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Szventas Tėvas, Popiežius Jonas XXIII

Popiežius Jonas Dvide
szimts Trecziasis buvo isz
kilmingai apkarunavotaš ir 
pripažintas kaipo visos Ka
taliku Bažnyczios vadas, 
Lapkriczio ketvirta diena. 
Apkarunavojimo iszkilmes

Isz Amerikos
5 ŽULIKAMS

DOVANOTA

Baisiai Sumusze Kita 
Vaika

PHILADELPHIA, PA. — 
Jeigu kas nesupranta kodėl 
Philadelphijoje randasi tiek 
daug tokiu szunycziu, žmogžu- 
dyscziu, apvogimu ir užsipuo
limu, tai szitos žinutes gal bis- 
ki paaiszkins!

Penki jauni žulikai, niekszai 
kurie baisiai sumusze, sudaužė 
16 metu amžiaus Vincent Lo- 
Presti, Haveford High School 
studentą, yra dabar paleisti be 
jokio nubaudimo.

Teisėja Hazel Brown, to vai
ko tėvui paaiszkino kad ji bu
vo priversta tuos žulikus pa
leisti, nes jo vaikas tikrai nega
lėjo pasakyti kuris isz tu žuli
ku ji pirmiausia musze.

Vienas Miesto Councilmonas 
teipgi tuos žulikus užtarė, sa
kydamas kad nei vienas isz j u 
niekados pirmiau nebuvo sua- 
resztuotas, ir už tai dabar ne
galima juos nubausti.

Nei ta teisėja, nei tas miesto 
Councilmonas visai nieko ne
paisė ir nepaiso kad polici j an
tai tuos jaunus žulikus buvo 
suėmė, kad jie buvo priparodi- 
ne kad tie niekszai ta studentą 
sumusze.

Ta Teisėja Hazel Brown pa
sakė kad vien tik szesztas isz 
tu žuliku bus sulaikytas, nes jis 
prisipažino kad jis turi revol
veri.

Tokiems niekszams kaip tik 

buvo ilgos ir labai inspudin- 
gos. Valdovai ar valdovu 
atstovai isz beveik visu szio 
svieto vieszpatyscziu daly
vavo tose iszkilmese, kurios 
invyko Ryme./a o o

to ir reikia. Jie dabar, gryže in 
mokyklai, pasakodami kad nei 
policija, nei teismas negalėjo 
jiems nieko padaryti. Jie kitu 
tokiu niekszu akyse dabar yra 
tape drąsuoliai didvyrai, ir už 
tai acziu musu miesto virszi- 
ninkams.

DU POLICIJANTAI 
PRASZALINTI

NEW YORK, N. Y. —
Du policijantai, buvę detekty
vai kurie buvo pasmerkti ana 
menesi už tai kad jiedu vare 
bizni del keliu advokatu, buvo 
praszalinti. Teisėjas Lawrence 
Acquavella, iszklauses tu poli- 
cijantu advokato paaiszkinimo 
kad tiedu policijantai vistiek 
jau yra savo darbo neteke, juo- Į 
du praszalino ir j u pasmerki
mą panaikino.

Praszalinti policijantai yra 
36 metu amžiaus Dominic P. ■ 
Covelli ir 31 meto amžiaus 
John Rizzo.

Jiedu gera geszefta vare, 
szitaip darydami: kai jiedu ka 
nors suaresztuodavo ar daži-1 
nojo kad kas buvo suaresztuo- 
tas tai jiedu greitai tiems su-I 
aresztuotiems žmonėms patar
davo kuris advokatas yra ge
riausias. Ir taip tie advokatai 
jiemdviem primokėdavo už ta 
bizni.

Jiedu buvo susekti, kai jie
du suaresztavo penkis vyrus in 
Central Park ir jiems patarė, 
kad viską bus gerai jeigu jie 
ta ar ta advokata pasisamdys. 
Tie vyrai nesutiko ir tu poli
ci j antu virszininkams apie tai 
pranesze.

Platinkit “Saule”

262-ras Popiežius Iszkilmingai 
Apkarunavotaš; 50,000 Žmonių 
Buvo Szvento Petro Katedroje
VATIKANAS, ITALIJA.— 

Popiežius Dvideszimts Tre- 
cziasis, du szimtai szeszios de
szimts antras Kataliku Bažny- 
czios Szventas Tėvas buvo isz- 
kilmingai apkarunavotaš, Szv. 
Petro Bazilikoje, Lapkriczio 
ketvirta diena.

Septynios deszimts szesziu 
metu amžiaus Popiežius buvo 
neszte nunesztas in Szvento 
Petro Bazilika, visu Kadinolu 
ir kitu augsztu dvasininku ly
dimas. Priesz ji buvo neszama 
didelis plakatas, Lotynu kalba 
paraszytas: “Sic Transit Glo

Cub,os Kraszto Galybe

Gubos valdžia parodo sa
vo kariszkas jiegas priesz 
sukilėlio Fidel Castro armi
jas. Valdžia ima daug dau
giau jaunu vyruku in vaiska 
ir savo armijas stiprina ne 
tik su kareiviais, bet ir su 
naujausiais ginklais.

SUSPROGIMAS
FABRIKE

4 Darbininkai Žuvo;
9 Sužeisti

CLEVELAND, OHIO. — 
Keturi darbininkai buvo už- 
muszti ir devyni ar daugiau 
buvo sužeisti, kai Erico Pro
ducts fabrike invyko susprogi- 
mas.

Szesziolika ugniagesiu buvo 
apdusinti nuo durnu ir duju, 
kai jie stengiesi ta gaisra užge
sinti.

ria Mundi’’, “Taip praeina 
Szito Svieto Garbe!’’ kaipo 
perspėjimas kad ir augszcziau- 
siam Bažnyczios vadui, kad jo 
garbe nėra amžina.

Apie penįios deszimts tuks- 
tancziu žmonių buvo susigrūdę 
in Szvento Petro Bazilika ir 
daugiau kaip deszimts milijo
nu žmonių, in apie keturiolika 
vieszpatyscziu Europoje seke 
visas tas iszkilmingas apeigas 
per televizija.

Asztuonios deszimts keturiu 
metu amžiaus Kardinolas Ni
cola Canali uždėjo karūna ant

Czia vaiskas marszuoja 
ir tankos dundėją in Camp 
Columbia, prie pat Havana 
miesto, kad parodžius suki
lėliams kad jiems nebeliko 
jokios vilties atsilaikyti 
priesz valdžios vaiska.

o o o • 

' Žuvusieji buvo William 
) Ramsey, Nat Handel, Melvin 
I Radjak ir Ronald Turner.

Kaip ir kodėl tenai beveik 
visas fabrikas susprogo, nei 
fabriko virszininkai nei ugnia
gesiai negalėjo pasakyti.

Užmusztieji ir sužeistieji bu
vo greitai nuveszti in vietine, 
ligonine.

Ugniagesiai, kurie greitai 
pribuvo, per kelias minutas ne
galėjo in ta fabriką ineiti del 
durnu ir duju.

Cleveland miesto burmistras 
Anthony Celebrezze ir polici
jos virszininkas Elmer Cain 
teipgi atsiskubino, kaip ir

naujo Popiežiaus Jono Dvide
szimts trecziojo (galvos.

Amerikos laikrascziai ir ra
dijo programų vedėjai buvo 
parūpinę Amerikos greicziau- 
sius “Jet” eroplanus, Ryme ir 
Londone, Anglijoje, kurie su 
staugiancziais inžiniais lauke 
nuotraukų, paveikslu, kuriuos 
jie greitai atveže skersai mares 
in Amerika, kad Amerikiecziai 
galėtu pamatyti kas tenai da
rosi.

Amerikos laikraszcziai ir ra
dijo programos butu daug dau
giau laiko ir vietos paskyrė 
Szventajam Tėvui, jeigu ne
rinkimai ežia, namie.

SZVENTASIS 
SOSTAS IR ■

VATIKANAS
RYMAS, ITALIJA.—

Žmones tankiai vartuoja abu- 
dn)j,szsireiszkimu be jokio at
skirtino: Szventas Sostas ir 
Vatikanas. Bet tikrumoje, ir 
teisetinai tiedu isžsireiszkimai 
yra skirtingi.

