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Kariszkos Pratybos Berlyne

Nariai kariškos valdžios 
Rytu Vokietijos ežia parodo 
kaip jie gali suimti ir nu
ginkluoti kariszka automo
biliu kuris yra apszaruotas 
ir apginkluotas. Szitokios

Isz Amerikos
BECK INTARTAS UŽ 

KITUS MILIJONUS
DOLERIŲ

WASHINGTON, D. O. — 
Nors mums jau insipyko raszy- 
ti, ir jums be abejo jau inkiro 
skaityti apie ta Teamsters uni
jos bosą, Dave Beck, ir jo va
gystes, bet dar szitiek reikia 
pasakyti, praszyti.

Senato Komisija dabar sten-.| 
giasi dažinoti kiek milijonu 
doleriu Dave Beck su savo pa-! 
dupezninkais pasipinigavo isz' 
paskolų ir morgieziu.

• Svarbiausias svietkas priesz 
Dave Beck buvo Danol Hed
lund, National Mortgages 
kompanijos Prezidentas. .Jis 
pasakė kad jo kompanija buvo 
ingaliota keletą milijonu dole
riu tos unijos pinigu pavartuo- 
ti del paskolų ir morgieziu.

Kitas svietkas pasakė kad 
Joseph McEvoy visa treczdali 
tos kmopanijos szeru laiko. O 
jis tiek pinigu buvo gavės isz 
e-1.' "■■■ 1     — ——

Motina Pagerbta

Ponia Hazel Hempel Abel, 
isz Lincoln, Nebraska, buvo 
pagerba kaipo 1957 metu 
Motina. Taip paskelbė Ame
rican Mothers komitetas 
'per savo metini Motinu Sei
mą New York mieste. 

iszbandymos buvo laikomos 
Rytu Vokietijojes, parodin- 
ti Komunistu galybe priesz 
Vakaru krasztu agentus ir 
szpiegus.

omo

savo dedes, Dave Beck.
Paskui, Fred P. Loanis, isz 

Seattle, Washington Senato 
Komisijai pasakė kad jis yra 
buvęs patarėjas del Dave Beck 
ir del jo unijos, bet atsisakė 
1955 metuose, kai jis pamate 
kad Dave Beck isznauduoja 
unija, ir savo vieta kaipo Pre
zidentas isznauduoja pasipini- 
guoti.

Danol Hedland sako, kad 
Dave Beck gavo $8,000, kai jis 
patvirtino morgieziu del Frue- 
hauf Trailer kompanijos del 
del $1,500,000 Detroit mieste.

Loanis sako kad tas Dave 
Beck buvo gavės $32,500 nuo 
kompanijos, kad jis patvirtino 
jai dideli morgieziu statyti 
puosznu vieszbuti in Honolulu, 
su unijos pinigais — ir visai be 
unijos vadu ar nariu žinios.

VIESULOS
UŽMUSZE 20 ŽMO

NIŲ; SUŽEIDĖ 80
SILVERTON, TEXAS. — 

Viesulos ežia baisiai daug isz- 
kados padare ir užmusze dvi- 
deszimts žmonių ir sužeidė 
daugiau kaip asztuonios de
szimts.

Valstijos policijos Kapito
nas J. W. Blackwell sako kad 
vien tik Silverton miestelyje 
devyniolika žmonių buvo už- 
muszti.

Per kelias sanvaites tos vie
sulos sukosi aplink tos apylin
kes miestus ir miestelius ir vis 
visur grasino, bet niekas nesi
tikėjo kad taip staiga tos vie
sulos isztiktu ta Silverton 
miesteli.

Dvideszimts penki namai 
buvo sunaikinti ir apie pusde- 
vinto szimto žmonių turėjo ap
leisti savo namus ir apsaugos 
kitur jieszkotis.

Vienoje szeimynoje penki 
buvo užmuszti. Daug sužeistų
jų yra pavojingoje padėtyje ir 
gal žuvusiu skaiezius padidės 
pirm negu tos viesulos apsi
stos.

[nusižudė
AUTOMOBILYJE

SALEM, N. J. — Keturios 
deszimts metu amžiaus žmogus 
isz Alloway nusižudė savo au
tomobilyje. Jis su savo auto
mobiliu invažiavo in Susiedo 
garadžiu, užsidarė garadžiaus 
duris, prisuko senos paipos ga
la prie autemobiliaus exhaust 
paipos, isz kur inžino durnai 
iszeina, ir kita gala inkiszo pro 
langa in savo automobiliu ir 
taip save užsidusino;nusižude.

Policijantai isz jo popieru ir 
llaisniu darado kad jis buvo 
Į William E. Halter, nuo Gana] 
ulyczios. Daktaras Horace Las- 
calzo, apygardos gydytojas pa- 
sirasze ant policijos popieru 
kad tas žmogus pats save nusi
žudė.

Policijantas Edward Garyon 
sako kad to žmogaus lavonas 
buvo užtiktas Ponios Bertha
Williams, kuri buvo sugryžus 
isz darbo del pietų. Kai ji isz- 
girdo automobiliaus inžina ji 
pažiurėjo in savo Susiedo gara
džiu ir užtiko ta negyva žmo
gų. Jos Susiedas, Ponas Wm. 
Supplee yra iszvažiaves in 
Florida.

Kapitonas Robert Martin 
isz Milford, Utah, kuris yra 
komandorius Jet eroplanu 
skvadrono, Korėjoje, ežia 
stengiasi parodinti kaip jis 
gali ir su senovisz-ka strėlė 
szauti in regi. Nors szitas 
Kapitonas Martin yra pa
garsėjęs kaipo geriausias 
szovikas isz Jet eroplanu su 
musu naujausiais karabin
ais, jis ežia pasirodė kaipo 
tikras minksztu pirsztu mu
žikas, negalėdamas in regi 
pataikinti. Jis sako kad jam 
daug lengviau szauti su ka
rabinais isz greitai lekan- 
czio Jet eroplano, negu su 
tomis strėlėmis, kurios ro- 
d.os lekia kur sau nori.

SKAITYKITE “SAULE”

EISENHOWERIS
PERSPĖJA

Nebaikauti Su Taika
WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Eisenhoweris, 

per televizija, ana vakara per
spėjo, ir rodos norėjo visus isz- 
gazdinti, kad musu krasztas 
dabar su apsauga ir baikauja. 
Jis visam krasztui pasakė kad 
taikos preke yra peraugszta, 
perbrangi, taip baikauti.

Jis visomis galiomis stengie
si intikrinti žmones kad jo nu
statytas virsz septynios de
szimts vieno bilijono doleriu 
‘ ‘ Budžetas ’ ’ yra reikalingas, 
ir kad jo negalima sumažinti.

Jis ketina dar kelis sykius 
kreiptis in Amerikos eilinius 
žmones per radija ir televizija.

Kiek buvo galima per ta 
trumpa laika dažinoti, tai isz- 
rodo kad Senatas ir Kongres
as ne taip labai maloniai atsi
liepė in ta Prezidento Eisenho- 
werio prakalba.

Komisijos pirmininkas, Cla
rence Cannon, Demokratas isz 
Missouri, sako kad Kongresas 
ir Senatas eis ‘apie savo bizni’ 
ir sumažins valdžios praleidi
mus, nežiūrint ka Eisenhowe
ris sakys Kongrese ar per tele
vizija.

Republikonas isz New York, 
Kongresmonas John Taber sa
ko kad jis nežino ir negali su
prasti, “isz kur Prezidentas 
tiek daug tokiu klaidingu ži
nių yra gavėsi”

Pirm negu Prezidentas Ei
senhoweris pradėjo savo pra
kalbas ant televizijos, ta diena 
jis nukentejo nemažai isz Kon
greso, kuris iszmete keletą jo 
bylu ir kelis jo inneszimus Se
natas iszbrauke.

