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Juoduku-Baltuju Susikirtimas Chicagoje

8K

Szita moteriszke buvo vie- 
na isz apie trisdeszimts žmo
nių, kurie buvo sužeisti, in 

i Calumet Park, Chicago, Ill., 
kai juodukai susikirto su 
baltaisiais. Szitos moter- 
iszkes vardas nebuvo pa
skelbtas, musu gautose ži
nutėse.

Isz Amerikos
LABAI SKYSTĄ

TEISIU BYLA

Serialas Byla Priėmė
72 Už; 18 Priesz

po- 
vi-

Sovietu
Augsztas Karininkas, 
Pulkininkas Rudolph 

Ivanovicz

Jis Gali Mirties
Bausmes Susilaukti

Laiszkas Isz Sibirijos
(Pasiunstas del Ponia J.
Visznauskienei, Peely, Pa.)Morros ji suseke ir iszdave.

Kai kurie laikrasztininkai 
spėja kad Sovietu valdžia pa
reikalaus kad szitas pulkinin-,
kas butu paleistas ir kad jam Asz su vyru ir dukrele, sveiki-

1957 - VI - 6.
Brangioji Tetuke!

viskas Tetuke gerai, ka jus at- 
siunsite, nes mes nieko netu
rime, nes vyras dar tik du me
tai kaip gryžo isz kalėjimo, 
teipat tik su kalinis drabužiais, 
o asz gyvendama su sena moti- 

dukrele, vos antI * butu pavėlinta gryszti in Ru-' naime jumi brangioji Tetuke, na m maža 
sija. Bet kiti sako kad vargiai tetinuka ir jusu vaikelius, taip- maisto sziaip, taip užsidirbau, 
kas panaszaus atsitiks, nes s.y- pat ir dede Vinca su dediene, ’ Teipat, kad su drabužiais

Daugiau kaip suimtas 
licijantu buvo pasiunsta 
sus numalszinti ir tvarka 
palaikyti.

Kiek buvo galima dažino- 
ti, tai tos riauszes prasidėjo, 
kai keli vaikezai pradėjo ak
menimis metinti in prava- 
žiuojanczius automobilius.

vieno neužpykinti nes jiems 
balsai, votai labiau rupi negu 
žmonių teises.

NAUJAS APSAUGOS 
SEKRETORIUS

McElroy Užima
Wilson’o Vieta

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris yra pasky
ręs muilo fabrikanta, 52 metu 
amžiaus Neil H. McElroy, už
imti Apsaugos Sekretoriaus 
Charles E. Wilsono vieta.

Naujas Apsaugos Sekreto
rius McElroy užims savo nau
ja vieta kada nors szio menesio 
pabaigoje, kai Wi’spnas pasi
trauks.

Szitas fabrikantas, McElroy, 
kurio alga yra du szimtai asz-

kai tuonios deszimts penki tuks- 
j tancziai ant metu, dabar gaus, 

buvo ka1'po Apsaugos Sekretorius, 
s tuks-

WASHINGTON, D. C. —
Senatas priėmė pirma Civili
niu Teisiu Byla, net nuo atsi
statymo dienu, po Civilinio 
Karo laiku.

Septynios desezimts du bal
savo už ta byla ir asztuoniolika 
balsavo priesz. Visi balsai ku
rie buvo priesz, buvo Demo
kratu.

Dabar ta byla yra pasiunsta 
in Kongresą, kur teipgi bus 
daug ginczu ir susikirtimu.

Jau septyni menesiai 
szita byla yra svarstoma.

Prez. Eisenhoweris 1
szita byla invedes, inneszes, ir tik dvideszimts penkis 
jis vieszai yra pasakęs kad jisį tanczius doleriu ant' metu. Jis 
su Senato nutarimu nėra pa
tenkintas, bet iszrodo kad jis 
vistiek ant tos bylos pasira-

. szys, jeigu ir Kongresas ja pri
ims.

Kai szita Civiliniu Teisiu

NEW YORK, N. Y. — 
Augszcziausias Sovietu szpie
gas kuris iki sziol buvo suim- muving-pikczieriu direktorius, 
tas yra penkios deszimts pen- Boris Morros. 
kiu metu amžiaus Pulkininkas 
Rudolph Ivanovicz Abel; So
vietu žinių inteligencijos kari
ninkas.

Jis jau ir taip buvo sulaiky
tas in McAllen, Texas, ir bu
vo rengiama ji sugražinti in 
Rusija, už tai kad jis be pasz- 
porto buvo czia atvykęs isz 
Kanados. Jis su savimi turėjo 
penkis tukstanczius doleriu.

Suimtas jis sutiko gryszti in

New York. Jeigu jis bus rastas 
tikrai kaltas, tai jis gali mir
ties bausmes sulaukti.