Szventas Tėvas, su visomis 
Bažnyczios draugijoms, kon
gregacijomis sudaro Szventaji 
Sostą. Kaip tokis, Szventas 
Sostas nėra nei valstija, nei 
politine draugija ar partija, ir 
nieko bendra su tarptautiniais 
klausimais nebeturi.

Kad užtikrinus pilna ir tik
ra. laisve ir nepriklausomybe 
Szventajam Sostui, buvo su
tvertas Vatikanas, 1929 metuo
se, Per Laterano sutarti su Ita
lijos valdžia.

Sulyg szita sutartimi, szim- 
tas deszimts hektaru žemes 
priguli Szventajam Tėvui, kur 
jis valdo visus kurie tenai gy
vena.

Visas Vatikano miestas 
vieszpatyste yra mažesne už 
New York Central Parka. Czia 
Vatikanas turi savo policija, 
savo vaiska, (saujale kareiviu, 
be ginklu) savo paczta ir savo 
atstovybe ir valdžia. Czia Po
piežius valdo kaipo žemiszkas, 
laikinis valdovas, kaip prezi
dentas ar karalius kur kitur 
valdo.

Ir tokia tvarka yra labai rei
kalinga Szventam Tėvui, kuris 
dvasine valdžia valdo viso 
svieto Katalikus, nes jis negali 
būti jokio vieno kraszto pilie
tis.

Mes ta labai gerai mateme 
per paskutini kara, kai Italijo- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) 

apie dvideszimts policijos au
tomobiliu. Apie szimtas darbi
ninku buvo tame fabrike kai 
tas susprogimas atsitiko.

PATRAUKTI IN
JAPONU TEISMĄ

HACHINOHE, JAPONIJA.
— Japonas advokatas yra pa
reikalavęs kad Amerikietis la
kūnas, Jimmy L. Williams, 19 
metu amžiaus vyrukas, isz Ho
miny, Oklahoma, butu nuteis
tas nuo vieno iki dvieju metu 
in Japonu kalėjimą.

Tas lakūnas Williams yra 
prisipažinęs kad jis netyczia 
nuszove Japona taxi draiveri. 
Jis sako kad jis tik taisė savo 
revolveri kai jis netyczia to re
volverio gaiduką paspaude.

URAWA, JAPONIJA. —
Antras Amerikietis lakūnas, 
teipgi devyniolikos metu am
žiaus Peter E. Longpre yra pa
trauktas in Japonu teismą, 
Lapkriczio vienuolikta diena. 
Jis yra intartas už netyczia nu- 
szovimo Japono studento. Jis 
sako kad jis mislino kad to re- 

I volveris tuszczias kai jis pa
spaude gaiduką. Tuo laiku pro 
ji pravažiavo traukinys ir mu- 

į zikos* studentas ant to trauki- 
: nio buvo nuszautas.

DU LENKAI PABĖGO
VIENNA. — Du Lenkai, su 

mažu sportlhfu eroplaiiu? ana 
Subata pabėgo isz Lenkijos in 
Austrija ir pasiprasze politi
nes apsaugos. Viennos miesto 
policija taip per radija prane
sze.

Eroplana vairavo, 32 metu 
amžiaus Henrik Suryez, 'kari
ninkas. Dvideszimts vieno me
to amžiaus Eugenius Gotabek

Vice-Prezide utas Nixonas

Czia Vice-Prezidentas Ri
chard Nixonas parodo szil- 
tus apatinius, kurie buvo 
jam parūpinti kai jis isz- 
skrido in Anchorage, Alas
ka. Jo draugai ji perspėjo 
kad Alaskoje baisiai szalta 
ir už tai jie jam szitus sziltus 

su juo atskrido. Jis jau buvo 
paszauktas in vaiska, in Lenku 
Komunistiszka armija.

MOTINA PASZAUTA

Pagimdė Kūdiki
LOS ANGELES, CALIF. — 

Jauna motina buvo keturis sy
kius iir pilvą paszauta, savo 
vyro. Ji buvo greitai nuveszta 
in ligonine, kur ji pagimdė sze
sziu svaru, devynių auncu kū
diki.

Daktarai sako kad kūdikis 
sveikas, bet kad motina randa
si pavojingoje padėtyje.

Policijantai sako kad jos vy
ras, dvideszimts dvieju-metu 
amžiaus Miles Kennedy, pa- 
szoves savo žmona, 18 metu Ca
roline, pats nusiszove.

Jis taip padare ant kerszto 
ir isz piktumo, kai jo žmona 
nesutiko gryszti su juo gyven
ti. Jiedu buvo persiskyrė.

KRIAUCZIUS 
PASZAUTAS

NEW YORK, N. Y. — 
Penkios deszimts penkių metu 
.amžiaus kriauezius, Abraham 
Regan buvo in ranka paszau- 
tas, kai trys žulikai vagiai in- 
ejo in jo siuveine ir privertė ji 
ineiti in maža kambarėli.

Jis sako kad jis nei nesigynė 
bet kad vienas isz tu žuliku pa
leido szuvi, kuris jam pataikė 
in ranka. Tie žulikai savo szu- 
vio iszsigande greitai iszgar- 
m'ejo nieko nepasiimdami. Po
licijantai ji nuveže in Lincoln, 
ligonine, kur Daktarai sako jis 
greitai gales gryszti namo.

apatinius parūpino.
kai kurie politikieria’ sa

ko kad Nixonui visai nerei
kėjo važiuoti in Alaska, bet 
kad jis tenai nuvažiavo kad 
iszvengus susikirtimo su Se
natorių Knowland, Califor- 
hijoje priesz rinkimus.
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Kas Girdėt
Mes iki sziol, labai mažai 

apie Kinija žinojome ir kad ir 
dabar ne per daug žinome.

Ir tok-is nežinojimas apie to
ki dideli kraszta nėra mums in 
sveikata.

Bet dabar musu laikraszti- 
ninkai yra daug mums prane- 
sze apie ta kraszta, apie jo 
žmones ir apie tu žmonių vadu 
politika. l

Amerikos laikrasztininkas 
John Strofom yra baisiai daug- 
žinių ir naujienų mums parve
žęs isz to kraszto.

Jis mums parodo Kinija, 
kaipo kraszta kuris piktumu ir 
pagieža priesz Amerika virte 
verda.

Kiniecziai dabar nori per ker 
lis metus pasiekti ir pralenkti 
musu pramone. Czia 650,000,- 
000 žmonių dirba, vargsta ir 
prakaituoja tik su vienu tiks
lu, pasivyti ir pralenkti Ameri
ka.

Kiniecziai nori bet jokiu fon
du negali tiek plieno per metus 
pagaminti, kiek mes per viena 
sanvaite paginamame.

Kinija, su savo szimtfai mili
jonais žmonių, jokiu budu ne
gali nei žvakutes liepsnele pa
laikyti priesz mus.

Bet kai mes tuos Kinieczius 
prilyginame prie Sovietu Rusi- 
joje. tai jau visai kita pasaka 
■Nor- L z pradžių -Sovietai Kb 
nieczius už nosies vede, bet da
bar pasirodo kgd Kinija yra 
kur kas galingesne negu Sovie
tu Rusija.

Ir matyti kad Rusija- tai da
bar žino, ir kad jainepatinka. 
Bet ji jau negali Kinijos vadils 
stumdinti, nes Kiniecziai, ro
dos, rengia ir stato savo Ko
munizmą be Rusijos pagelbos.

Labai galimas daigtas kad 
Sovietu Rusijos iszperetas Ko
munizmas Kinijoje gali prary
ti paczia. Rusija.

Musu dipliomatai ir kiti 
tarptautiniu reikalu žinovai 
dabar sako kad Sovietai labiau 
bijosi savo iszpereto komuniz
mo Kinijoje, negu musu kapi
talistu Amerikoje.

Ir isz visko dabar matyti 
kad Kiniecziai mažai ka paiso 
apie Rusija, Kremlina ar So
vietu vadus. Dabar matyti kad 
Kinijos vadas tesako Kremb
lio vadui Cbruszczevui.

Sovietai gerai žino, kad jei
gu kitas karas iszkiltir, tai-jie 
nebūtu tikri in kuria puse nu
kryptu Kinijos vadai.