Prezidentas Eisenhoweris, 
per savo tas televizijos prakal
bas, kaip tenai apsisuko ir ap
sisuko ir apsivertė. Jis vis rei
kalavo kad Amerika paskirtu 
daugiau ir daugiau pinigu del 
apsiginklavimo, ir paskui, ki- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

POPIEŽIUS PATARIA
POLICIJANTAMS

VATIKANAS. — Szventas 
Tėvas, Popiežius Pijus Dvylik
tasis priėmė tris tukstanezius 
Italijonu policijantu ir jiems 
davė patarima, kuri mes seniai 
norėjome bet neiszdrysome ir 
bijojome duoti: Kad jie szvel
ninu ir kaip džentelmenai pasi
elgtu su žmonėmis, ir kad jie 
ne taip skubintus! visiems 
draiveriams duoti tikietus del
mažus prasikaltimus. Jis jiems and Bourbon” saliuna ant 11-
pasake kad jie turi būti pagel- tos ir Commerce uly.

į bininkai ir talkininkai kitiems Saliuninkai saiko kad tie po
nes ju alga pareina isz tu licijantai be jokios priežasties 
kraszto piliecziu, kuriuos jie inejo in ta saliuna ir pradėjo 
taip greitai aresztuoja. musztis, pesztis ir. visus daužy

Butu visiems geriau jeigu 
musu Szventas Tėvas ir Ame- 
rikiecezius policijantus pasi
kviestu ir jiems panasziai pa
tartu.

GUBERNATORIUS
ŽMOGŽUDĮ PALEIDO

PHILADELPHIA, PA. — 
Septynios dienos po tai kada 
paskutinis “Green Street 
Counts” žuliku buvo nuteisti 
iki gyvos galvos in kalėjimą, 
Gubernatorius George M. Lea-, 
der paleido isz kalėjimo 21 me
to amžiaus žmogžudį Frede
rick W. Schoefling, kuris buvo 
iszbuves kalėjime mažiau kaip 
du metu už nužudinima penki n 
vaiku tėvo Robert Kehoe. Jis 
buvo pasmerktas nuo keturiu 
iki dvylikos metu in kalėjimą. 
Bet Pennsylvanijos Guberna
torius jam viską dovanojo ir ji 
paleido.

Mes jau seniai sakeme ir vis 
sakome kad jeigu kalinys, pra
sikaltėlis yra vertas sumažini
mo jo bausmes ar visiszko do
vanojimo, tai vien tik tas tei
sėjas ar tas teismas kuris buvo 
ji nubaudęs turėtu būti inga- 
liotas tai padaryti.

Jeigu kokis politikierius, ar 
tai jis butu valstijos Guberna
torius ar viso kraszto Prezi
dentas tokiam prasikaltėliui 
dovanoja ir ji paleidžia, tai kai 
tokis žulikas vėl prasikalsta, 
tai tas Gubernatorius ar Prezi
dentas turėtu už ji atsakyti ir 
pats in kalėjimą eiti ir jo baus
me atlikti.

Jeigu mes norime kad musu 
teisėjai ir musu teismai ger|i 
savo darba atliktu ir tinkamai 
nubaustu prasikaltėlius, tai 
mes turime griesztai visiems 
politikieriams pasakyti kad jie 
nekisztu nagu in tuos klausi
mus. Ir Ponas Leaderis, su visa 
jam pagarba del jo vietos, nėra 
kas kitas kaip tik paprastas 
politikierius kuriam nereikėtų 
kisztis in teismo reikalus.

3 POLICIJANTAI
SUARESZTUOTI

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys Philadelphijos miesto po
licijantai yra suaresztuoti ir 
intarti už sumuszima. dvieju 
saliuninku.

Vienas intarimas pareina 
staeziai isz valdžios teismo. In
tarti policijantai yra Warren 
G. Davis, John F. McCaffery ir 
Thomas J. Frommer. Visi trys 
yra ar buvo detektyvai, isz 
12th ir Pine u’y., stoties.

Saliuninkai kurie juos inka
re yra: John J. Devine, 29 me
tu amžiaus ir Daniel E. Welch 
isz Charlotte, North Carolina.

Intarimas. sako kad tie poli
cijantai tuos saliuninkus su- 
musze, kai jie inejo in “Beef 

ti.
Kai jiedu kreipėsi in polici

jos virszininkus, jiems buvo 
pasakyta tylėti ir eiti sau na
mo. Miesto teismas ju byla isz
mete; bet paskui kai jiedu

Szvedijos Insimylejusi AMERIKIETE ŽUVO
Karalaite PARYŽIUJE

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Szvedijos Karalaite 
Margaretha, rodos nepaiso 
kad jos karališkai szeimynai 
nepatinka jos kavalierius. 
Ji yra insimylejus in Robin 
Douglas-Home, kuris yra pi- 
janistas Londone.

Szvedijos Karalius Gus
taf insake Karalaitei Mar- 
garethii greitai sugryszti in 
Szvedija, kai jis isz iszgirdo 
kad ji buvo insimylejusi in 
ta pijanista. »

Robin Douglas-Home pats 
pareina isz karaliszkos gi
mines ir jo kraujas yra ba- 
joriszkas, bet gaila kad jo 
szeimyna nėra bagota.

kreipėsi in valdžios augsztesni 
teismą, tie policijantai greitai 
buvo paszalinti ir suaresztuoti 
ir dabar turės patys stoti 
priesz teisėja.

SKAITYKIT
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Shirley Dar Vis Szviesi Žvaigžde

Shirley Temple kuri buvo 
taip pragarsėjusi kaipo jau
nute loszike, dar vis yra 
spindinti loszikiu žvaigžde. 
Ja ežia sveikina loszikas ir 
muving-pikezieriu direkto
rius Walt Disney, po iszkil-

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Dvideszimts trijų metu am-

I žiaus Janice Reinhardt, isz St. I
i Paul, Minnesota, ir jaunas Vo-
■ kietis užduso nuo virtuves ga- 
[ zu, kambaryje. Policijantai sa
ko kad tai buvo netikėta nelai
me.

Policijantai sako kad Ame-* 
rikiete Panele Reinhardt ir 
Vokietis Leo H. Horst žuvo 
nuo mažo pecziaus gazu kai 
jiedu norėjo užsivirti kavos jos 
kambariuose. Ugniagesiai la
bai greitai užgesino gaisra tuo
se kambariuose, bet jaunieji 
jau buvo uždusę.

100 METU AMŽIAUS 
ŽMOGUS PRIGĖRĖ

NEW YORK, N. Y. — 
Sz.’mto metu amžiaus Leopold 
Levy, Žydelis, kuris buvo apsi
gyvenęs in Žydu seneliu prie
glauda, Daughters of Israel, 
buvo surastas ežere, kur jis 
prigėrė. Tas ežeras randasi in 
Central Park.

Prieglaudos virszininkai spė
ja kad jis bevaikszcziodamas 
ant to ežero kranto paskydo ar 
apslobo ir taip in ta ežerą in- 
krito.

NASZLYS NUŽUDĖ
DAKTARA

Kaltina Ji Už Savo 
Žmonos Nusižudinima

OAKLAND, CALIF. — 
Naszlys, kurio žmona nusiszo- 
ve trys metai atgal, nuszove jos 
daktara, garsu plaucziu ligos 
chirurgą.

Daktaras, 61 meto amžiaus 
buvo Harold G. Trimble, kuri 
penkis sykius perszove, 53 me
tu amžiaus Saul Sydney Klass,

(Tasa Ant 4 Puslapio) 

mingos vakarienes kur lo
szike Shirley atvaiždavo 
“Mieganczia Gražuole,” in 
Disneyland, Californijoje.

