per daugelis 
metu tarnavo U.S.A, lairmijoje,

LIETUVISZKAS SURIS POTVANIS
IN TEXAS

Apie 11,000 Be 
Pastoges

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius 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 “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su naujiTpavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

jis apsigyveno 1633 Woodlawn 
avė., Bell, Californijoje, stai
gai 'pasimirė pareitai Petny- 
czios vak., savo namuose. Pa
liko savo pac-zia. Prane (St po
llute, isz Shenadoro); dvi duk
terys: Betty Lane ir Margareta 
Thomas; du sunn: Vinca ii’ Ro
berta, visi isz Californijos, tai])

Forty Fort, Pa. 
dotas Paiiedelyje,

Petkuviene buvo žinomu Bos
ton, Mass, veikėju, Adolfo ir 
Kotrinos Namaksy duktė.

Jamaica Plain, Mass.
Juozas Petkus isz Jamaica 
Plain, i atariamas . nužudęs sa
vo žmona Dolores, 26 metu am
žiaus’. Intai’iamasis policijai 
prisipažino, kad jis visa, sau-j 
vaitgali girtavęs. “Asz atsime
nu, kad ginezijausi. Tai buvo 
del mano gėrimo, ji mėgino 
man kirsti, ir asz griebiau ja,’’| 
aiszkino policijai apie savo 
žmonos mirti Petkus, 31 metu 
amžiaus Franklin Pai ko voolo- 
gijos tarnautojas. Jo byla bus 
svarstoma West Roxbury apy
gardos teisme. Velione Dolores

upes sziaurineje 
yje.

RIO GRANDE CITY, TEX.
Apie penki tukstaneziai 

daugiau žmonių buvo privers
ti apleisti savo namus ir lipti 
in kalnus ar bent augsztesnes 
vietas, kai Rio Grande upe dar 
labiau patvino. Lietus užtvin- 
dino visa: 
Meksikos <

La Grulla mieste, Texas, 
žmones dar vis pasiliko savo 
namuose ir lauke pažiūrėti 
kaip augsztai pakils upe; jie 
vis turi vilties kad jiems ne
reikės iszsikraustyti.

Rauduonojo Kryžiaus atsto
vai ir darbininkai greitai pri
buvo su pągelba, parūpindami 
maisto, lovų irsziokias tokias 
pastoges.

Du autobusai su Daktarais, 
slaugėmis ir liekarstomis va
žiuoja po visus mažesnius 
miestelius ir aprūpina žmones.

Per kelias dienas daugiau 
kaip vienuolika tukstaneziu 
žmonių buvo priversti apleisti 
savo namus.

Abram miestelio žmones ne
sutiko iszsikraustyti kai armi
ja buvo pasiuntus savo trokus; 
bet ant rytojaus jie jau visi in 
eiles stovėjo ir tik progos in 
tuos trokus inlipti ir iszvažiuo- 
ti. Kiek buvo galima dažinoti 
tai viskas buvo taip tvarkingai 
vedama ir valdžia ir armija 
teip visus aprūpino, kad nebu
vo nei vienos nelaimes.

VYRAįslI SPR0GS- 
TANCŽIA bomba

Susisprogdino Ar Buvo 
Susprogdintas

26 Ant Eroplano Buvo 
Pavojuje, Bet Nežinojo

WICHITA, KANSAS. — 
Trisdeszimts szesziu metu amž. 
eroplanu fabriko inžinierius, 

I susirgęs ir skolose paskendęs, 
buvo in szmotelius susprogdin
tas, apie deszimts minueziu 
nuo to laiko kada- jis iszlipo isz 
eroplano, ant kurio važiavo 
dvideszimts szeszi žmones.

Jis buvo Forrest Don McCu- 
iston, isz Tulsa, Oklahoma, žen 
otas ir Jaunos dukreles tėvas.

Kiek eroplanu kompanijos 
atstovai ir policijantai gali in- 
speti, tai jis ta sprogstanezia 
bomba su savimi kelias dienas 
nesziojosi. Jie spėja kad jis 
ketino save susisprogdinti ant 
to eroplano, bet paskui jam gal 
pagailo visu tu keleiviu ant to 
eroplano ir jis nutarė ku nors 
,gala gauti.

Jis buvo iszsiemes insuran
ce, apsidraudęs ant ■ dvide
szimts penkių tukstaneziu do
leriu, ant savo žmonos vardo.

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO 
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— * ‘ Saule ’ ' turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule" bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Skaitykit “Saule”

Jis buvo skridęs ant eroplanu 
isz Wichita, in Denver, in Salt 
Lake City, Las Vegas, Kansas 
City ir atgal in Wichita.

Kai jis nulipo nuo eroplano 
in Wichita, jis perejo per kam
barį kur keli szimtai žmonių 
buvo, paskui koridoriuje, kur 
beveik nieko nebuvo, ta jo na
mie pagaminta bomba su bai
siu trenksmu susprogo, ir ji 
sudraskė.

In Tulsa miestą, jo tėvas po- 
licijantams pasakė kad jo sū
nūs buvo labai susirgęs, kad 
Daktarai buvo jam pasakė kad 
in trumpa laika jis bus visai 
aklas, ir kad jis turėjo szirdies 
liga. (

Keli metai atgal jis buvo su- 
aresztuotas už tai kad jis ne
teisingai buvo savo ineigu tak
sas paskelbęs.