Kinija yra miegantis milži
nas, kuri pažadinti bijosi net

Visu Ražancziaųs 
Paslapcziu Maldos

. I f

Del Ražancziaųs Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku 
rios telpa in maldaknyges. Vi 
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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.“ 

Platinkit “Saule”

ir pati Rusija.

Tie susikirtimai, buntai ir 
ginczai Pietinėse musu krasz
to valstijose aipie Juodukus ir 
Baltus studenus, nėra tik vieti
nis klausimas; ir ne vien tik 
spalvos, Juoduku ir Baltu stu
dentu klausimas.

, <
Pasirodo kad tenai yra vien 

tik pagiežos ir keršzto liejimas, 
kaip buvo Naciu laikais Vokie
tijoje ir kaip dabar yra Sovie
tu Rusijoje.

Tie mokyklų ir bažtiiycziu ir 
sinagogų susprogdinimai, žmo
nių sumuszimai ir net žmogžu- 
dystes,'iszrodo kaip gerai su
tvarkytos ir nustatytos.

•Galimas daigtas kad ežia 
Komunistu organizuotas dar
bas pradėti su Žydu persekio- 

ibar tenai da-
roma.

In Nashville, Tennessee, pu- 
sės mili jono doleriu vertes mo
kykla- buvo susprogdinta Rug- 
pjuczio menesyje, 1957 metais. 
Tik vienas Juodukas mokinys 
buvo ežia stojęs in ta mokykla.

In Peoria, Illinois, Žydu si
nagogos langai buvo iszmuszti 
ir durys buvo iszverstos kai 
namie padaryta dūlio bomba 
buvo susprogdinta. Tos sina
gogos Rabinas Joseph Gins
berg yra žinomas kaipo Juodu
kams prielankus.

In Nashville, Tennessee, Ko
vo szesziolikta diena, 1958 me
tais kita Žydu sinagoga buvo 
susprogdinta.

In Clinton, Tennessee, anks
ti Nedėlios ryta, -Spalio penkta 
diena, trys sprogstanezios 
bombos buvo susprogdintos 
prie mokyklos kuri tik menesi 
priesz tai buvo pradėjus pri
imti Juodukus 'mokinius. Czia 
iszkados buvo padaryta ant 
daugiau kaip trijų szimtu tuks- 
taiueziu doleriu.

( In Miami, Florida, jaunu Zy- 
du susirinkimo vieta buvo su
sprogdinta ta paczia diena kai 
sinagoga in Nashville buvo su
sprogdinta.

In Atlanta, Georgia, ‘Spalio 
dvylikta^ diena Žydo sinagogos 
siena buvo iszgriauta kai bom
ba susprogo. Iszkados buvo ant 
daugiau kaip dvieju szimtu 
tukstaneziu doleriu.

In Jacksonville, Florida, Ba
landžio dvideszimts septinta 
diena, 1958 metais. Žydu cen
tras ii- Juoduku mokykla buvo 
susprogdintos ta paczia diena. 
Ir ta paczia diena gauja laivo 
užsipuolu-š ant sinagogos iii 
Birmingham, Alabama.

Ateinaneziais metais Ameri
kos pramone, Amerikos fabri
kai reikalaus devynis ar de- 
szimts tukstaneziu daugiau in
žinierių negu tokiu studentu 
baigs inžinieriaus mokslus isz 
musu kolegijų ir universitetu. 
Inžinierių kaip ir mokintoju 
iliums verkt inai reikia. Jum 
mums trumpa ir stoka už tai 
kad inžinieriaus mokslas gal 
per sunkus, o 'mokytojo alga 
per prasta.

Pypkes Durnai

Neatsimeni
Jau neatsimeni, skaisezioji 
Laimingas praeities dienas, 
Kada lelija zydineziojo, 
Iszreikszdavai mislis kitas; 
Kada isz daugelio vaikinu 
Skaiscziu gražiu kaip obuoliai 
Tik mane viena, o mergina!

Skaitykit “Saule”
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

BE DIEVO NĖRA 
:: RAMYBES ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Petrui nusmelkė per szirdi, ka
da ligonę, bekarszcziuodama, 
eme kažin ka szneketi apie gra 
žuji dangų, apie Dievo Motina, 
apie aniuolus,, vienu žodžiu 
kledejo. Syki iszleke jai isz 
burnos dagi szie žodžiai: Mels
kis už mus, vargszuš nusideje- 
lus, melskis už mus!

Matyt, ‘ ligone buvo jau ar- 
cziau dangaus, kaip ji pagal 
senutes pasakojimu sau persta
tė dangų. Petras bemaž ko ne
pradėjo garsihi keikti. Ar jisai 
turėdamas tiek pinigu, negalė
tu iszgelbet savo didžiaušiaja 
brangenybe f Gydytojas paga-

Price $3.00 s,‘“p0'“
COLORS) Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., Maha 
noy City, Pa.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE ■ Mahanoy City, Pa
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Pinigailreikia siusti su 
užsakymu:
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Saule Publishing Co., ]! 
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liaus pasakė, jog nėra pagel
bės. Bet Vilniuje turi būti tok
sai gydytojas, kuris gali pagel
bėti kūdiki. Reiktu parsiga
benti. Koksai specialistas isz 
Vilniaus, ar tamsta negalėtum 
man duoti adreso? Maldavo 
Petras gydytojo. Tasai tuojaus 
pasakė. Bematant iszeido tele
grama i n Vilnių daktarui 
Kriaucziunui, žinomam vaiku 
gydymo sepecialistui, pasiža
dėdamas užmokėti jam už žygi 
kiek tik pareikalaus. Daktaras 
Kriucziunas netrugus davė at
sakymą, jog pirmutiniu trau
kinu bus ant Raudžiu stoties.

Vilniszki gydytoja parvežė 
brolis Ignotas nauju vežimėliu 
kuri buvo ijsijtaises Petro pri- 
szneketas '

jNaujai at^kusi^ daktaras 
buvo vi-dutinilo’amžio ir malo
naus veido vyras. Kaip tik jis 
inženge per slenksti, Petras 
szukterejo isz, džiaugsmo. Ja
me buvo visa jo viltis! Paėmė 
gydytoja, už ranka ir privedė' 
prie lovos, kame gulėjo ligone.

— Gelbek tamista, ta mano1 
vienatini kūdiki, gelbek susi
mildamas, nes tamista tikrai 
gali pagelbeti!

— Daktaras Kriaucziunas 
apžiurėjo ligone. Tėvas visa ta 
laika nenuleido akiu nuo gydy
tojo veido. Tasai truktelėjo 
peczius, po tam iszsieme isz 
kiszenes knygeles, iszsiplesze 
laiszkeli ir užsimanstes, tar
tum abejodamas, parasze re
ceptą ir liepe tuojau neszti ji 
in aptieka, ir kad greitai su- 
grvžtu su gyduole. Viso ko ga 
Ii tiketies, tare daktaras, pa
sakė sudiev ir insedo in veži
mėli. Baisus nusiminimas,ap
ėmė visus namiszkius, Petras, 
kuris ligi spol kliovesi vien tik 
žmogaus proto galybe, nfeisz- 
mane nei kai manyti, nei ka da
ryti.

Taigi tas garsingas mokslas, 
in kuri jisai vien tik ir tetikė
jo, neapsiimu pagražinti svei
katos kūdikiui, kuri jisai pats 
isztrauke isz prūdo dugno!

Ignotas parvežė pagalinus 
liekarstu isz apietkos. Kūdikis 
dar gyvas. Pila mergaitei lie- 
karstus in burnyte. Mariute 
ne eina, geryn per visa nakti. 
Tiktai ant rytojaus užmigo ra
mesniu miegu. Kada pabudo, 
tuojau pažino tęva, eme szne
keti ir šake nieko jai neskau
da. Petro džiaugsmas buvo ne 
apsakomas ir jisai neapsako
mas ir jisai nežinojo, kokiais 
žod žia is garb ii 11 i Vi luinus gy
dytoja, kuris gerais vaistais

created by

form of these invitations with people who 
really knowl Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line*

Naturally, they're Important to you I That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect

re*PoW#e

for the >T

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Let us show you the 

(Slower ^Wedding oQine .