Kairėje yra jos dukterys 
trijų metu Lori ir devynių 
metu Susan.
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Kas Girdėt
Mums sziandien labiau rupi 

pragyvenimas, negu gyveni
mas. Mes pamirszftame ar tie
siog netikime kad mokslas yra 
ne del pragyvenimo, 'bet del 
gyvenimo. Prezidentas Lincol- 
nas buvo pasakęs: "Asz skai
tau ir mokinosi ne kad asz isz 
to savo' mokslo pragyvenieziau, 
bet kad kai asz pragyvenimą 
sau pasirūpinsiu,, mokecziau 
kaip gyventi ir kaip gyvenimą 
invertinti. ”

Mokslincziai po visa, Ameri
ka szaukia, kaip tas balsais ty
ruose, kad mums reikia su- 
gryszti prie gryno mokslo, prie 
mokslo pamatu; kad mes pir
miausiai turime savo vaikus 
iszmokintį kaip skaityti, raszy- 
ti ir rokundas vesti. Jie saiko 
kad visa kita turi būti pasza- 
liai.

Au g sztesn i o si o s mok y k 1 o s 
ima jau gryszti prie gryno ir 
tikro mokslo ir ima nusikraty
ti visu tu kvailyseziu.

Kur ežia protas jeigu augsz- 
tesnioje mokykloje yra moki
nančiai vaikus kaip vairuoti au
tomobiliu ir mergaites kaip py
ragus kepti? Koks ežia moks
las, kokia ežia, mokykla?

Kai kuriose mokyklose jau 
vėl invedania beržine szaka ir 
mokiniai yra baudžiami už 
prasikaltimus, nežiūrint ka ju 
tėvai sako ar kaip jie piktina
si.

"report Calrds”. Bet už keliu 
metu jie vėl invede ta. mada ir 
dalbar studentai geriau moki
nasi, nes jie 'žino kad ju tėvai 
pabaigoje menesio dažinos 
kaip jie dirbo, mokinosi ir dar
bą v o s i m o k y k ] o j e.

« o

New York mieste vienas mo
kintojas buvo patrauktas iri 
1 eismą už tai kad jis vienam 
studentui inspyre in pasturgali 
kai tas studentas jam tyczia 
užkirto kelia iri mokyklos kam- 
bari. Teisėjas nutarė už ta mo
kintoja ir priesz ta studentą, 
sakydamas kad mokintojas tu
ri pilna teise sau prasimuszti 
ar prasiskinti kelia iii mokyk
los kambari, ir jeigu to studen
to užpakalis buvo jam ant ke
lio tai jis turėjo pilna teise ten 
jam gerai inspirti.

In Corpus Cli rišt i, Texas, vi
si, ne tik studentai bet ir mo
kiniai turi mokintis Ispanu 
kalbos, ir pasirodo kad jie, mo- 
kindamiesi Ispanu kalbos, 
daug geriau iszmoksta ir Ang
lu kalba.

Reta kuri augsztesnioji mo
kykla., išžiūrant keletą Katali- 
kiszku mokyklų dabar drysta 
pareikalauti kad studentai mo
kintus! Lotynu kalbos. O gal 
tik vien Jėzuitai savo mokyk
lose reikalauja kad studentai 
nors per vienus metus mokin
tus! net ir Graiku kalbos.

Kam J. Koncziu, Ba'lf’o pir- Sunki buvo jenarolo kelipne, 
sas buvo suszutytas ir su- 
usztas, o teipos-gi neturėjo

p i na,si paszelpa už

Musu 'biznis v ra

taip neketinome savo bizni ves
ti, Ibet taip atsitiko, ir gana.”

Pypkes Durnai
Ar tai t u ežia jenarole ?!

iii peklai

Patogumas
Daugelis merginu ir motoru 
Aplaiko patogu veideli 

isz bonku,
Bet vyrai taipgi aplaiko
Patogius veidelius isz 

bonku,
Bet vietoje teptis
Tai laszus pila in gerkle.

V

ŪKININKO SŪNŪS

o motina 
už ja ture-

Karalius pradėjo juok
tis tarydamas:

— Ko norėjai tai gavai, 
jau asz misi imi, kad atsinoresi 
jo paezios, o jenarolas atsake: 

Ne! Asz nedovanosiu 
jam už szitokie dalyka! Pritai-

Jau mažai liko augsztesniu- 
ju mokyklų, kuriuose yra mo
kinama Lotynu ir Graiku kal
bos. Mažai studentu moka kaip 
Anglu kalba paraszyti 'bent 
trumpa laiszka.

Ir juos negalima per daug 
kaltinti, kai mokykloje yra mo
kinama kaip virti, kepti, sinti 
ir mėgsti, automobilius vairuo
ti, plaktuku kalti, paveikslus 
pieszti ir Amerikoniszka kazo
ką szokti.

Sziaucziu ir kriaueziu mes ir 
taip, be jokiu mokyklų gana 
turime. Jeigu mes milijonus 
doleriu padedame ant, musu 
nlokyklu, tai mes turetume'rei- 
kalauti kad musu vaikai ka 
nors tose mokyklose iszmoktu.

Szokiu, virėju, s i u v e j u, 
mokslas nieko bendra neturi ir 
negali turėti su mokyklai.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

narola. už sprando inmote 
katila, o karaliaus motina 
vede pas .Joną.

Pasikalbėjo Jonas su ja 
landa, po tani papine puse 
do. Atveda jenarola visa 
szutusi smaloje, ir vos g 
ir po tam ėjo namon.

knygas, ir rado loid ant tokio 
tai kalno, yra diena, didele ug
nis, o nakti baisi audra, ir ten

71111,

ralius prisakė Jonui tuos žie-

Parejas Jomis, namon, pasa
kė paežiai apie tuos žiedus, o

Jeigu mes nenorime savo 
vaikus mokinti tikro mokslo, 
tai kam tiek pinigu mes pa- 
szveneziame toms mokykloms. 
Amato, dailydcs, kriaueziaus, 
siuvėjo, virėjos darbai musu 
vaika, gali iszmokti 'bedirbda
mi. Mokyklos ne tam.

Philadelphijoje, Pa., moky
tojams griežtai uždrausta 
mokini ar studentą nubausti 
mokykloje, nežiūrint kaip jis 
prasikalstu .Už tai dabar mies
to valdžia turi paskirti polici- 
jaiitus, kad jie važiuotu ant 
mokyklos autobusiu ir ant 
strytkariu, kai tie mokiniai va
žiuoja, kad prižiuretu kad jie 
nesumusztu draiverio, kunduk- 
toriaus ar kitu žmonių kurie 
tuo paežiu sykiu važiuoja. Už 
tai Philadelphijoje dabar in 
teismą papuola, daugiau jaunu 
pienburniu negu suaugusiu.

♦ •

In Battle Creek, Michigan 
studentams buvo pavėlinta, pa
sirinkti kuriuos kursus jie no
rėjo., ir isz to iszejo kad niekas 
nieko usęiszmoko'. Dabar tie 
studentai yra priversti mokin
tis Anglu kalbos, gramatikos, 
matematikos ir istorijos. Ir da
bar isz tos. mokvklos iszeina 
mokinti jauhnoliai.

Iii Stoekton, < ali forui joje 
mokslo sztal as 'buvo panaiki
nęs studentu mokslo raportus

Well, perhaps, if you want to be 
strictly literal.
And yet, when she reaches college age will 
she be too late! Too late to get the kind of 
higher education so vital to her future and to 
the future of her country?

It all depends1.
There is in the United States today a 
growing threat to the ability of our colleges 
to produce thinking, well-informed gradu
ates. That threat is composed of several 
elements: an inadequate salary scale 
that is steadily reduc’ng-the number of 
qualified people who choose college teaching 
as a,career; classrooms and laboratories 
already overcrowded; and a pressure for 
enrollment that will double by 1967.