Trisdeszimts metu vetera
nas szpiegavime, jis stengiesi 
papirkti musu kareivius ir net 
karininkus; jis mokėjo viso
kiais budais isz musu kraszto
iszveszti paslaptis ir invairias! ki szpiegas suimtas ir vieszai linkėdama jumi sveikatos nuo liūdnai gyvenam, mergaite jau 
Rusijai reikalingas žinias. paskelbtas, jis jau savo krasz- Gerojo Dievulio. j didele, penkiolika metu,, baigė

Gavau nuo jusu laiszka, szir- 8 klases mokslas sekasi gerai, 
dingai aeziu, kad jus nepamir- Lbai norėtum ir toliau mokyti, 
state mus tolimame Sibire, tik jai Dxevas duos sveikata 

(jY teipat szirdingai dėkojame vyrui. Szita menesi mergaite 
jumi už maldų lapeli, kuri su ’ išleidžiu in Lietuva parveszti 
aszaromis skaitome, meldžia- sunaus, kuri palikau pusantrų 
mis kas vakaras, praszome ge- metu, o vyras visai yra nema-

paskelbtas, jis jau savo krasz- Gerojo Dievulio.
Ji suseke ir iszdave policijai tui niekam vertas, nes jo darbo

Amerikos szpiegas, buvęs dienos baigtos.

Amerikos valdžios advoka
to pagelbininkas, William F. 
Thompson sako kad szitas 
Pulkininkas yra augszcziau- 
sias Rusijos szpiegas kuris iki 
sziol buvo suimtas ir suaresz- 
tuotas.

Jo Vardas buvo keletą kartu 
paminėtas kai kiti szpiegai bu
vo suimti, bet niekas neis.zdry- 
so ji intarti, kol buvęs muving 
pikczieriu direktorius Boris

Czia Buvo Miestas!

EROPLANAS SU 
ŽMONIŲ

Parszlubavo In Hawaii ro^° B^evu^° sveikatos ir kan- tes> 2 note ^aip trokszta tevu
' trybes mums varge.

Du In Trmmi Ilvapcn Buvo Pas mus kunigėlis, tai- U JO j Dell UŽDUSO g.į per deVynes metus pįrma 
karta aplanke kunigas ir tai

szirdis matyti savo vaikeli, 
aisz jau ir sveikata padėjau be 
verkdama. Mamyte raszo laisz
kus džiaugėsi, kad Lietuvos

o 
mes dar visa Geguži vien vejas 
sziaurus pute, ir sniegas krito. 
Pasodinau daržovių po langais 
kėlės lyses, ir tris viedrus bul
vių, o daugiau bulviu pasodi
nome miszke, vyras su lopeta 
sukasė žemes tai pasodinome 
apie dvideszimts penkis vied
rus.

Turime valdiszka " kambarį 
ku

riame ir miegame ir valgome ir 
sveczius sutinkame ir meldžia
mės, susirenkame kelios szei- 

pa_ mynos ir giedame vakarais, 
kriksztino ir patys szliuba pa- mokame po trisdeszimts rubliu 
eme, jaueziasi tikri Katalikai menesi, taipat sviesa elek-. 
sziame miszku kalėjime. Tetų- tros, malku patys miszxe pri- 
le jus klausėte ar gavome siun
tini, dar negavome, bet tiki
mės gauti, nes ir kiti musu kai
mynai yra gave jau kelis siun- 
tinus tai vieni greit ateina, o 
kiti ir po 2-3 menesius eina.' 
Tetuke jus klausėte ar asz ne- 
norecz’au sziltu drabužu, senu)

Nusileido Ant Hilos Ilk nakti laike Mi'szias; clave oras Wvesnis kvėpuoti,

Salos
szliubus ir kriksztino vaike
lius, jeigu jus Tetuke butut 
galėja, matyti, toki vaizda, ka- 

Armijos da mus mažame kambarėli su-HONOLULU.
prekybinis Transport eropla- klupe ant keliu dėkojome Die-
nas, C-97 gu 67 žmonėmis par- 
szliubavo per tūkstanti' myliu 

! skersai Pacifiko juras ir pa
sekmingai nusileido be jokios 
nelaimes.

Jis skrido isz Californijos in 
Hawaii.

Laivyno Sztabas sako kad 
lakūnas to “Stratocruiser,” 

\ buvo per savo radija praneszes 
kad du jo inžinai užgeso ir kad 

I jis turi gazolino tik del penkių 
! valandų ir keturiu minucziu.
“Jeigu asz pasieksiu savo nu
statyta vieta, ’ ’ sake tas lakū
nas, “mano gazolino tankos 
bus visiszkai tuszczios!”

Jis stengiesi pasiekti Hilo, 
Hawaii aerodroma.

Isz Hawaii tuojaus buvo pa- 
siunsta keli kariszki eroplanai 
kurie, pasiekė ta eroplana sy
kiu su juo skrido ir lauke kol 
jis turės nusileisti ant mariu, 
kad jie galėtu keleivius iszgel- 
beti.