■eįoncyl

eat®*’

card*

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

gražina, sveikata Mariutei.
Pagaliaus Mariute visiszkai 

pasveiko. Neilgai trukus Pet
ras iszgirdo, kad daktaras 
Kriaucziunas su visa savo szei- 
mnyą vasarauja netoliese nuo 
Raudžiu sodžiaus, Paneriuose. 
Ryžosi nuvykti tyezia in Pane
rius, aplankyti gydytoja ir pa
dėkoti jam u‘ž suteikta jo mie
liausiam, kūdikiui ipagelba.

Atėjo szventadienis. Mariute 
būtinai parsze tėvo, kad reng
tųsi vainoti ankszicziau, kad ne 
pasivėlintu ant sumos. Atva
žiavo in pati laika. Bet koks jo 
buvo nusistebėjimas, kada ji
sai pamate, jog daktaras 
Kriaucziunas, eidamas szalia 
senelio klebono, prituri kunigo 
peti, kad tasai nepakluptu-ei
damas apie bažnyczia su mons
trancija.

Ilgai žiurėjo užsimanstes in 
gydytoja, in kunigą ir in visus 
pamaldžius žmones garbinan- 
czius savo Sutvertoja giesmė
mis ir maldomis. Petras jau bu 
vo seniai nei nesižegnojes, ne
turėjo nei maldų knygeles, nei 
rožaneziaus, ir jis jautėsi tarp 
tu visu žmonių esąs svetimas ir 
nereikalingas. Buvo jau pasi
judinęs eiti laukan isz szvento- 
riaus; bet Mariute eme praszy- 
ti, kad nepaliktu jos. vienos, ir 
jis pasiliko. Asz ir czia noriu 
padėkoti Dievui ir Dievo Moti
nai už pagražinimu, man svei
katos, kalbėjo mergaite. Prasi

dėjo suma. Keisti jausmai eina 
Petrui per szirdi. Jisai mato, 
kaip karsztai žmones meldžia
si, ir liūdna jam, darosi, kad jis 
negali melstis, kaip jie. Žiuri 
in savo kūdiki Mariute, kurios 
veidas apimtas maldos inkve- 
pimu, iszrodo aniuoliszkas, 
szventas, laimes pilnas. .

Nusikreipia,.mėgina manyt; 
apie ka kita, bet negali.

Sumai pasibaigus, Petras 
nuėjo pas daktara Kriaucziu- 
na, dukrele vedinas. Gydytojas 
priėmė ji labai malonei ir labai 
džiaugėsi isz sveiko mergaites 
iszveizdžio. Petras karsztai dė
kojo- gydytojui už suteiktai jo 
kūdikiui pagelba.

— Tamsta atitarė gydyto
jas, dėkokime vereziau Dievui! 
Turiu tamstai atvirai pasakyti, 
jog asz anaiptol nesitikėjau, 
kad tamstos duktė iszliks gy
va!

Ka tamsta kalbi, ponas dak
taras! Tamstos vaistai! Suszu- 
ko Petras.

— Ka tie vaistai! Tarė gy
dytojas, linguodamas galva. 
Užrasziau juos ne dėlto- jog 
bueziau tikėjęsis, kad jie pa
gelbės, o tiktai norėdamas 
tamsta nuraminti. Tie vaistai 
negalėjo pakenkt, bet, kaip szi- 
tame sykyje, negalėjo nieko ne 
padėti. Mokslas gali daug, bet 
ne visa ka! Meldžiu insideme- 
ti! Tikėk tamsta manim, jog 
buvo gydyme tokiu atsitikimu, 

kad greieziau galima intiketi 
in maldos galybe, o ne in vais- 
tus.

P etras klausė pravira bur
na. Tas mokytas vyras, tas 
Kriaucziunas, tiki ir visiszkai 
atsideda ant Dievo. Koks jisai 
dabar juokingas su savo neti
kėjimu. Nei syki nepasiinelde 
už savo- serganezia mergaite. O 
jeigu Dievas ja butu atsiėmęs 
pas save’?' Jo netikėjimas nyko, 
kaip sniegas nuo sziltu saules 
spinduliu. Jo szirdis atsileido. 
Tasai iszdidus žmogus pagavo 
gydytojo' ranka ir eme ja kar
sztai bueziuoti. Džiaugkis tam
sta, tarė Kriaucziunas’ susi
graudinęs, Dievas paliko tams
tai kūdiki, o atėmė netikejima!

Visi Raudžiai nemaža stebė
josi isz. Petro- persimainymo. O 
jau Pikeziunu namuose tai tik
ra linksmybe vieszpatavo. Se
nute motina susilaukė paga
liaus Dievo malones pergalėji
mo, kasdiena dėkojo Dievui už 
sunaus atvirtiina. Jis dabar bu
vo geriausis Krikszczionis. Ne
praleisdavo nei vienu pamaldii 
gera savo turto dali paskyrė 
Dievo namu, iszgralžinijniuį. Ii’ 
Kriaucziunui, kūrei atverto 
prie tikėjimo-, kliuvo ląszas; 
Petro- turto, tokiu budu visi 
buvo užganėdinti. ;

------GALAS------
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RAUDŽIU užeigoje viena ru
dens diena sėdėjo keletas 

ūkininku. Jau rasit esate gir
dėjo, taire Jbkubiszkis, kad Pi- 
keziunu Petras pdr važi uos ne- 
poilgam. Brolis neseniai isz- 
važiavo prie geležinkelio pasi
tikti.

— Girdėjau, atsiliepė Ado- 
maitukas. Taip-jau bus jau 
koki 8 ar 10 metai, kaip jisai 
iszejo iii Amerika. Neperma
nau, ko jis ežia gryižta.X I

Czia kosterėjo seniausiasis 
isz visos kuopos Rėžys ir tarė: 
jisai iszvažiavo lygiai deszimts 
metu atgal, jei norite žinoti. 
Atsimenu gerai, lyg tai butu 
buvę vakar. Petras susibarė su 
broliu, atbėgo satai sziezion, 
iszgęre kelis stiklus viena po 
kitam ir pasako, jei neiszeisias 
in Amerika, tai pasikarsiąs.

— Kas man ežia tie namai, 
kalbėjo, jie ir taip ne mano, tik 
brolio. Alane ezion laiko pie
mens vietoje, iszeisiu ir gana 
o kad ne, ežia Rėžys parode in 
kakla ir iszkiszo liežuvi. Perejo 
kelios sanvaites ir Petras tik
rai iszdrože in Amerika drauge 
su keliais kitais vyrukais. Mo
tina dar nenorėjo iszleisti, bet 
nieko nepadare.

— Sake, jam ten pastaruo
ju laiku, visai gerai klojėsi, in- 
sikiszo užeigos szeimininkas. , 
Nusipirkęs ten dideli ūki, ve- 
des jauna motere, kuri ji visai 
perdirbusi.

— Pati mirė, dėlto ir gryž- 
ta, tarė Rėžys.

—- Asz nenoriu tikėti, kad 
jis galėtu būti persimainęs, ta
rė lėtai Jokubiszkis. Jis vis la
biau įžiūrėdavo iii smukle, ne
gu in bažnyczia.

Dar kiek laiko kalebejo vy
rai apie Petro ipargry'žima. 
Ypacz užeigos szeimininkas 
daugi pasakojo: sakėsi, girdė
jęs nuo paties Pikcziu.no, kad 
jis susitaikęs su broliu, kad 
Retras tapes turtingas ir noris 
apsibūti gimtajame kampe ant 
visados ir taip toliau. Paga
linus visi sodiecziai sukilo ir 
iszsiskirste, isznesziodamo po< 
sodžių naujienas.

Pikcziunu namuose buvo 
linksma ir smagu. Grinczios 
grindys buvo ka tik isžplautos. 
Vaikucziai bėgiojo po asla, 
linksmai cziauszkedami:

— Man dėdukas parvesz 
medini arkliukai

— O man lėlytė!
— Alan kanda su trimitą!
— O man porcelenini puo- 

deliuka!
Tai Pikcziunu Ignoto vaikai 

taip lauke dėduko su Lauktu
vėm ir glaudėsi apie moeziute, 
tėvo motina.