< The effects of these shortcomings can become 
extremeiy serious. Never-in our history lias 
the need for educated leader ship been so acute. 
The problems of business, government and 
science grow relentlessly more complex, the 
body of knowledge more mountainous.
The capacity of our colleges—all colleges — 
to meet these challenges is essential not only 
to the cultural development of our children 
but to the intellectual stature of our nation.
In a very real sense, our personal and national 
progress depends on our colleges. They must 
have aid in keeping pace with theįr increasing- 
importance to society.
Help the colleges or universities of your 
choice. Help them plan, for stronger’ 
faculties and expansion. The returns 
will be greater than you think.

If you want to know what the college crisis means to you, 
write for a f. ee bookist tc: HIGHER EDUCATION, Bex 35, 
Times Square Station, New York 35, New York.
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pati tarė:
— Tuos žiedus tai yra sun

ku gaut i e-, bet turi eiti ir ban
dyt.

Jono pati paira sze kokia, tai 
kortele, ir liepe jam visados 
turėt prisisegus prie krutinės, 
o ant galo tarė:

— Jeigu tau pakils kokia, 
audra, tai tu pulkie augsztie- 
uinkas arba kada, kaip gulsi 
tai' gulk augsztieninkas, o jei
gu to neiszpiklysi, tai pražūsi. 
Po tau: davė kaniuoluka ve
danti ir liepe eit.

Ėjo Jonas laibai ilgai, paskui 
kaniuoluka, užtiko viena, karta 
didele audra., Tuojaus puolė 
augsztieninkas ir pamate kad 
kas užsimojo su kardu kirst, 
bet pamatęs popiera ant kruti
nės, pradėjo skaityte, o kada, 
perskaitė, tarė:

— Kad tik kiški, tai tave 
svainuti 'buczian nužudžius. Po 
tani Jonas apsakė apie savo 
kelione, o ji jie tarė:

Tu negali paimt tu žie
du, asz pamegisiu.

Liepe jam ten laukti, o jijie 
nulėkė ant to kalno. Leke 'per 
visa, sanvaite 'bet negailėjo pa
imt ie tu žiedu, *ba. diena 'buvo 
didele, ugiiis, o nakti 'baisi au
drai. Po tam tarė:

— Turi eit toliaus, ir jijie 
jam davė laiszkele prie kruti
nės, ir tarė: tai rasi mano sese
rį, ji gal gales ka padaryt, bet. 
turi pult augsztieninkas kad 
griūt pamatytu popiera, ba ji 
yra piktesne už mane, tai gali 
n u žu d i rd .

Teip jisai ėjo toliu. Kada, 
pakylo audra, vėl puolė ir teip 
likosi kaip ir pirma. Tada anoj 
vėl liepė jam laukt, o jijie leke 
ant to kalno net per dvi san- 
vaites. Isz pradžių po syki, po 
tam tankiau, ant galo užtiko 
toki laika, kada ant. kokios vą- 
landes viskas nutyko, tada ji
jie užlėkė ir paėmė žiedus. At
neš ze, atidavė Jonui ir liepe 
neszt pas karuliu, tarydama:

— Kaip parneszi, tai tegul 
karalius su jenarolu sėda, už 
stalo ir laiko pirsztus, tai tu 
jiem uždek tuos žiedus ir ka, 
greicziause neatsižiuredamas 
begk pas paezia. Jonas teip ir 
padare.

Jenarolas gana da. spiresi ir 
nenorėjo sesi už stalo, Ibet bu
vo priverstas. Jonas užmovęs 
po žiedą, bego pas paezia ir ka
da. parėjo namon, pati paklau
sė:

— Ar jau atidavei žiedus?
— Jau, atsake Jonas.
— NA lai dabar gali eit pa

žiūrėt pas karalių.
Jonas sugryžias nerado pa

lečių, tiktai kaina deganti, tei
ki kaip kur ėjo žiedu parneszt, 
o ir jenarolas su karalium ten 
dingo. Tada visi žmones maty
dami ji feip galinga, aprinko 
karalium, kurio anūkai da ir 
dalbar ten karaliauja.

•-----.G A L A S -

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsi 
szito Katalogo '

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
'-'nvya 404 nndanin. 50n

No I<!2— Prakeik In. meilui

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—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai.: 
YTa 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 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, G2 pus., 
20c.

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

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

No.l 28—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.

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

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

"Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

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

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

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

I

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

No.l52—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No.l 50—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No J 51—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
lapiu, 20c.

i Skaitykit “Saule”

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; 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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; 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, 20c,

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrus 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.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagalba Kazyrom. 
25c.

No.l 80—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

18016—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.l96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Ma
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 tąsios 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 Medai iko Dievo Motinoi 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

frūST Užsisakant knygas isa 
szio Katalogo, veikia 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.

ISSr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisi mi
linio kasztu.

Visi M oni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai "visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
M&h&noy City, Psu, • JĮ, U, A
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:: Ūkininko Sūnūs ::
(Tasa)

Jonas sutiko ant to, ir ponas 
pardavė rasztus, kad lokiam 
ir tokiam parduoda puse mies
to, žemes, vandenų ir septynios 
deszimts laivu, ir su visais jam 
paveda kaip stovi.

Jonas paeipes popiera parė
jo namon, o pati paklausė:

—■ Na, o ka, ar pardavei? 
Jonas atsake:

— Pardaviau, bet pinigu 
neda.ve, tik ve kokia popiera. 
Ir padavė ta popiera savo pa- 
czai.

Pati peržiurėjo ir tarė:
— Gerai viskas yra, tik da

bar mudu turime eit iii savo 
gyvenimą, o ne ežia but. Eik, 
kur puikiauše narna, apžiūrėk 
ir liepk kad tie kas jame būna, 
iszsikraustintu, ba mes ten 
krausi i n si mes. L

Jonui kaip insake teip jis ir 
padare. Apžiurėjo kur pui- 
Idauses namas, priėjo prie du
riu ir patraukė už dzvanelo, ir 
iszejo ponas jau senyvas, pli
kas su dideliu pilvu ir barzda, 
ir paklausė Jono:

— Ko nori ?
Jonas atsake:
— Turite isz ežia iszeit per 

trauki trijų dienu, ba ežia mes 
kraustinsimes.

Ponas perpyko ant Jono, 
spjovė in akis ir suriko visa 
gerkle:

— Ka! Ar tu mus isz ežia 
iszvarysi, tokis utelus įbilda
mas! Ar tavo ežia namas? 'Czia 
namas kupezia.us ir tokis nu
susėlis mus nori iszvaryti! Žiū
rėk tu jo!

Jonas iszsieme popiera ir 
parode plikuiu. Ponas lik pa
žiurėjo’ in popiera, puolė ant 
keliu priesz Joną, ir melde' at
laidos. Jonas supykęs norėjo 
da ta diena kad. iszeitn isz to 
namo, ‘bet per ilgapraszima. su- 
minksztino Jono- szirdi ir da 
gavo pavelinima, per tris die
nas i szsi kraustyt.

Po- trijų dienu jau tam name 
sėdėjo Jonas su savo mylima 
pacziule. Nusipirko jie puikius 
arklius, jog ‘buvo da, puikesni 
kaip karaliaus. Ir kaip kada 
Jonas su savo paezia sėsdavo 
ir važinėdavo po miestą ir už 
miesto. Viena karta pasitaikė 
kad jie susitiko su karalium ir 
jenarolu, kurie du aibiniu, nebu
vo ženoti. Kada karalius ir je- 
nerolas pamate . teip patoga 
motere, nuo to laiko pradėjo 
darytie rodą, kaip ta turtinga 
kupeziu nu'det, kad jo paezia 
paimt.