Visu keleiviu lagaminai ir 
kitos nuosavybes buvo iszmes- 
.tos in mares, kad palengvinus 
to didelio “Stratocruiser” 
naszta, kai jis tik su dvejais in- 
žinais szlubavo skersai Pacifi- 

nijai in gerove.” Reiszkia, jis įninkąs Irving Jacobson, sako ko mares. Jis tankiai turėjo nu- 
• •• i • , . • i i • • • i •• icilaicii 11 rri onimln noriujokio skirtumo nemato ir ne- kad jo kompanija buvo msi- 
pripažino tarp valdžios ir di-1 skolinusi ir už tai jai tu pinigu

■..................

vuliui su aszaromis kad .at
lankė mus Kristus sziuose 
miszkuose. Juk mes netikėjo
me kad . kada nors atlankys 
mus Kristus, be Szv. Sakra
mentu, o dabar jaucziimes ’ virtuve ir kita kambarį, 
daug stipresni po tiek metu, 
pasistiprinę Szv. Sakramen-

j tais. Kokie laimingi jaueziasi 
tie tėvai kuriu vaikelius

sipiaunam ir traktorius par
veža, duona perkame krautu- 
veja, kvetine duona rublis ir 
40 kapeikų kilogramas, pienas 
trys rubliai lyteris, mėsos 
kiaules dvideszimts penki rub
liai kilogramas, vienu žodžiu 

'(Tasa Ant 2 Puslapio)

Tai kai juriu namu stogai 
czia stypso virsz vandenio, 
Isahaya mieste, Japonijoje 
kai daugiau kaip tūkstantis 
žmonių žuvo, kai baisus pot- 
vaniai isztiko visa szita apy
linke.

Žinios kurios ateina, sako 
kad baisus lietus dar vis 
gresia visam Kyushu salos 
krasztui, in Kagoshima Pre
fecture apylinke.

įsileisti ligi szimto pėdu virsz 
Pacifiko juru bangas, kad su-

yra Procter & Gamble muilo 
kompanijos pirmininkas. Jis 
dabar turi ta darba palikti ir 
parduoti visus savo szierus in 
'ta kompanija, pirm negu jis 
gali užimti savo nauja vieta

Byla buvo Prez. Eisenhowerio Vaszingtone.
inneszta, tai ji butu panaikinus Ir WiJsonas nebuvo prastas ... i ... „ tniminns mva, • x x i !x 11 • •• i n . delio biznio, ir dryso taip iszsi- reikeio. Jis teipgi prisipažino WUPU1U!> bavo gazoinia.visus skirtumus tarp baltu bagoczius; jis buvo General .. _ .... ■ i........ 7 . 7 . . «___x «__ j •______

žmonių ir juoduku Pietinėse Motors automobiliu kompani- 
vaištijose, ir butu privertus jos pirmininkas, su dar didės- ' 
visas mokyklas priimti juodu
kus lygiai kaip baltus vaikus.

Bet dabar ji tokia silpna ir Vaszingtonas neteks labai au- ’ 
skysta kad ji tik užtikrins juo- dringo ir budingo asmens. Wil- 
dukams pilna teise balsuoti; sonas nepaisė ir nesibijojo kad 
in,galios juodukus kreiptis in j ir intakingiausiu tuzu Vasz- 
valstijos teismus, (kur balti ingtone, ir taip jis sau daug 
teisėjai vis tupės). Į prieszu susirinko.

Už tai mes sakome kad ta 
byla yra skysta, silpna ir ma
žai ka reiszkia juodukams ku
rie gyvena Pietinėse valstijose.

ne alga.
Su Wilsono pasitraukimu

reikszti. Dar prie kitos progos 
Balt- 

tik

Coast Guard laivynas tuo-

Anglijos Teisiu “Mag na Carta” Szventove

jis buvo pastebejes kad 
namai Vaszingtone tai 
“mažas meszlynas.”

KOMPANIJA
PASILAIKĖ UNIJOS

DUOKLES

Mat, rinkiniai jau vėl artina
si, ir politikieriams labai rupi 
viską palaikyti tvarkoj, ir nei

Jis syki, kalbėdamas apie 
valdžia ir apie General Motors 
kompanija, buvo iszsireiszkes: 
“Kas General Motors kompa
nijai in sveikata, tai' tas ir vi
sam krasztui in sveikata. Ir at
bulai; kas valdžiai in gerove, 
tas ir General Motors kompa-

■ WASHINGTON, D. C. —
Roto-Broil kompanijos virszi- 
ninkai Senato Komisijai prisi
pažino kad jie buvo sulaikė, 
pasisavinę $23,612 darbininku 
unijos duoklių, nors jie eme po 
$30,000 ant metu sau algas.