Isz pradžių eroplanu kompa
nijos virszininkai mislino kad 
jis buvo netyczia ta ryszuli 
paemes, ir kad kas kitas buvo 
norejes ta eroplana susprog
dinti, bet dabar, isz visko isz- 
rodo kad jis pats buvo ta bom
ba pasigaminęs ir pats nusižu
dė.

Apdraudos kompanijai labai 
svarbu dažinoti kas ir kaip ten 
viskas atsitiko, nes eroplanu 
tokios kompanijos vis turi 
priedą ant savo tokiu apdrau- 
du, kad jos nieko nemoka jeigu 
žmogus pats nusižudo.

KARDINOLAS PA-
MIRĖ ITALIJOJE

Liko Tik 54 Kardino
lai Del Rinkimu

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Kardinolas Celso Constantini 
pasimirė, kai jis rengiesi va
žiuoti in rinkimus del Naujo 
Popiežiaus.

Asztuonios deszimts dvieju 
metu amžiaus Kardinolas buvo 
Kanceliarijus nuo 1954 metu. 
Jis buvo tapes Kardinolu 1953 
metuose.

Dabar liko tik penkios de
szimts keturi kardinolai kole
gijoje. Paprastai ta kolegija 
sudaro septynios deszimts kar
dinolu. Tik penkios deszimts 
du Kardinolai dalyvaus rinki
muose, nes du negali pribūti isz 
anapus geležines sienos.

Lenku Kardinolas Stefan 
Wyszynski iszvyko isz Varsza- 
vos in Ryma del tu rinkimu. 
Komunistiszka valdžia jam pa
vėlino iszvažiuoti ir parūpino 
visus kelionei reikalingus rasz- 
tus. Apie trys szimtai Lenku 
pribuvo ant traukinio stoties 
palydėti savo Kardinola.

Skautu Virszininkai in 
daugiau kaip penkis tuks- 
tanezius vietų szitaip pamo
kina juos, kaip iszdalinti tas

Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

MBtW Mint MWUK MB

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

BUVĘ POLICIJANTAI ____ .
Pavirtę Pleszikais

DETROIT, MICH. — Teisė
jas Theodore Levin nubaudė 
ilgomis kalėjimo bausmėmis 
du policij antu, kurie kartu 
darbavosi pleszikavimu.

Jie prisipažino prie asztuo- 
niolikos banku • apipleszimu. 
Jie buvo sueziupti Birželio 17 
diena. Kai jie neejo savo poli
cijos pareigas jie pavartuoda- 
vo savo policinius revolverius 
del savo vagystes darbu. Jie
du užsidirbo daugiau kaip 

1 szimta tukstaneziu doleriu.
Vienas isz ju, James Bourke, 

nubaustas už devynis ginkluo
tus pleszimus po dvideszimts 
penkis metus už kiekviena api- 
pleszima. Isz viso gavo du 
szimtu dvideszimts penkis me
tus in kalėjimu.

Antras, dvideszimts szesziu 
metu amžiaus David Tapp, už 
szeszis apipleszimus gavo pus
antro szimto metu in kalėjimu.

Jiedu dabar dar gali kreip
tis in kalėjimo ir pasigailėjimo 
tarybas, bet vargiai liks isz ju 
gyvenimo koks deszimtmetis 
dar laisvėje pagyventi.

Skautai Pamokinami

Valdžios Apsaugos Knyge
les (Civil Defense) po visa 
kraszta. Skautai tas knyge
les ne tik iszdalina, bet pa

KITAS ITALIJONAS 
KANDIDATAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
1 ----------

greieziausiai pribūti prie Szv. 
Tėvo.

Yra sena Malachajaus pra- 
naszyste, kad szitas Popiežius 
bus ‘Ganytojas ir Jurininkas.’ 
Tai reiksztu kad jis pareis isz 
anapus mariu, ar kad jo darbas 
bus anapus mariu, ar kad ma- * 
res ji atskirs ar suvienys su 
Vatikanu ar su Szventu Sostu.

Į Beveik kiekvienam Kardino
lui szita pranaszyste galėtu bū
ti pritaikoma. Gal geriausiai ji 
tiktu Amerikos Kardinolui 
Spellmanui, kuris ateitu ne tik 
už juriu mariu; bet jis yra 
Amerikos Laivyno vyriausias 
Kapelionas.

Szita Malachajaus prana- 
szyste, rodos, labai pilnai isz- 
sipilde su a.a. Popiežiumi Pi
jumi Dvyliktuoju, kuris, anot 
to pranaszystes turėjo būti 
“Takios Popiežius." Jis kaip 
tik tokis Popiežius ir buvo.

Senas priežodis Vatikane 
sako: "Kardinolas kuris inei- 
na in rinkimus kaip koks po-, 
piežius, iszeina Kardinolu." 
Tai norima pasakyti, kad tas 
kuris yra visu spėjamas kad jis 
bus iszrinktas niekados nebūva 
iszrinktas. Palauksime, pažiū
rėsime ir pamatysime.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

Saule Publishing Company,
Mahanov City, Pa.. O.S.A, 
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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.”

SKAITYKITE "SAULE”

tys isz j u mokinasi kaip ki
tiems reiketu padėti nelai
mėje, ir kaip geriausia save 
ir kitus iszgelbeti.