Toji glostė szviesias vaiku 
galvutes ir maustė apie perei
tus laikus. Petrukas iszejo in 
svetima szali, nes jautėsi brolio 
skriaudžiamas! O broliu barnis 
pavirto sandora! Kiek ji prisi- 
melde per ta laika, kad Dievas 
pastiprintu tikėjimą jo szirdy- 
je! Nesą jisai visados buvo vė
javaikis ir Dievas jam maža tej 
rūpėjo.

Be-to Petrukas buvo iszdi- 
deS ir nepalenkiamas. Nenorė
jo būti namuose antinioju. To
kios ir joms panaszios mintys 
varste motinos smagenis. Pas

kui pakilo ir iszejo drauge su 
vaikais in savo kambarėli, ka
me buvo pastatyta Liurdisz- 
kes, Dievo Motinos stovylele,, 
apkaiszyta žolynais, o po jos 
kojų žibėjo aliejine lempute.

In viena miestą 
užkliuvau, 

Kur visokiu biaurybiu 
paregėjau, 

O ypatingai bobeles 
nekurios, 

Pusnuoges valkiojanczios 
po ulytezias. 

O nekurios turi, toki 
papratimu,

Kad praeigius nuolat 
užkabina., 

Kada žodeli atsakai, 
Tai iii beda palpuoliai,
In sudus traukineja, 
Po keliolika doleriu 

isztraukineja. 
Randasi ezionais ir 

juodake, 
Kurį nuolatos guzute 

lake, 
Kožna apšmeižia, 

Dorus ’žmonis 
apjuodina, 

Vedusias poras iii 
piktybia suveda, 

Ir prie musztynes 
priveda, 

Paskui kaip szetonas 
juokėsi, 

Po pakampes isz to 
didžio jesi.

Jau laikas jums 
pasimalszyt, 

Pakilta Už griekus 
daryt, 

Jeigu negyvensi! szvelnai, 
Tai pagriebs jus velniai.

* * *
In kita miesteli nuvažiavo, 

Prie tūlos stubos 
sustojau, 

Kur bobeles 
susirinkinejo, 

Viena kita eiti 
užkvietinejo.

Ten randasi visokio 
sztamo,

Kada priėjo prie to 
, y namo,

Kožna su garbiniuoti 
“babu.” 

Gere ir baliavojo 
Garsiai giedojo.

Po s tuba trepsėjo, 
Kada vyrai isz darbo 

pareina, 
Tada toji gauja namo 

eina,.
Vandens stuboje nėra, 
Negali nupraus! savo 

vyra, 
Nuo guzutes gauna 

svaiguli, 
Tuojaus in lova ir 

į atsigula,
Pradeda dejuoti, 
Vytras buezuoti, 

/ Nuduoda ligonia,

Kiek tai kartu senute — viena 
arba, su vaikais — klūpojo 
priesz ta. stovylele, kiek kartu 
atvėrė ezion rupeseziu su
spausta savo szirdi, kaip die
vobaimingai meldėsi vaiku
cziai, maldaudami' sveikatos 
tėvams ir dėdukui! Dabar vėl 
atsklaupe su mažiuliais ir 
karsztai meldėsi, kad Dievas 
duotu sunui laimingai sugryž- 
ti.

— Szvencziausioji Panele, 
tegu pargryižita mano sūnūs 
sveikas kiniu ir siela:! Marija, 
nusidejusiuju ižtarytoja, mels
kis už mus!

Graudu buvo > žiūrėti i n 
klųpsczius, vaikelius, susiėmu
sius rankutes ir pamaldžiai 
kalbanczius “Sveika Alarija.’’

Staiga iszgirdo vežimėlio 
barszkejima. Riejo marti ir 
pranesze, kad vyras invažiavo 
in kiemą drauge su Petru. Se
nute žvilgterėjo per Įauga: ve
žimėlis jau stovėjo kieme. Isz 
vežimėlio mikliai iszszoko au
galotas, stiprus vyras, tai Pet
ras! Ir iszkele asztuntu metu 
mergaite Mariute, savo dukre
le.

— Motinai su sunum puolė 
kits, kitam in glebi. Kas gali 
apraszyti jųdviejų susitikima 
po tokio ilgo nesireg’ejimo, kas 
gali apsakyti jųdviejų jaus
mus!

Pikcziunu namuose buvo 
dviem ypatoin daugiau. Gražia 
kambarėlis jau seniai lauke 
Petro su dukrele. Petras isz 
pradžių maloniai darbavosi di
deliame ūkyje ir nekarta pa
davė broliui gera patarti, ka 
buvo Amerikoje prityręs. Nie
kas nepraslinko nepastėbeta 
pro jo aki ir jisai tapo deszintą
ją brolio ranka. Betbudavo ir 
tokiu dienu, kada vaikszczio- 
davo susiraukęs, insiryžes, tar
tum su visu pasauliu susibaręs. 
Tokiuose sykiuose sėdėdavo 
dažniausia užeigoje, pasakoda
vo apie geresnius laikus ir 
juokdavosi isz žmonių prieta
ru, kaip tai jis vadindavo lan
kymą bažnyczios.

Parupo giminėms toksai 
Petro pasielgimas. Ypacz moti
nos szirdi tartum asztrus kar
das varste, kada Petras, pasi
gėrės, imdavo darkyti tikyba 
arba neidavo bažnyczion nei 
per didžias szventes.

Skaudėjo szirdi žiūrint ir 
gerbiamam seneliui klebonui. 
Atszalimas in balanytines isz- 
kilmes pradėjo parapijoje pla
tintis, kaip kokia limpanti li
ga.

Klebonas būtinai norėjo pa
kalbėti su Petru atvirai. Ne
trukus atsitaike tam ir proga.

Klebonas, vaiksztinedamas, 
ėjo per lauka ir pasukęs eiapra 
Pikcziunu dirvas, susitiko su 
Petru, kuris, mažuma susi- 
rnaiszes, nusiėmė skrybėlė. 
Klebonas džiaugėsi ji pasiti
kęs, nesą dabar galėjo pasaky-

ti jam, kas jau seniai jo szirdi 
siege.

— Tai tamstų laukas ? Gra
žiai sudygę; jei Dievas duos, 
bus geras derlius.

— Taip brolis yra visisz- 
kai pasikakines. Bet ir prakai
to gana praliejo bedirbdamas.

— Matyt, Dievas laimina 
jo darbsztuma ir ipamalduma. 
Kaip laikosi motinėlė? Tai la
bai pamaldi ir dora žmona!

Paskutinius žodžius klebo
nas isztare aiszkiau ir žvilgte
rėjo Petrui in akis.

Tasai, valandėlė nežinojo ka 
sakyti, bet paskui pakele gal
va ir tarė su apmaudu :

—' Bereikalingi tie prikai- 
sziojimai. Alano motina gali 
sau būti dievobaiminga, gali 
melstis ir bažnyczia Lankyti 
lada nori, o asz darau kaip 
man patinka.

— Visai neketinau tamstos 
inžeisti, tarė kunigas. Bet mel
džiu man dovanoti, jei asz 
amstos vieno daigto pasiklau

siu : Ar tamsta isztikro myli vi
sa szirdžia savo motina?

Petras linktelėjo galva nu
stebės.

— Tai tamstai nebus šun
iu pamylėti ir Dievo Motina. 
Ponas Petrai, kalbėjo kunigas 
<as kartas vis maloniau, mel
džiu tamstos vieno daigto: ar- 
;inasi Devintines, ateik tamsta 
in bažnyczia ir tamstos szirdis 
ras paguoda, kada pamatysi 
vaikucziu pamaldumai ir links
mumą, tarp ju ir savo Alariute, 
<ada iszgirsi gražias musu 
giesmes Dievo Alotinos garbei. 
Ateik tamsta ir to tamsta nesi
gailėsi ! Petras cziuptelejo 
skrybėlė, burbtelėjo kažin ka 
po nosia neaiszkiai, tartum 
sakydamas./Reik ežia man! Ir 
nuėjo.