Tos kompanijos vice-pirmi-

kad darbininkai apie tai visai
nieko nežinojo ir vis mokėjo jaus iszsiunte kelis savo laivus 
savo duokles isz savo algų, vis kurie seke to eroplano skridi- 
mislindami kad tie pinigai ei- ma ir buvo pasirenge in pa
na in ju unija. įgelta stoti jeiSu jis kutu pri-

Ir szita kompanija taip dare verstas ant mariu nusileisti, 
su unijos vadu žinia. | Apie szeszi eroplanai greitai

Senato Komisija dabar sten-1 Pribuvo ir sykiu su tuo eropla-l 
giasi sužinoti ar kur kitur yra 
ar buvo taip daroma su unijos 
darbininku pinigais.

Keli unijos vadai buvo pa- 
szaukti pasiaiszkinti, bet jie 
tik savo vardus pavardes ir 
paskui pasakė kad jie nieko 
negali sakyti, kad patys save 
neinveltu ar intartu.

nu skrido ir lauke kada jie tu
rės nusileisti ant tu mariu ir 
duoti pagelba.

Visiems keleiviams buvo isz- 
duota parasziutai ir jiems bu
vo insakyta kaip pasirūpinti 
eroplano laiveliais, kai tas 
eroplanas nukris in tas juras.

Bet lakūnas per radija vis sa 
ke kad jis vis stengsis pasiekti

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Daug žmonių susirinko in 
Runnymede, Anglijoje pa
matyti kaip Amerikos Ad
vokatu Draugija atsilankė 
in szita Anglijos szventove.

Amerikos Advokatu Drau
gija užbaigė savo posėdžius 
diena priesz tai Londone

Czia, pryszakyje, sargai

' ' ■* >$&>.

yra apsupę ta Anglijos Tei
siu szventove.

Per septynis szimtus ir 
penkios deszimts metu szita 
vieta buvo be jokio ženklo.

Anglams “Magna Carta,” 
didysis rasztas, ta pat reisz- 
kia, k a Amerikiecziams 
reiszkia Konstitucija.

*

If
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Kas Girdėt
Ales paskutini savo surūdi

jusi skaitika. padėtume saky
dami kad dabar Nikita Krusz- 
czevas ant keliu atsiklaupęs ar 
gal visai kniupszczias, szliausz 
prie Prezidento Eisenhowerio 
keliu ir praszys kokios nors su
tarties kad visi liautųsi gink
luotis.

Juk visiems aiszku kad So
vietu Rusija dabar, jokiu bil
du, negali stoti su mumis in 
apsiginklavimo rungtynes ir 
tuo paežiu sykiu savo žmones 
iszmaitinti.,

1 1 • •

O mums, Amerikoje, apsi
ginklavimas reiszkia daugiau 
darbu, didesniu algų ir dar 
daugiau maisto.

Jokiu budu negalima prily
ginti Sovietu pramone prie 
Amerikos pramones.

- • • ■1
Kai Sovietai gamina dau

giau ginklu, tai ji (beveik pas
kutini duonos kąsni turi atim
ti isz savo piliecziu.,

Kai Amerika gaminasi dau
giau ginklu, Amerikos pilie- 
cziai gauna daugiau darbu, di
desniu algų, ir perkasi naujus 
ir 'brangesnius automobilius.

L • •

Tai tik szitokis Rusijos 
skriaudingas prilyginimas gali 
būti padarytas.

L1ETUVISZKAS SURIS
yra paraszyta kad- kas turėtu 
atsakyti ulž atsit ikima, už prie
tiki, už paprast prietiki? No
rite turėti naujh kapeli ja, te
gul jus velniai paima, galite ja 
tureli, 'bet tokios kapeli jos 
kaip muęu kapelija, tokios fai- 
nos muzikos, jus niekados ne
turėsite, norints su visu savo 
kabalų ir ant pecziaus užsilip
tume t !

----- GALAS-----

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA . . .

• Viesz. Jėzaus ir
: Motinos Szvenez.

Amerika, skaito savo pini
gus bilijonais. Rusija skaito 
tik savo vergus ubagus ir ba- 
daujanczius.

Rusijos naujas bosas Nikita 
Kruszczevas jau dabar yra pa- 
reiszkes, kad jis labai nori at
važiuoti in Vaszingtona. ir pa- 
sikalbbeti su Prez. Eisenhowe- 
riu.

O kaip jis musu Prezidentą 
yra prakeikęs!

Ir eina gandai kad Komuiiis- 
tiszka Kinija nerimauja ir gra
sina sukilti ne tik priesz Rusi
jos Kremlina, bet ir priesz sa
vo kraszto Komunistinius va
dus.

X Ir tai galimas daigtas, nes 
ežia badas siauczia. Ir Rusija 
negali Kinijai pagel'beti.