Jenerolas 'buvo raganium, ir 
pagalvojo kad jis ’bus visai 
lengva pervest. Teip jie viena 
karta, parasze laiszka pas ta 
kupeziu, kad jie pribūtu pas. 
karai i u in sveczius. Jonas'butu 
važiavęs, -'bet jo- pati nevažia
vo, per ka. ir jis namie likosi 
tik parasze laiszka kad kara
lius atvažiuotu pas juos in sve
czius. Teip karalius su jenero- 
lu atvažiavo, bet kada jie in- 
ejo in pakajii, rado Jono paezia 
meszgant ka. toki. Jijie pama- 
czius sveczius stojo- ir prasze

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta;- Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa. 

tolyn. Bet karalius vos iszgir- 
do tuos žodžius negalėjo Palai
kyt, puolė ant žemes, o paskui 
ji ir jenerolas. Matydamas tai 
jijie liepe tarnam iszmestie 
abudu laukan ir iszvyt isz kie
mo, ba mane kad girti.

Karalius su jenerolu skubi
nosi namon ir nuolatos 'barėsi 
tarp saves, ir karalius davinėjo

a ' 1 T
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Nuo pavietres irkarios, 
Ir nuo- valkatos mergos, 

Tegul kožnas. Dievas sergsti, 
Nuo pasipaeziavimo su 

tokia gelbsti,
Sztai kaip pirma daug 

vyru turėjo, 
Katras vežiojosi po 

Rodliaiuzes tai mylėjo, 
Ir vedusios tankiai taip 

daro, 
Senoviszka paprotį vis 

varo, 
Visi Mikai ir Patrikai 

neiszgaruoja,
Norints jau motore, 
Bet -juos garbavoja, 

Ir visokiais 'budais juos 
vilioja, 

Kukant, vvrii-cziai, nuo.* tokiu,
Bamlbiliniu ir kareziaminiu, 

valkatų,
Nes km nauja sz akute 

int raukia,
To ne jo k i s komikas 

n eiszt raukia.
* * *

Vyrucziai gerai apsižiūrėkite, 
Jeigu, su kokia mergele

Sueit i in pora norite, 
Ba nekurtos yra priedia 

velniu, 
Ir t ik pasinaudoja nuo 

vaikiniu, 
Viena, tokia nežino isz kur 

pribuvo, 
Ir Pennsylvania joje apsigyveno 

'Vaikinai kaip ant medaus - 
užpuolė, 

Ir net musztynes pakele, 
Toji mergele užsisako su 

vienu,
O laisnus iszeme su kitu, 

Pinigu iszkaulijo nuo 
abieju, 

Na ir iszbego po szimts
■ velniu, 

Dabar vaikineliai sue ja 
dejuoja, 

Ir badai net verksznoja,
Neturi ka daryti, 

Turi apie taja valkata 
užmirszt i, 

Bet asz sakau ir 
sakysiu, 

Ne viena mokinu ir 
mokysiu, 

Kad atsargiai nuo tokiu 
Imtu, 

Bile valkatos neužkabytu,
Tai nieko, juk kožnas 

mokslas kasztuoja, 
. O mokslas pinigu reikalauja.

O jeigu po kelis dolerius 
iszliko,

Tai sziandien daug 
protingesniu pasiliko. 

rodą, jenerolui: kad velyt liau
tųsi apie ja ir negalvoto-, ba. jau 
ir teip baisiai geda, apturėjo, 
bet jenerolas'buvopiktais ir ne
atstojo nuo savo, tarydamas:

— Mes turime su tiioni 
gaut rodą ir turės jijie mud
viem tek tie.

Po kokiam tai laikui, liepe 
jenerolas karai n i kad jis pra- 
szytu tik viena Joną pas save 
in sveczius, jeigu jo pati neno
ri. Kaij) pagalvojo teip ir pa
dare.

Nusiuntė laiszka pas Joną 
kad tas priimtu in sveczius pas 
karalių. Pati iszleisdama Joną 
tarė:

— Jie tau siulis visokias 
tarnystas kokiu tik tu norėsi, 
bet ne apsiimk kad ir geriause, 
ba. tu ir asz prasiusime, ba jie 
mano teip padaryt .

Jonas prižadėjo viską iszpil- 
dyt ka jam pati insake. Nuva
žiavo- pas karalių, priėmė ji 
meilingai; davė valgyt ir gert 
ko tik nori. Kalbėjosi jie laibai 
linksmai ir po biski nuolatos 
girks-zno-jo. Jonas buvo- jau už
sigerės, per ka. linksmesnis bu
vo ir ant nieko- ne atbo-jo. Jene
rolas. matydamas 'kad Jonas 
jau užsigėręs, gunde karalių 
kad Joną kalbytu ant tarnys
tes. Tada Karaliui! eme jam 
siūlyt visokius augsztus dins- 
tus tarydamas:

— Tu bagotas, bagotėsnis 
ir už mane. Norint asz turiu vi
sa žeme po valdžia, bet ne yra 
mano locnaste, o tu ka, turi tai 
viskas, yra. tavo lomia. Dėlto 
asz norietau diiotie dinsta kad 
turėtum augszta va.rda ir bū
tum garsus ir kitose karalystė
se per ka. ir kupczystai geriau 
eitųsi, o dabar norint esi gana 
turtingu, bet vardas negarsus.

Jonas apsiėmė but už vežira. 
Tuojaus padare rasztus kad 
Jonas liekasi ant dinsto ir ap
siima, viską iszpildyt ka tiktai 
karalius prisaikis, o kad ne, tai 
jam galva nukirs. Ant to kon
trakto Jonas- pasirasze.

Ant rytojaus turėjo jau pri
imt pas karalių.

Po viskam, iszejo Jonas na
mon pas savo paežia. ir sau 
miegojo- net. iki -piet, ba ja,m ne 
ant mintos neužėjo ka jis turė
jo padgres koki kontraktą su 
karalium. Karalius nesulauk
damas Jono, nusiuntė savo le- 
kaju kad ji paszaukt. Alėjas- to
kajus patraukė už skambuezio. 
Pabudo Jono pati ir nuėjo žiū
rėt kas pribuvo? Pamaezius 
kad lekajus karaliaus paklau
sė- Jono:

— Ar tu ne apsiėmei pas 
karalių ant tarnystes?

Jonas ginesi kad ne, bet jijie
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PLAN TODAY — BUILD FOR THE FUTURE

apžiurėjus kiszenius, rado pa
daryta, kontraktą, tada Jonas 
atsiminė ir teisinosi, kad tai 
girtas būdamas tai padare. Ta
da pati eme ji baust taryda
ma:

— Dabar mudu abudu pra
žūsime, ba jau ir lekajus nuo 
karaliaus atėjo!

Ine jo- lekajus ir tas pasako 
kad jau ji karalius lauke. Ne
buvo ka, daryt, turėjo eit, Iba 
kad butu nejas tai ir teip jau 
butu jam galva kirto.

Užsikėlęs Jonas, su baime 
rengėsi ir ėjo pas karalių. Ka
da atėjo, iszdave pietus ir isz
dave prisalfimus ant rytojaus.

Ant rytojaus karalius liepe 
jam kad už miesto, ant kokio 
tai kalno ežere prigaudytu ža
vu ir ant piet pagamintu. Jonui 
tas kalnas jau buvo žinomas, ir 
kad ant jo jokio ežero nesira-1 
do. Vakare parėjo namon, o 
buvo teip susirupines, kad nei 
valgis nelindo, o pati paklausė:

— Ko tu teip susirupines?! 
Jis atsake :x

— Kad karalius uždavė* 
man žuvu ant to kalno ežero 
prigaudyt, o tenai jokio ežero 
nesiranda, tik vieni akmens ir 
brązginai, o kad to nepadary
siu tai bus po manim!

Tada pati tarė':
— Matai kaip negerai pas 

darei, bet nesirūpink, tiktai 
liepkie karalui kad mėgstu 
tinklą ir duotu žmonių kad 
gaudyt žuvis.