' u.' '

Dar Gegužes menesyje apsir
go Petro dukrele Alariute. Bė
giodama perszalo ir labai di
dis kosulys kankino vergsze 
mergaite ir ji turėjo keletą die
nu gulėti. Tos kelios dienos gu
lėjimo jai iszrode lyg szimtas 
metu. Labiausia trauke ja no
ras aplankyti Gegužines pa
maldas apie kurias jai tankiai 
sznibiždejo senute. Dažnai, sė
dėdama loveleje, meldėsi pa
maldų laiku. Po keliu dienu jai 
pasidarė geriau, o kad lauke 
buvo giedra ir szilta, gydyto
jas nedraudė jai iszeiti laukan, 
nueiti in bažnyczia, bet tėvas 
jokiu budii nenorėjo jos leisti, 
tardamas jog bažnyczioj ypacz 
blogas oras. Nesiliaujant kūdi
kiui praszytis, tarė ipagaliaus 
sziurkszcziu balsu: Neeisi! 
Bažnyczioje gal dar tave už
pusti, be to ten oras žvakių de
gimu ir smilkalais pagadintas!

Mergaites akyse pasirodė 
aszaros, bet klausė tėvo. Kad 
Mariutei vienai nebūtu nuobo
du, pasiliko namie ir dvejetas 
Petro brolio vaiku. Visas treje
tas dailiai žaidė ant nedideles 
pievutes; linksmiausias jiems 
buvo darbas pinti vainikas 
Dievo Motinos stovylelei. Be- 
skindami žolynėlius, vaikai nu
ėjo ligi netoliese buvusiojo 
prūdo ir gaude nuo' vandens 
pavirsziaus dideles gražės žo
les ir geltonus žolynus. Kad ge
riau butu, pasiekti, Alariute už
ėjo ant lentos, permestos per
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Tu mano ponia.
Gerai vyrai padarytu, 
Kad tokias suvaldytu, 

Valios neduotu, 
Keliolika blynu 

užduotu, 
O tada namie sėdėtu, 
Pas kūmutes neeitu.

iliM-*-***^*******-***********
Visuomet reikalaukite “Andruliu” 

Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
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karti prūdo kraszte. Kaip tik 
ji priėjo prie lentos galo, len
ta pasviro žemyn ir Alariute 
iszgastingai klykdama inkrito 
in gilia vandeni ir pasinėrė. 
Jos tėvas toje valandoje sėdėjo 
ant suolo szalia grinczios. Stai
ga iszgirdes garsu kliksma, 
tuoj suprato kad ten turėjo at
sitikti kokia nelaime. Tekinas 
nubėgo pas prūdą. Vaikai sto
vėjo ant kranto ir verke, rody
dami rankutėmis in vandeni. 
Nebuvo kada gaiszuoti. Petras, 
kaip buvo, szoko in vandeni, 
panėrė ir graibė rankomis po 
dugną kūdikio. Truku keletas 
miliutu, jau jisai cziuope szle- 
bute. Viena ranka nutverė 
stipriai kūdiki, o kitai griebe 
vandeni, norėdamas iszkilti 
virszun. Bet galva atsirėmė in 
lenta kuri plauke vandenyje. 
Tada nusigandęs Petras eme 
rėplomis kabintis in krauta, ko 
liai neiszsikase laukan isz van
dens kūdikiu paskui vilkinąs, 
visas szlapias ir purvinas. Bai
me siege jo szirdi, ar Alariute 
dar gyva. Cziuope jos szirdžiu- 
ke, dar plaka, tai gyva! Tai jis 
jai iszgelbejo nuo mirties nasrų. 
Ir baimes vieta szirdyje apėmė 
neapsakomas džiaugsmas. Bet 
isz jo burnos neiszejo nei vieno 
padėkos žodžio musu gy vybes 
ir mirties Vieszpacziui. Jo ne
tikėjimas iszledo naujus ilgius, 
lyg kokias rietenas, kurias ir 
aplink silpnuti stiepa vis tar
piau bujoja. Abudu Pikcziu
nu kūdikiu nubėgo pasitikti 
gryžtanezius isz pamaldų ir pa 
pasakojo, kaip mokėjo, apie at 
sitikusi priepuoli. Visi bego 
prie prūdo.

Nors Petras stengiesi atgai
vinti mergaite, kaip inmanyda 
n i-, bet Alariute dar nebuvo 
atgavusi sąmones. Tada Pet
ras nunesze jai szilton trobon, 
kuomet brolis Ignotas sėdo 
greitai in vežimėli ir iszvažia- 
vo in miesteli parvežti dakta
rą. Visi g;adejo nelaimino, vi
su mylinio kūdikio, o labiausia, 
namiszkiai. Petro motina pasi
rodė visu kantriausia, liesa jo
sios atsidėjimas ant Dievo ir 
Szvencziausios Jo Alotinos tei
kė jai stebuklinga stiprybe 
kentėjimuose. Alažosios Ma
riutės stovis buvo labai abe
jotinas. Ja smarkiai sukrėtė 
szaltis, paskui inpuole> in karsz 
ti ir eme labai klejoti.

Pagaliaus parvažiavo dakta
ras ir apžiurėjas nelaiminga 
kūdiki, pasakė jog karsztis la
bai didis ir gyvybe yra pavoju
je.

Petras nustebo nuo gydytojo 
žodžiu ir in jo szirdi pradėjo 
skverbtis abejojimas, ar tas. 
menkas sodžiaus gydyto jas mo 
kės užlaikyti jo mylimo kūdi
kio gyvybe. Bet jis turi isz- 
gelbeti savo kūdiki, kam jam 
tie pinigai?

Perejo viena diena. Karsztis 
ne tiktai nesimažino, bet vis 
dar ėjo didyn. Ne, kūdikis dar 
nebuvo niekados taip klejojęs!

[Tasa Ant 2 Puslapio]

knyga, 404 puslapiu, 50e.
N o. 102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinie (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

N 0.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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 paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

N 0.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c. '

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

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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., fOc.

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.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele

lapių. 20e. "
No. 158—A p i e Kapitonai 

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
nas; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Simus Mul
kinus; Iszklaiisyta Malda 
Vargszo1; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

J
Kitokios Knygos

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

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

] 803/į;—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25 c

N.o.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizrnan, pagal iss- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.197—Graudus Verksmai 
Čirba 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 gromu- 
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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15fl

Kaip Užsisakyta Knygas:

E®’’ Užsisakant knygas ie» 
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.

SSr” Nepamirszkite dadeti 
desziratuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. .... 7

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa.> - U- Ii- A-

Pikcziu.no


"SAULI” MAHANOY CITY, FA,

Žinios Vietines
— Po Rinkimu !

j — Politiszka viesulą1 pra- 
pute!

— Schuylldllo apygardoje 
Rėpublikonai beveik visur lai
mėjo per Rinkimus.

— Helena Zaviszkiene, nuo 
32 E. South uly., pasimirė Ne
dėlios ryta 4:35 valanda savo 
namuose. Velione gimė Lietu- 
voje, po tėvais vadinosi Hele
na Sovakinte. Paliko savo vy-' 
ra Juozą. Laidojo Se r e (lo s ryta 
isz Graboriaus L. Traskausko 
koplyczios, 535 W. Centre uly., 
devinta valanda ir palaiddta in 
Sky-View Memorial Park ka
pinėse Hometown.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Gofredo ir Szv. Severino, o 
Tautiszka Vardine: Svirbutas. 
Ir ta diena: 1940 m., Hitleris 
sako kad Amerikos pagelba ne- 
iszgelbes Angli ja; 1939 m., Ku
boje vėl siauczia karas; 1939 
nl., Hitleris stebuklingai iszli- 
ko gyvas kai bomba, susprogo 
Munich saliune, szeszi kiti žu

Penketuke Pagimdė Sūneli

vo.
— Szimet pirmai Nedelia 

Adventu pripuola Lapkriczio 
(Nov.) 30-ta diena.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimt ketvirta 
Nedelia po Sekminių, taipgi 
Szv. Teodoro, o Tautiszka Var
dine: Migle. Ir ta diena : 1918 
metuose Vokietijos Kaiseris 
Vilhelm Antrasis apleido savo 
kraszta ir pabėgo in Holandi- 
ja; 1940 m., Anglijos Premje
ras, Neville Chamberlain. ku
ris taip pataikavo Naciams, 
stengdamas iszvengti kara pa
simirė; 1872 m., Boston, Mass.,

Annette Dionne Allard su 
savo vyru Germain, džiau
giasi savo šuneliu, kuris bu
vo pakriksztintas Jean Fran 
cois in Montreal, Kanadoje, 
kur jis ligonine užgimė. An

nette yra antra isz tu penke- 
tukiu seselių pagimdinti kū
dikėli. Jos sesuo, Cecile ne
seniai buvo pagimdžius sū
neli.

sukilimo in Haymarket, Cliica-, cziene mieste, 
go, III., Gegužio 4-ta diena, ka-1 
da septyni policijantai buvo i 
nužudyti ir szeszios deszimts 
žmonių buvo sužeista.