Ateinancziais metais bus 
daug žymiu permainų automo
biliuose. Automobiliu kompa
nijos paskirs daugiau negu 
vienai bilijoną doleriu del tu 
permainų.

•General Motors kompanija 
su savo Cadillac, Buick, Olds
mobile, Pontiac ir Chevrolet 
automobiliais stengsis atsi
griebti bizni kuri isz jos sziais 
metais atėmė Chrysler ir Ford 
kompanijos.

■ • • "
Fordo kompanija iszleis vi

sai nauja automobiliu užvar
dinta “Edsel“. i

Visi nauji automobiliai bus 
dar brangesni.

Gyvena Drauge
Pirmas -t- Kur tu gyveni?
Antras’— Pas broli.
P. — O kur tavo brolis gy

vena1?
Ą. — Su manim.
P. — O kur judu abudu 

gyvenate?
A. — Drauge.

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — ‘ MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir 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. ,

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir-praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p.* Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO..
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

VĖŽIO LIGA
Ir Cigaretu Rūkymas

Pypkes Durnai LAISZKAS
ISZ SIBIRIJOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Meile
Meile padaro vyra drutu 

ir turtingu;
Meile padaro isz 

moteres silpna,
O tankiai ir varginga, 
Isz priežasties tosios 

meiles.

Chrysler kompanija mažai 
ka permainys, nes ji jauezia 
kad beveik visos koinpanijos 
ateinancziais metais tik paseks 
sziu metu Chrysler automobi
liu madas ir naujenybes.

Beveik visos automobiliu 
kompanijos parūpins keturias 
szviesas savo automobiliams, 
ateinancziais metais. Chrysler 
automobiliai jau sžiais metais 
turi tas keturias* szviesas.

Sziais metais General Mo
tors kompanijos 'biznis nupuo
lė asztunta. nuoszimcziu. O 
Chrysler kompanijos biznis pa
didėjo devynioliktu nuoszim
cziu.

Praneszama,. kad vis didėja 
nuoszimtis neženotu mergai- 
cziu studeneziu Vaszingtono 
mokyklose, kurios dabar yra 
neszczios.

Ir beveik visi mokytojai 
mokytojos kaltina tėvus.

ir

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

dirba be pailsis, tai ant maisto 
dar vis sziaip taip uždirba, o 
jai perki drabužiu, tai reike tik 
duonele pirkti, o daugiau ant 
nieko nelieka. Klausėte Tetu
ko ar ilgai ežia busime, mumi 
nepaskyrė kiek būti, mumi 
taip sake, kada isz namu veže, 
atėjo insakymais jus iszvesti, o 
kaip ateis insakymas tada na
mo grąžysime, daugeli palei
džia laukėme ir mes, bet jai to
kiu greitumu leis, tai da ilgai 
teks būti. Brangioji Tetuke ra- 
szykite dažnai laiszkus, gal ir 
daugiau tokiu maldelių atsiu
site, o jeigu siunstumete kada 
siuntini, tai indekite žirkles 
kirpti medžiagai ir maszinka 
plaukams kirpti, nes asz dar 
siuvu, o žirkles labai blogas vi
sai negaliu kirpti. Sudiev, bu
riuojame jus visus asz su vy
ru ir dukrele.

Brusokicne Maryte.
Kaip susergame, tai mus 

gydo valdžia ir maszina duoda 
nuveszti ligonui.

GERI MUZIKANTAI
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Grajykite sau ant muži
ku veseiliu, mes jus nenoriuie- 
pažinti, mes sau parsitrauksi
me nauja kapeli ja!

Judka kaip tik gavo atfei-

Paklausykite na, gražios

pajudinkite savo smegenis ir 
apžiūrėkite ta interesą nuo 
pat pamuszalo. Kokiu budu 
asz sugrieszijau ’? Kad mus pa
ėmė su prievarta ir gvolta tai

Garsus ir mokinti daktarai da
bar teigia ir pripažinsta kad 
vėžio liga ant plaucziu tan
kiausiai pareina nuo cigaretu 
rūkymo.

Jie sako kad vienas isz de
szimts cigaretu rūkytoju gali 
tikėtis kad jis užsikries Vėžio 
Liga ant plaucziu.

Jie teipgi moksliszkai pripa- 
rodina, kad daugiau vyru negu 
moterų, per cigaretu rūkymą 
ta vėžio liga užsikries. Kodėl 
taip yra jie prisipažinsta kad 
jie patys nesupranta.

Bet jie sako kad isz savo pa
tyrimu jie žino, kad tie vyrai, 
kurie suruko du ar daugiau 
pakeliu cigaretu ii\ diena sze- 
szios deszimts keturis sykius 
greicžiau susirgs vėžio liga ant 
plaucziu, negu tie kurie visai 
neberuko.

Tie Daktarai teipgi sako kad 
vyrai kurie ruko cigarus ar 
pypkes ne taip greitai ta vėžio 
liga užsikries.