Ant rytojaus jau Joną mie
gas ne eme, tik greitai kėlėsi ir 
ėjo ant to kalno pažiūrėt air-gi 
ten atsirado kokis ežeras kaip 
jam pati saike. Ant to kalno la
bai buvo sunkus nžlipima.s ba 
reikėjo lypt iper visokias grio
vas ir brązginus. Bet užsigavęs 
ant virsziaus, pamate labai 
puiku ežerą, o aplink ir kėlės 
puikius ėjo.

Tada ka greieziause bego 
pas karalių ir liepe- megst tink
lą. ir duot žmones. Kada greit 
tinklas buvo gatavas davė

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi;
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn.
Jis skaito laikrasztininkus.
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais.
Bet jis "Saule” pasiskaito. 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes "Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia.
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

41 — -— ----- - - ------ __________ i...,”iiia

žmonių kiek reike. Tada Jonas 
tarė:

— Turi drauge leisto ir sa
vo isztikimiause tarna, kuris 
matytu kaip .žuvis gaudysiu, 
ba potam ■netikesit.

Pats karalius su jenerolu va- 
ževo, ba jie žinojo kad ten jo
kio ežero nesiranda, tai mane 
kad jam galva, nukirs be jokios 
proves. Privažiavo prie to kal
no, bet ant jo užvažiuot nebu
vo jokio kelio, per ka reikėjo 
pekstiem liptie, o- kad ant jo 
buvo niekai užlipimas, o ežia, 
nepratę, tai karalius su jenaro
lu net apsidraskė ir ne karta 
ipaslyde kakta, in akmeni mu- 
sze. Jau karalius ant jenarolo 
net piktas buvo už ta patari
mą, bet užlipo ant virsziaus su 
džiaugsmu, ba norėjo kad ka 
greieziause Jonui galva nu
kirst. Bet kaip- nnsidivijo 'kada 
pamate ežerą ir aplinkui puiku 

kele, o kaip užmėtė tinklą, tai 
liek žuvu pagavo ir tokiu, ka
da ndbuvo mate! Kada pargry- 
žo namon, likos pagamintos ir 
karalui ant piet paduotos. Ta
da. karalius tare in jenerola:

— Mudu geriau pameskim 
ta žmogų, ba jis gali mums da 
blogiau ka intaisyt, negu szita. 
kelione turėjome. Bet jenero
las tarė:

— Asz jam szito nedova
nosiu, ba ežeras galėjo isz ko
kio szaltinio subegt, nes jam 
reikė ka. sunkesnis užduot. Ir 
t aure josi karalui, kad jam liep
iu nueit in pekla ir pažiūrėt ka 
jo (karaliaus) tėvas ir motina 
ten velke.

Ant ry to jaus karalius liepe 
Jonui kad eit in pekla. Po tam 
Jonas parėjo pas paezia ant 
rodos, o pati tarė:

— Galėsi eit, ba pekla ne 
yra teip toli, kaip karalius su 
jenarolu mano, bet turi, kara
lius su tavim leist ir jenerola.

Ir padavus jam kamuoluka 
siūlu, toliaus kalbėjo: Kur szi- 
tas karnųolukas risis tai ten ir 
tu eik, o kaip valgyt norėsi ar
ba gert, tai te szita. skepetaite, 
tai atsisėdės, ja pasitiesk, o ko 
norėsi, tai tau ir bus, bet jena
rolu neduok niek, ba. pražūsi!

Nuėjo Jonas pas karalių ir 
pasakė, kad jau yra pasirengęs- 
tik prasze kad su juom leistu 
ir jenarola, kad matytu kaip 
su jo tėvu ir motina kalbėsis.

Karalius liepe eit jenarolui 
norint jis gana spiresi ir neno
rėjo, bet turėjo eit, Iba tai buvo 
jo užmanymas. Mat ir jenaro- 
las, kaip raganius tai suprato 
kad gali but blogai.

’Prisidėjo pilna, krepszi viso
kiu valgiu, kad turėtu ka ke
lione valgyt, ir divijosi kad Jo
nas niekai ne eme. Kada iszejo 
isz miesto, Jonas mete kamuo- 
luka. ir kur tas ritosi tai paskui 
ji ėjo. Kada užsimaine gert ar 
valgyt, tai visko isz tos skepe
taites turėjo, o jenarolas turė
jo vįlkt sunku krepszi, per ka

szilo labai ir sunki buvo kelio
ne, o po keliu dienu keliones, ir 
jo krepszi viskas pradėjo ges- 
tie, tai nuolatos prasze Jono 
kad jam duotu nor ka, bet. Jo
nas atsake, kad tas- turi but 
gardu kelionėje ka su savim 
paėmė. Na. ir teįp dasigavo in 
pekla. Tuojaus priėjo viresni- 
sis velnias ir užžiuretojas pek
los, kauše: Ka nori? Jonas pa
sakė, kad karalius ji atsiuntė, 
kad pažiūrėt ka. jo tėvas, su 
motina veike pekloje?

Velnias tarė:
—- Tėvas malkas veža, o 

motina katile sėdi ir smaloje 
verda. ;, - , ..

— Asz noreczia su tėvu pa
kalbėt. ,

Velnias tarė:
—■ Negali! Ba tėvas turi 

malkas vežtie, tai neturi laiko!
—■ U-gi ve ! Prakalbėjo- Jo

nas, karalius atsiuntė tarna su 
manim, kuris gales jo tęva no
rint ant valandos užvaduot.

Velnias tuojaus jenarola už 
sprando paemes, nuvede pa
kinkė in vežimą, o tęva palei
do. Jenarolas kaip nepraites 
buvo ne gerai veže tai ir lazdų 
ne mažai aplaike.

Kada Jonas pabaigė kalbėti 
su karaliaus tėvu, tada paėmė 
jis nuo jo puse žiedo ant ženklo 
kad sūnūs tikėtu, kad jis su 
juom kalbėjo.

Po tam tęva nuvede, o jena
rola paleido ir atvedė pas Jo
ną visa sumuszta ir velnias ta
re:

— Senis geriau malkas ve
ža negu szitas jaunas.

Jonas tarė:
— Da noretau su motina 

pasikalbėt, o velnias atsake:
— Kad motina teipos-gi ne 

turi laiko-, ba turi katile sėdė
ti.

— U-gi ve! Atsake Jonas 
ir jos sūnūs atsiuntė tarna, tai 
jis užvaduos. < tv

Tuojaus velniai pagriebė je-
(Tasa Ant 2 puslapio)
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LIGONBUTYJE

Petras — Na, kaip tavo 
sveikatele, Mikai, ar kiek 
geriau?

Mikas — Truputi geriau, 
bet vakar apalpau, net ant 
grindų parpuoliau ir badai 
net puse valandos gulėjau 
kol atsipeikėjau.

Petras — Tai matai, tokis 
gyvenimas senu jaunikiu.

Mikas — Tai ve, pasaka. 
Jeigu bueziau paeziuotas tai 
per visa gyvasti butau tarė
jas vargti, o dabar tik puse 
valandos.

NEGALĖJO ISZPILDYTI 
DAKTARO RECEPTĄ

Daktaras kalba in vargin
ga ligoni — Užrasziau tau 
gyduoles kurias turi imtie 
kas valanda po viena arbati
ni szauksztuka.

Ligonis — Reikėjo, ponas 
daktare, užraszyti man taip
gi laikrodėli ir szauksztuka.

— ‘ ‘ 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!

PLATINKIT "SAULE”
J

I



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Vietinis gydytojas, Dr. 

Mark Holland, kuris staigai 
susirgo ana diena savo namuo
se, 27 S. Catawissa ui y., gydosi 
in Temple University ligonbu- 
te Philadelf i-joje.