— Miesto bankai ketina 
iszsiunsti daug czekiu visiems 
tiems, kurie ėzedino pinigus 
Kalėdų Kliube per visus metus.

— Panedelyje pripuola Szv*. 
Andrejų, o Tautiszka Vardine: 
Gelone. Ir ta diena: 1483 m., gi
mė Martynas Liuteris, kuris 
buvęs Kataliku Baižnyczios ku
nigu, pamėtė ta tikėjimą ir in- 
steige Liuteronu tikėjimą; 
1928 m., Japonijos Imperato
rius Hirohito buvoaipvainikuo
tas; 1938 m., Vokietijos pasiun
tinys in Paryžių buvo Hershel 
•Grynszpan nužudintas, Naciai 
inirszo visoje Vokietijoje ir 
Žydams atkerszino visus juos 
suvarydami in lagerius ir pa
reikalaudami keturios de-

Frackville, Pa.—
John F. Dubosky (Dubauskas) 
nuo 310 So. Balliet uly., numi
rė pareita Subatos vakara sa
vo namuose. Velionis sirgo per 
du metu. Gimė Mahanoy Plane; 
po tam gyveno Gilbertone, o' 
1945 metuose apsigyveno 
Frackville je. Paskutini laika 
dirbo del CappėrėTT 'Construc
tion kompanijos. Paliko savo 
paczia Julija (Bernutaite); du 
sunu: Kazimiera namie ir Joną 
mieste, taipgi duktere Agnesz- 
ka Pilkoniene mieste. Trys se
serys: G. Rusli 
doah; T. Malloy
isz miesto; broli Juozą, Maha
noy City ir keletą anuku. Lai
dojo Ketvergo ryta su apieg'o- 
rtiis in Apreiszkimo Paneles 
Marijos bažnyczioje 9:30 va
landa ir palaidotas iii Szv.

Shenau

szimts milijonu doleriu atlygi
nimo už trijų dienu.

— Musu senas skaitytojas, 
ponas Adomas Urbonas isz 
Grier City! lankėsi mieste su

Carbondale, Pa. —
James F. Beamish, redaktorius 
ir iszduotojas sanvaitino laik- 
raszczio ‘Carbondale Review’ 
pasimirė pereita Subatos nak
tyje nuo szirdies ligos. Paliko 
paczia. siinu, duktere ir broli, 
visi isz Carbondale.

reikalais ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija del 
atnaujinimo savo prenumerata 
u!ž laikraszti ant tolesnio laiko.
Ponas Urbonas yra musu senas 
skaitytojas nuo daugelis metu 
ir myli skaityt “Saule.” Acziu 
už atsilankynia.

Utarninke pripuola Pa»- 
liaubu Diena — Veterans Day 
Amerikoje. Taipgi Szv. Marty
no, o Tautiszka Vajrdine: Kel
kis. Ir ta diena: 1918 m., Prezi
dentas Woodrow Wilsonas pa
skelbė Veteranu Diena; 1942 
m., Naciai užkariavo Prancūzi
ja; 1851 m., gimė Daktaras Jo
nas Basanaviczius; 1893 m., 
Caro kaizbkai surengė skerdy
nes Kražiuose; 1887 m., Anar
chistai: August Spies, Adolph 
Fischer, Gėyrge Engei ii- Al
beit R. l’aj-sojis buvo pakarti. 
Jie buvo vadai anarchistinio

Mt. Carmel, Pa. —
Juozas Galinis isz miesto, kuris 
sirgo per pelikes sanvaites, ir 
gydėsi in Shamokin ligonbute, 
numirė Subatoje. Velionis pa
eina isz Shanadoro, bet apsigy
veno Mount Carmel mieste. Bu
vo angliakasis per daugelis 
metu. Paliko savo paežiai Em
ma ir devynis vaikus, taipgi 
dvi seserys: J. Mitchell isz 
Frackville ir Margareta Kon-

Cambridge, Mass. — 
Smithsonian observatorija sa
ko, praneszai kad Sovietu rake
tas Sputnikas III baigs savo1 
dienas gal už menesio. Tas 
Sputnikas artinasi kasdien 
prie žemes.

POLICIJANTAS
PASMERKTAS

12 -15 Metu Kalėjimo

žiaus buvo policijantu sucziup- 
tas in Courtlandt Parka ir už 
keliu valandų prisipažino kad 
jis nuszove savo tęva, kai tėvas 
miegojo.

Policijos Inspektorius Ed
ward Feeley, isz Manhattan, 
sako kad tas jaunas ir liesas 
jaunuolis pilnai prie visko pri
sipažino ir kad jo prisipažini
mas patvirtina visa tai ka sep
tyniolikos metu amžiaus Leslie 
Couillard buvo jiems pasakęs 
kai jis buvo suimtas.

Szitas Couillard, to Richard 
Hicks draugas, buvo policijan
tams pasakęs kaip jis padėjo 
jam sukimszti jo tėvo lavona in 
lagamina, ka jis buvo ji nuszo- 
ves. v

Jaunuolis Hicks buvo su- 
cziuptas apie 11-ta valanda isz 
ryto kai jis ėjo per Cortlandt 
parka in ežerą, kur jis ketino 
inmesti ta revolveri su kuriuo 
jis buvo savo tęva nuszoves. 
Jis ta revolveri buvo nusipir
kęs isz vienos kompanijos per 
paczta už szeszios deszimts 
penkis dolerius. Revolveris bu
vo tuszczias, bet policijantai 
rado keletą kulku to jaunuolio 
kiszeniuose.

Szitas vaikezas per kelias 
dienas ir naktis slankiojo po 
miestą, nakvodamas kur tik 
surado kokia padangte. Kai jis 
buvo suimtas jis buvo suszla- 
pes, suszales ir alkanas. Su to
mis kulkomis jo kiszeniuose 
policijantai rado .deszimtuka. 
Tai tik tiek pinigu jis ir turėjo.

Jis policijantams pasiaiszki- 
no kad jis su savo tėvais kele
tą kartu susibaręs ir susipykęs 
del jo mokslo. Jis gerai nesimo- 
kino ir nepaisė mokslo. Jis ėjo 
in Brookljn Polytechnic Insti
tute mokytla. 1

Jo, 'yra
inžinierius, ir jo motina, 39 
metu amžiaus Geneva dirbo te
lefonu ofise, kad uždirbtu ga
na pinigu ji in mokslus iszleist.

Jie nuo jo pasiėmė tris dole
rius ir kiszenini peiliuką. Pas
kui, jie rado drabužiu ir visi 
persirenge. Jie suriszo darbi
ninką Mesmer ir paliko miega
majame kambaryje.

Tada jie palauke kol farme- 
rys Witmer su savo 17 metu 
duktere Barbora ir su jo drau
gu 70 metu amžiaus Demaris 
Knox parvažiavo isz Belle
fonte ligonines, kur jie buvo 
nuvažiavę aplankyti Ponia 
Witmre.

Jie pasisavino jo automobi
liu ir karabina, prisipylė gazo
lino, isztrauke telefono dratus, 
ir sau iszvažiavo.

Farmerys Witmer nuėjo pas 
susieda ir paszauke policijan- 
tus.

DEMOKRATAI BE
VEIK VISUR 

LAIMĖJO

de- 
bal-

rin-
pre-

Radio’ Marine

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

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 Sūriais!”