Tas kuris visai nerūko turi T • .
daug didesnia proga ilgiau pa
gyventi. Nes jam tokia vėžio 
pavojaus liga gresia tik viena 
karta in du szirntu septynios 
deszimts penkis kartus.

Daktarai dabar visiems pa
taria liautis cigaretu rūkymui, 
ir pamesta ta' brangu ir pavo
jinga paprotį.

Isz kitos puses, cigaretu 
kompanijos ir fabrikantai yra 
paskyrė daugiau negu puse mi
lijono doleriu del isztyrimo 
kas tai per tuos cigaretus, žmo
nėms duoda ta vėžio liga.

Jie sako kad visi tie dakta
rai nėra nieko tikro priparodi- 
ne. Kaip vienas musu artimas 
draugas, laikrasztininkas yra 
pastebejes: “Asz visus tuos 
daktaru moksliszkus straips
nius perskaieziau ir su j u nu- 
rodinimais sutikau, nors per 
ta laika surakinau pus treczio 
cigaretu pakelio.

Tegu daktarai ir fabrikantai 
peszasi, mes lauksime kol pa- 
aiszkes kur teisybe ir kas žino 
apie ka jis szneka.

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules“ stengiesi 1 

palaikyti sena preke, kaina ! 
tol, kol galėjo, bet, matydami, ! 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,“ leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules“ Prenumera
tas bus szitoks: -

Suvienytose .Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules“ numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas“ mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien .viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!“ Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules“ ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule“ kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime’ vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame,
—“Saules” Redakcija,

Del Ražancziaus 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.

“Saule“ gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
Brito Katalogo

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS. IR T. T.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

lapių. 20a
No.158—- A p i e Kapitono* 

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

No.160—Apie Po Laikui? 
Per Neatsargumu iri Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pįrsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis;-Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

,No.l66—Apie Sūnūs MaL 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20a

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

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

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

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

No. J01—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga. 404 puslapiu, 50c.

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
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.

r I

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žefiie; 
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 LikosTur- 
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, 
Pakutninkąe, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35o.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant, Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

Kitokios Knygos

Kristus©

Verksmai

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrcnn. 
25c.

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

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

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is* 
tori ja isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮESr* Užsisakant knygas 1b» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pink 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ĮAri Nepamiršzkite dadeti 
deszimtuka ekstrą del prisiun- 
timo kasztu.

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



Geri Muzikantai
(Tasa) 

įrf • ------- -
— Ai, ai! Aiszkinosi Jud- 

ka, ponas isztik.ro stebėtinus 
dalykus kalba, ponas man ežia 
liepe' grajyt per tris dienas, o 
asz rytoj ant pietų su savo mu
zika. turiujbuti pas Borucha 
ant veseilos. \

. — Tai didelis daigtas!
— Ponas Sadlauskas, tai 

isztikro didelis daigtas. Bern
eliais yra bagoezius.

— Et, kas jo ten tas ba.go- 
tystes rokavo? O priek tam 
asz taipgi ne szuo, tiktai senas 
bajoras, apsitrynės, bajoras, ne 
meszlaiis mokėsiu tik pinigais. 
Savo unara žinau, o jei norėsiu 
tai mokėsiu ir in kaili duoti.

— Na, asz nesakau, bet ma
tai ponas Boruchas, tai yra 
Boruchas, tai ypata, asz jo ne
galiu suvilti, o jei rytoj turiu 
pas ji grajyt tai sziandien rei
kia, iszsimiegoti. Tegul ponas 
nešimi st inai, asz ponui taipgi 
pagrajysiu: grajysiu iki pu- 
siaunakeziui, o po tam ponas 
leisi mums kluone pramiegoti 
ir rytoj nusiunsti pas Borucha. 
Ar tai pas poną trūksta veži
mo’arba arkliu’? Ha, ha, ha! 
Asz žinau, ponas gali ant savo 
vežimu suimti puse kaimo, o ka 
tai reiszkia keturi menki Žy
deliai, net ne keturi tiktai pus
ketvirto, nes maža Chune gali
ma rokuoti tik už puse žmo
gaus..

Sadlauskas jau buvo gerai 
insiprakaitaves, b tada juoka
vote nelabai mylėjo ir piriesz- 
g.inia v i m o n e k ent e.

— 'Na>, tarė, mano Judka, 
kol esu geras, kviesk savo 
draugus ir eik pirkion grajyti, 
tik gražiai, poniszkai!

Ai, ponas, mieliausias 
ponas, la'bai gerai. -Asz. grajy
siu kaip ant graifo, kaip ant 
paties kunigaikszczio veseilios 
bile tik rytoj.

— Rytoj bus kaip Dievas 
duos, o dabar eikite ir gana! .

—- iSzy git mąrsz, polka- 
marsz! Uzkamandavo Judka.