— Berodo j, Gegužio (May) 
22-tra diena, 6:30 valanda ryte 
devyni vyrukai iszvažiuos in 
Wilkes-Bairre, Pa., del karisz- 
kos tarnystes. Žemiau paduo
dame vardus tu kurie apleis 
isz:

Mahanoy City — Michael T. 
Salbol.

Morea — Floyd D. Dillman.
Frackville — Frederick E. 

Jones.

ko laivo “Bismarck” buvo nu
skandintais. Tai juoda diena vi
sam Anglijai Laivynui. Kai 
szitos žinios buvo paskelbtos, 
tai visi Anglijos kariszku lai
vu kapitonai gavo viena insa- 
kyma: mesti visa darba, visas 
pareigas ir greitai skubintis ta 
Naciu “Bismarck” laivu nu
skandinti.

Shenandoah, Pa.—
Buvęs miesto gyventojas, An
tanas Mizzera, 42 metu amž
iaus, nuo 467 56th uly., Brook
lyn, N. Y., numirė pareita Ket- 
verga, in Maimonides ligonbu- 
to BroUklyne. Velionis gimė 
Shenadoryje, sūnūs ponios L. 
(M izza.rienc) Nork ievieziene, 
nuo 80 Swatara Rd., Shenaido- 
ro Heights, jo tėvas mirė 1924

metuose. Buvo veterans isz 
antros svetines kares, o po ka
rei apsigyveno Brooklyn, N.Y. 
kuris dirbo del American Ma-

I

I chine and Foundry kompani
jos.- Paliko savo motinėlė; du 
brolius: Juozą mieste ir Petrą, 
Philadelphia, Pa..trys seserys: 
A. (AValutkiewicz) Szukausk- 
iene mieste; R. Berryman, Bal
dwin, Long Island, N. Y., ir P. 
Goodwin, Hampton, Va. Jo 
kūnas parvesztas pas L. Nor- 
kieviezius, 80 Swatara Rd., 
Shenandoah Hghts. isz kur la- 
dotuves invyko Panedelio ryta 
su apiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje, 9 vą.landa ir pa
rapijos kapinėse. Graborins 
Snyder laidojo.

SKAITYKITE “SAULE”

Policijantai visiems visoke
riopai patarnauja: In Oklaho
ma City, teisėjas Wendell Fos
ter buvo užsiėmęs su pertaisi- 
nimu savo teismo kambario, 
kai jauna porele inejo ir pa
reikalavo kad jis juos tuojaus 
apženytu. Jis niekur nesurado 
svietku. Bet tai maža beda; jis 

j tuojaus paszauke policijos ofi- 
į sa ir tuojaus pribuvo policinin
kai G. L. Engleberton ir Paul 
C. Ming. Ir viskas buvo tvar
koj.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa 
vo prenumeratais.

Stoja in Sheriff’o 
Rinkinius

Schuylkill County, Penna.
Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 

MICHIGAN FARM SURIS
Maryd, Pa.—

Ponas Petras J. Varanavacz- 
ius (Peter J. Waranavage), 
nuo 717 School ulyezios, yra

Maizcville— 'George E. Blo- 
zousky.

Shenandoah — John A. Pa- 
lu'binsky ir Frank J. Matine'.

'Sheppton — Michael T. Pi- 
zanis ir Thomas J. Fellin.

Onelda — J. R. Uisha’fer.
— Seredoj pripuola Szven- 

tos Ritos, o- Tautiszka, Vardi
ne: Aldona. Ir ta diena: 1939 
m., Vokietija, su Italija pasira- 
sze deszimts metu ka.riszka su
tarti; 1949 m., Buvęs Apsaugos 
Sekretorius James Forrestal 
nusižudė, iszszokdamas per 
Įauga nuo szesziolikto augszto, 
National Naval Medical Ii gra
butėje, Bethseda mieste, Md.; 
1947 m., Prez. Harry Truma- 
naspasirasze ant keturiu szim- 
tu.milijonu doleriu bylos, pa
gelbėti Graikijai ir Turkijai.

— Ketverge pripuola. Szv. 
Jono Nep ir Szv. Deziderijo, o 
Tautiszka Vardine: Kymantas. 
Taipgi ta diena: 1936 m., Prez. 
Antanas Smetonas vyriausybes 
lįusprendžiu Lietuvoje suszau- 

myti keturi valstiecziai; 1949 
'm., Prancūzijos, Anglijos, Ru
sijos ir Amerikos Užsienio Mi
nisterial susirinko Paryžiuje 
pasitarti Vokietijos klausi
mais; 1946 m., Geležinkelio 
darbininku straikos, viso 
kraszto pramone ir biznis su
paralyžiuotas; 1945 m., Hein
rich Himmler, Naciu Gestapo 
vadas ir Vidaus Reikalu Minis- 
teris, po Hitlerio valdžia, ku
ris buvo Anglijos kareiviu su
imtas ir suaresztuotas, nusi- 
trucino kalėjimo; 1846 m., 
Meksika,atsikirsdama, paskel
bė kaira priesz Amerika, kuri 
buvo kara paskelbus deszimts 
dienu priesz tai. Meksikai ne
buvo jokios vilties ta kara lai
mėti; 1701 m., Kapitonas Wm. 
Kid, mariu razbaininkas, su 
devyniais savo draugais buvo 
pakartas Londone. Jis buvo 
ipaemes ir paskandinęs kelis 
Anglijos laivus ir daug žmonių 
buvo iszžudes ant mariu; 1498 
m., Jeronimas Savanarolas, 
augsztas bažnyczios mokslin- 
czius ir garsus pamokslininkas 
buvo ant laužo sudegintas, už 
tai kad nesutiko su bažnyczios 
in statymai s.’

— Petny'czioj p r i p u o 1 a. 
Szvencziausios Marijos Kriks- 
czioniu Gelbėtojos, ir Szv. Jo- 
nanos, o Tautiszka. Vardine: 
Gina. Ir ta diena: 1844 m., Pir
masis telegrafas buvo vieszai 
žmonėms parodytas; 1946 m., 
Prez. Harry Trumanas grasino 
iszszaukti vaisika, jeigu gele
žinkeliu darbininkai tuojaus 
negrysz in savo darbus. Ant ry
tojaus visi gryžo in savo dar
bus, straikos baigtos; 1941 m., 
Anglijos didingas ir galingiau
sias kariszkas laivas “HMS 
Hood”, Naciu naujaus karisz-

Prekybinis Laivas Pasekmingai Pabėgo Nuo Viešnios

Ezitas labai nepaprastas 
paveikslas buvo nutrauktas 
nuo Pompano Beach, Flori
doje, kai prekybinis laivas 
pasekmingai pabėgo nuo

szitos viešnios, kuri yra kaip 
vėjo suktinis ant mariu. Pa
prastai laivai szitokiu audru 
ant mariu nesibijo, nes jie 
gali ar nuo j u pabėgti ar su

tomis audromis keliauti. 
Laivams pavojus tik jeigu 
tokios audros juos užtinka 
uostuose ar kur vanduo ne 
gilus.

Laiszkanesziu Parinktoji

Szita gražuole loszike mus 
baisiai slpvyle, kai ji insive- 
le su keliais vyrais ir pasiro
dė jau ne maža mergaite, bet 
savu užgaidu moteris'žke.

Szita gražuole, Maribell 
Whetstone, isz Wallingford, 
Pa., ežia važiuoja in nauja 
laiszkanesziu automobiliu, 
kuris padės paczta iszvežin- 
eti. Szitas naujas automo
bilius, mažas trokas bus 
laiszkaneszui variuojamas

liszvežioti paczta in miestu 
aszigalius ir pas ūkininkus. 
Automobilius ir szita gra
žuole pasirodė per National 
Materials Handling Expo
sition Seimą, Philadephijo- 
je. Szitokie trokai, (jeigu 
jus galite ta troka matyti 
per ta gražuole), labai daug 
padės laiszkanesziams kurie 
turi paczta iszvežineti ant 
farmu ir ant tu vietų kurios 
randasi už miesto.