BOSTON, MASS. — Bosto- 
no policijantas buvo pasmerk
tas ant dvylikos iki penkioli
kos metu in kalėjimą už tai kad 
jis suspardė biznierių isz 
Maine valstijos. Tas biznierius 
buvo pasigėrės viename kliube.

Teisėjas Edmund R. Dewing 
pasmerkė pblicijanta Edward 
V. Spencer, 29 metu amžiaus, 
sakydamas kad jo pasielgimas 
atnesze sarmata visiems Bosto
no policijantams. Jis teipgi nu
teisė 41 meto amžiaus polici- 
janta Gerald Ryan ant vienu 
metu in kalėjimą už tai kad jis 
buvo su tuo policijantu ir ji ne
sustabdė.

Nužudintas žmogus buvo 
biznierius, Gerard Couture, isz 
Lewiston, Maine. Nors jis buvo 
pasigėrės, bet jis nieko nekibi
no ir nieko bloga nedare kai 
tas policijantas ji nustvėrė, 
partrenke ir suspardė.

3 KALINIAI PABĖGO

Apvogė Ūkininką;
Gazoliną Stoti

NUŽUDĖ SAVO
TĘVA

Sukimszo Lavona
Lagamina

lu

NEW YORK, N. Y. —
Richard Hicks, 18 metu am-

SZIRDINGAI ACZIU!
•o-

Visiems už Baisa ir Parama,
John Boris

Ashland, Pa.
Iszrinktas in Pennsylvanijds Valstijos Legislaturios.

į

BELLEFONTE, PA. — 
Trys kaliniai, pabege isz Rock
view Penitentiary kalėjimo, 
insilauže in viena farma, kur 
jie pasivogė drabužiu, pinigu 
ir karabina ir pabėgo su farme- 
rio automobiliu.

Vėliau valstijos policijantai 
pranesze kad trys apsiginklavę 
vyrai apvogė gazolino stoti ne
toli Dauphin, apie penkios my
lios nuo Harrisburg ir pabėgo 
su szimtu doleriu. Jie suriszo 
du darbininku ir .paliko juos 
ant grindų.

Tie kaliniai pabėgo isz Rock
view Penitentiary, kai jie su 
kitais buvo in laukus iszeje 
rinkti obuolius. Jie yra 20 metu 
amžiaus Dalias R. Custalow, 
nuteistas nuo trijų iki szesziu 
metu už vagyste ir užsipuoli
mą; 27 metu amžiaus Kenneth 
J. Wagner isz Pittsburgh, Pa., 
nuteistas nuo dvieju iki szesziu 
metu už vagyste ir 28 metu am
žiaus William C. Ritchey, isz 
Claridn apygardos, nuteistas 
už valgyste nuo trijų iki sze
sziu metu.

Jie per visa diena buvo pasi- 
kavoje miszke netoli Morrie E. 
Witmer farmos. Samdinys dar
bininkas, 59 metu amžiaus 
Charles Mesmer buvo vienu 
vienas toje farmoje, kai tie ka
liniai pabėgėliai inejo in stuba.

WASHINGTON, D. C. —
Nors szitie rinkimai buvo, 

taip sakant, vietiniai, bet bai
siai daug žmonių susidomėjo 
ir iszejo balsuoti.

Pennsylvanijos valstijoje 
daugiau kaip asztuonios 
szimtas procentas žmonių 
savo.

Paprastai per vietinius 
kimus, kai nėra renkama
zidentas ar kurie augszti teisė
jai tai mažiau negu penkios de- 
szimtas procentas žmonių bal
suoja.

Gal svarbiausi rinkimai bu
vo in New York, Delaware, Ca
lifornia ir Pennsylvania.

Nežiūrint kad New York 
valstijoje Gubernatoriaus vie
ta laimėjo Republikonas mili
jonierius Rockefeller sumusze 
kita milijonierių Demokrata 
Harriman, ir Pennsylvanijoje 
Republikonas Scott sumusze 
Demokrata Leader, vienok ir 
szitose valstijose Demokratai 
atsakomai sumusze Republiko- 
nus per beveik visus kitus bal
savimus.

Demokratai dabar turi pir
menybe Senate ir Kongrese.

Jie sumusze Republikonus 
miestuose ir valstijose kur jie 
per szimta metu nebuvo gale j e 
kojos ink eiti.

Net ir pietinėse valstijose, 
kur tas juoduku klausimas yra 
tokis opus ir pavojingas, De
mokratai laimėjo, nežiūrint to 
kad Demokratu vadai buvo 
stacziai pasakė kad jie nesu
tinka su tu valstijų vadais, ku
rie nori laikyti juodukus at
skirose mokyklose nuo baltųjų 
mokiniu.

Demokratai, skersai iszilgai 
visa musu kraszta, valstijose, 
miestuose ir miesteliuose su
musze Republikonus, taip kad 
dabar Vaszingtone visi Repub- 
likonai yra baisiai susirupine, 
ir Prez. Eisenhoweris neramiai 
miega.

Ir jis galėjo ta lygsvara palai
kyti kaip tik už tai kad vieta 
kur jis gyvena, Vatikanas yra 
laisvas ir neprigulmingas.

Kai kurie ne-Katalikai buvo 
iszkele klausima kaip Ameri
kos Kardinolai gali balsuoti už 
svetimo kraszto valdovu, ir 
liktis Amerikos piliecziais. Juk 
tai yra priesz musu konstituci 
ja. Bet visa tai yra ir buvo jau 
daug sykiu paaiszkinta: Musu 
Kardinolai, rinkdami Szventa 
Tęva, balsuoja už savo dvasios 
vada už Szvento Sosto inpedi- 
ni. O kad tas Szvento Sosto in- 
pedinis tuo paežiu kartu tam
pa Vatikano valdovas tai nieko 
bendra su tais rinkimais netu
ri.

Szitas skirtumas tarp dvasi 
nio ir laikinio valdovo, tarp 
Szvento Sosto ir Vatikano la
bai paaiszkejo kai Szventas 
Tėvas buvo “Kalinys Vatika
ne”.

Tais metais, Popiežiai, ne
pripažindami 1871 metu Itali-

jonu instatymo priesz Szventa 
Sostą, turėjo tik dvasine val
džia, be jokios laikinos val
džios. Ir per tuos metus Kardi
nolai balsavo už Popiežių.

Skirtumas tarp Szvento Sos
to ir Vatikano, gal iszrodo ma
žas, bet jis daug reiszkia kai 
kiti ima Katalikus intarineti 
kad Szventas Tėvas kisžasi iii 
politika ar in tarptautine dip- 
liomatija.

Kai Popiežius sako ka apie 
(politika ar iszsireiszkia, apie 
koki tarptautini klausima, tai 
jis kalba kaipo to mažo Vati
kano kraszto vadas, o ne kaipo 
visu Kataliku vadas, ir jo bal
sas tiek reiszkia tada, kiek bet 
kurio kraszto vado ar valdovo 
balsas reiszkia.

Už tai reikia ta skirtumą 
tarp Szvento Sosto ir Vatikano 
visados atsiminti, kai iszgirs- 
tame tokius ginezus apie va- 
dovavima ir valdymą visu Ka
taliku ir tu keliu szimtu Vati
kano miesto gyventoju.
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SZVENTASIS
SOSTAS IR

VATIKANAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nai stojo in talka Vokiecziams, 
Nacziams priesz Anglija, Pran 
cuzija ir Amerika. Kataliku 
buvo ir yra visuose tuose 
krasztuose. Jeigu Popiežius 
butu buvęs Italijos pilietis, tai 
jis turėtu būti buvęs priesz vi
sus Alijantus. O jis negalėjo 
nei už viena, nei už kita stoti.

During world war n,THE US Sub
marine "TANG“ AFTER DESTROYING 
THREE JAP SHIPS, FIRED ITS LAST 
TORPEDO AT THE REMAINING TARGETS. 
THE TORPEDO SWERVED AND HEADED 
BACK TO ITS MOTHER SUB- SCORING 
A DIRECT HIT! MANY OF THE CREW 
WERE PICKED UP BY THE ENEMY AND 
SPENT THE REMAINDER OF THE WAR 
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TWO WARS
Brigadier general Charles 
KING »VAS THE ONt-V SOLDIER 
70 SERVE in both the civil.
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