Muzikantai susėdo ant suo
lo prie pecziaus' ir pradėjo 
grajyti kad net langu stiklai 
barszkejo. Brumbas isz visu 
šylu musze tam'burina.

‘ — Isz. to' mažo nedaviarkos 
kalbėjo bajorais, bus kada nors 
garsus muzikantas, turi gera 
užsimojimą ir kumszti gera, ir 
sveika.

— Žinoma, tūri, patvirti
no kokis tai • sveczias. Žydu 
tauta lengva, liet ir su kytru- 
niais greita.

—- Žinomas dalykas.
Jaunuomene Ii n kam i n o si.

Nuotaka “kaip uoga,” apsi- 
szluosczius aszaras, neatbuti-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaii ]i

160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 5% col. ploado !' 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksstos po- Į, 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su J j 
užsakymu: !

Tiktai,. . . $1.00 į
Saule Publishing Co., ![ 

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

nai reikalingas veseiliai, leido
si szokti. Pilnas jos veidas, 
kaip szviežiai iszkeptas pyra>- 
gas, žibėjo sveikata ir visa 
kaip tik jau tilpo suspaustoj 
savo suknelėj. Druczkos 'buvo 
taipgi smagios ir su raudonais 
veidais, o bernaieziai kaip pa
rinkti senos mados sermėgose, 
tik traipailinejo. Judka žinojo 
gerai kam grajina ir rinko' isz 
savo repertuaro brangiausius 
žemeziugus, taip toli, kad net 
senis Saldlauskas susijudino.

— Mano senoji,'tarė pa
ežiai, tegul bus padaryta tiems 
muzikantams gera vakariene 
pagal ju Žydiszko zokono, te
gul patys pasako ko jie nori ir 
k a myli.

— Pasi I i nk sm i n ki t e sau, 
Žydeliai, idant atmintumet pas 
Sadlauska veseile!

Pagail Žydiszko zokono mu
zikantai pasirinko vakariene, 
susid'edanczia isz silkių, kiau- 

. . . . >.sziniu, riestainiu, atsigėrė deg
tines, arbatos su araku; alaus 
ir jiems gerai pasidarė. Brum- 
bais 'buvo taip užganėdintas 
kad net jau paežiam norėjosi 
szokti, nes neatmine kad kada 
jis taip gardžiai ir soeziai bu
tu pavalgęs. Veidai jam pa
raudonavo, o akys blizgėjo 
kaip pas ko tina. Nutvėrė savo 
tam'burina, sudavė in, ji sma
giai kelis sykius ir suszuko:

— Asz parodysiu savo 
isztuka.!

Dovydas, kuris taipgi gerai 
pavalgė, tarė patylomis Jud- 
kai:

—«. Man rodosi kad turime 
grajyti net iki iszausz. Vienais 
smulkiais, nuo tu kurie szoka, 
jau turime kelis rublius. Sadr- 
lauskas taipgi užmokės, atsi
meni, žaidėjo.

— Na, o kas bus su Bern
eliu ?

— Pas Borucha grajysime 
rytoj. Ar įlies ne muzikantai, 
ar tai mums naujiena nemie
goti?

Judka buvo linksmame pa
dėjime ir jaute savyje kokia 
tai stebėtinai šyla, jam rodėsi 
kad jis gali ne viena, bet de- 
sziint naktų paeiliui grajyti 
kaip nieką, nežiūrint sąivo žilu 
plauku, nežiūrint szesziu-de- 
szimtu metu.

— iSzpil! Atsiliepe, Anszel, 
szlpil, Chune, szpil polka!

Pasklydo polkos balsas. Jau
nuomene dūko. Jaunikaiicziai 
muzikantams mete auksinius 
ir deszimtokus, merginos-gi 
nauju szokiu prasze.

— Nėra kas sakyti, tarė 
Sadlauskas, geri Žydai moka 
gerus namus guodoti ir žino 
ka grajina ir ka reikia grajyti.

— Ir gražiai grajina.
. — Laibai puikiai pridūrė 

sena reibi bajore, teisingai,
I

kad prie1 tokios kapeli jos pa- 
czios kojos vaikszczio ja.

— O gangreit taip, aitsilie- 
pe Sadlauskas, tai ir to geriau, 
praszau.

Ir nusitvėrė storais bajoras 
stora poniute ir leidosi szokti, 
bet taip bajoriszkai kad net 
nuo grindų skiedros lakstė be- 
trepint su dideliais pakausty
tais vinimis czebatais.

—- Uf! Suszuko pasiri'sda- 
nias ant suolo* ir sunkiai kvė
puodamas, geri Žydai! Iszkim- 
sziu jus nedaviarkos bulvėmis 
ir žirniais taip kad iki laikui 
turėsite ko esti. Jau jei gerai 

grajina reikia gerai jiems ir 
atlyginti. Tegul jus sziuies su-
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Nekarta piktumas žmogų 
Inveda kaip kada in 

dideli ergeli.
Laikais isztariam tokius

žodžius, .
Kada esame užpykintais, 

Kad vėliaus gailiames 
per visa gyvasti.