Washingtdn, D. C.—■
Pareita Ket vergą,' Lietuvos 
Ministeris Povilas Zadeikis 
palaidotas. In laidotuves buvo 
susivažiave like Dipliomatai, 
Alto, Vliko atstovai, visi Lie-

Laisves Komiteto nariai, dau
gelis velionies draugu, taipgi 
buvo kitu valstybių atstovai.

In tolimesnių Vaszingtone 
klausima Departamento pro-

pareiszkos, kad jis stoja in 
Rinkimus del Schuylkill Apy
gardos, Sheriff’s vietos, ant 
Republikonu tildė to, Jis buvo 
pirmutinis savo varda in tuos 
rin k imu s in ra szy t i.

Kandidatas yra buvęs gy
ventojas isz Brocktono; sūnūs 
Beno Varanavacziąius. Jis yra 
trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus, ir yra savininkas Ha
waiian Sunset saldino,, Maryd.

Jis pradinius mokslus ėjo in 
Tamaqua Junior High School 
ir vėliau in Blythe Township 
High School.

Jis yra Szvento Petro ir Po
vilo parapijos narys 1 in Tama
qua ir vice-prezidentas Schuy
lkill County Tavern Keepers 
Association. Jis teiipgi yra 
Maryd ugniagesiu narys ir 
Amerikos Legionierių kuopos, 
Now Philadelphia narys.

• 1 tokolo skyrius esą pareiszkas, 
kad, “niekas negali perimti 
pasiuntinio titulo, nes nėra 
valstybes galvos, nėra vyriau
sybes ar egzilines vyriausybes.

Tik “charge d’affaires” ga
li būti skirtas Žadeikio vietojo 
kaip buvo padaryta su Latvija 
kada mirė Latvijos Ministeris 
Alfred Bilmanis. Tasai char
ge Dr. Arnold Sipekke, buvo 
iszrinktas Latvijos pasiunti
niu taryboj, kuri buvo susirin
kusi in Londoną.

V al st y b e$ d e; par t am en tas p a- 
reiszke, kad: Juozas Kajeckas 
vienintelis Lietuvos atstovy
bes personalo narys, yra dabar 
‘charge d’affaires ad interim.’ 
Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
Dipliomatu szefas Italijoje pa
skirs Žadeikio inpedini.

Mahanoy City Lietuviai 
Balsuokite už

Wm. Smigo
(Republikonas)

Ant Tax Collector
Praszo jusu balso ir paramos

Szirdingai Acziu ! ! 1 
Nominacija Utarninke, May 21

Mahanoy City Lietuviai 
Balsuokite už

John A. Malinowski
ANT CHIEF BURGESS

Praszo Jusu Balso ir Paramos!
Szirdingai Acziu!

Rinkimai pripuola Utarninke 
Gegužio (May) 21-ma diena.

EISENHOWERIS
PERSPĖJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tu atsidusjimu jis pasakė kad 
Amerika turi sutikti su Rusija 
ir su kitomis tautomis ant nu
siginklavimo. Jeigu jis reika
lauja daugiau pinigu del ge
resniu ir didesniu ginklu, “tai 
kur ežia vieta kalbėti apie nu
siginklavimą?”

NASZLYS NUŽUDĖ 
DAKTARA

FOUNTAIN — MICHIGAN

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

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.

Andruliui 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 nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN
♦♦♦♦^♦♦^♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦I**X**1**X******^*Z*>X*****X*************<''******X***********

teismą.
Vienas isz Daktaro Trimble

Apie tuzinas svietku mate 
kai Ponas Klass kokia valanda

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

buvęs žemeziugu ir laikrodėliu 
pardavėjas.
■ Daktaras Trimble yra buvęs 
vice-prezidentas National Tu
berculosis Draugijos ir Cali
fornia Tuberculosis & Health 
Draugijos prezidentas.

Klass, nuszoves ta daktara, 
nuvažiavo su savo automobiliu 
bet už keliu minueziu pasidavė 
policijantams, sakydamas kad 
jau viskas baigta, kad jis atli
ko ta ka jis norėjo atlikti.

Inspektorius Paul Potts sa
ko kad tas Klass jam pasakė: 
“Tas daktaras iszniekino ma
no žmona ir ja taip surūpino 
kad ji nusižudė. Jis ta pati yra 
padaręs kelioms kitoms mote
rims, kurios pas ji atėjo žy
dintis.”

Trys metai atgal teismas nu
tarė kad Ponia Ella Klass, 45 
metu amžiaus nusiszove save 
su medžiokles karabinu, nes ji 
buvo labai susirupinus savo 
sveikata. Ji gydijosi pas Dak-

tara Trimble per asztuonis me- Klass grasino ji patraukti in 
tus.

Po savo žmonos nusižudini 
mo Ponas Klass nuėjo pas poli- advokatu Ponas Herman Cook
cijos virszininka ir pas Dis- sako kad Daktaras tuos pini- 
triet Attorney ir reikalavo kad gus sumokėjo, nors visi advo- 
Daktaras Trimble butu suar-1 katai jam patarė taip nedary- 
esztuotas ir patrauktas in teis- ' ti. Bet jie sako kad daktaras 
ma už jo žmonos mirti, bet jam nenorėjo kad jo vardas butu 
buvo pasakyta kad jis jokiu vieszai tersziamas. 
priparodinimu neturi ir negali 
kabinti in ta daktara.

Tada Ponas Klass policijos savo automobilyje sėdėjo ir 
virszininkui buvo pasakęs: lauke Daktaro Trimble, prie 
“Asz tam daktarui atlyginsiu;' Oakland Medical ligonines, 
asz ji ar subankrutysiu ar nu- Kai Daktaras iszejo, Ponas 
žudysiu.”

Daktaras J. Lloyd Eaton, 
Daktaro Trimbelio pagelbinin 
kas per trisdeszimts tris metus 
piktai užsigynė, atsakydamas 
kad visi tie intarimai yra tusz- 
ti ir isz pirszto iszcziulpti.

“Asz niekados ne esu dirbės 
su puikesniu ir geresniu žmo
gumi, kaip Daktaras Trimble, 
‘jis sake,’ tokie intarimai yra 
isz tikro nežmoniszki.

Bet vėliau pasirodė ir pa- 
aiszkejo kad Daktaras Trimble 
1955 metuose buvo sumokėjęs 
Ponui Klass $30,000 kai Ponas1 dabar darysite.

1 Klass iszlipo isz savo automo- 
biliaus ir paliedo viena szuvi „ 
isz savo revolyeria staeziai in 
daktaro szirdi, ir kai daktaras 
parkrito ant ulyezios Klass pa
leido dar keturis szuvius in ji, 
ir paskui insisedo in savo auto
mobiliu ir sau nuvažiavo.

Kai keli policijos automobi
liai pradėjo ji vytis, jis už ke
liu minueziu sustabdė savo au
tomobiliu ir ramiai ir smutnai 
pasidavė, sakydamas: “Dabar 
viskas atlyginta ir užbaigta; 
asz nepaisau ka jus su manimi

DECIDING PP&L SCHOLARSHIP AWARDS

Independent scholarship selection 
committee faced difficult task in 
choosing the winners from nearly 
300 applications in Pennsylvania 
Power & Light Company’s fourth 
scholarship competition. The com
mittee finally selected G top high 
school students from the utility’s

10,000-square-mile service area. Left 
to to right: Dr. Charles C. Tillinghast 
principal-emeritus of Horace Mann 
School; Nichol H. Memory, director 
of admissions, Stevens Institute of 
Technology and Dr. Robert W. Van 
Houten, president, Newark College 
of Engineering.