Tėvai neprivalo bausti 
,Savo vaikus jeigu 

užpyksta,
Nes jeigu tėvai randasi 

tokiam padėjime,
Tai tankiai tėvai nubaudžia 

Vaikus du kart tiek, 
Kiek privalo nubausti.

Palaukite kol jums tasai 
upas pareis,

O tada nuibauskite vaikeli,
• Su ryksztele arba su 

diržu,
O ne su kumszczia.

Jeigu vaikelis turi pikta 
upa savyje,

Tada tėvu privalumu yra 
Kovoti ir iszvaryti taji

Upa priesz szeszis metus, 
Nes po tam laikui, 

Jau sunku bus vaikeli
Atipratint nuo blogu 

paiproc/iu.
* * *

Ana diena nuvežliojau in 
artima miestelyje,

Tuojaus pasakysiu kas 
nori,

Priesz kaina užlipau,
Tai net ir padusau,

In viena saliuna užėjau, 
Ir ten muzika iszgirdau,
Po teisybei ir pats szokti

norėjau, 
Ant senu kojų vos 

pastovėjau, 
Pamacziau viduryje 

daug vyruku, 
Vyru ir visokiu mergeliu, 

Jau ka jie ten iszdirbinejo, 
Kitj stebėjosi ir žiurėjo. 
Da turiu priimyti ir szita: 

Jeigu norite Indijonku 
i matyt,
Tai turite in czionais 

nusiduoti, 
Czion visokiu pamatysite, 

Ir ju nenusigasite, 
Szventom dienom in 

'bažnyczia ne eina, 
Tik in viena stuba sueina, 

Gužute vis gabena, 
Riaukia, ko girtos buna, 

Jau keli žmones jas 
iszibare, 

Uždai ka girtos darė, 
Kada vyrai in darba 

iszeina, 
Tuo japs in kuopa 

sueina, 
Ir tarėsi koki ten dede 

papraszyti, 
Ba pede gavo tai 

turės užfundyti, 
Taip Lietuvoje nedare, 
Nes ten dora gyvenimą

i vare,
Bet kaip tik in Amerika 

pribuvo, 
Velniai prie ju prikibo: 
Ant to visko negalėjau

žiūrėt, 
Turėjau isz ten in kur 

' kitur bėgt.

‘ ‘ R AITT.r ’ M AH ANOV CITY. P A.
_________ ______ - - - - -          - ~ •  -------------------------- — ------    ----------------------------------- . .

ėda, poniszka kapelija! bfa, dar 
užtraukite, o jus mergaites, ne
stovėkite prie .sienos kaip avi
žų maiszai bet tuojaus kabinki
tės! Kad atmintumet pas Sad
lauska veseilia! Boba! Iszvirk 
muzikantams krupniko, tik 
virk naujame puode.

Klausykite Žvdai, teisingai 
naujame puode. Trefnumo jo
kio nebus.

/Gaspadine smagiai apsisu
ko. i

Krupnikas tai pragariszkas 
gerymas. isz. avitos, medaus ir 
szaknu. Geriasi karsztas, o tu
ri ta ypatybe kad drueziausia. 
mužiką par ve r ežia nuo kojų.

Kada muzikalntai iszgere to 
gerymo, o isz.sika.lbe t i nega
lėjo nes Sadlauskas ir prasze 
ir su kumsztim grasino ir 
muszti norėjo, jau pradėjo tuo
jaus auszti ir isz Judkos ran
kos smieczelas iszkrito, po tam 
dundėdamas tamburinas nusi
rito, o. paskui ji, kąip ilgas, 
iszsitiese Chune Brumbas. Da
vidas Anszel ir kiti miegojo 
kaip užmuszti.

Nunesztai juos kluonan ant 
sziaudu, gaspadorius nuvargęs 
taippat szale ju ant sziaudu 
iszsitiese. v

Jau buvo vakaras kada Jud
ka isz kluono iszlindo. Maty
damas languose szviesa, Ine jo 
pirkion.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus

How Savings Bonds helped 
his ship come in— twice!

Ulysšes K had adopted America with the 
fervor of a lover of liberty.

And one of the big dreams of his life was 
a trip back to his native Greece to tell his 
friends of the wonders of this country.

Like more than 40,000,000 other Amer
icans he saved for his goal through U. S. 
Savings Bonds. r

When he had enough, he arranged his 
passage to Greece and set off for a New York 
bank to cash his Bonds.

He arrived but the Bopds didn’t.
Somewhere on the way, he’d lost them 

and to further complicate matters, his ship 
sailed in 72 houfs. •

He told this story to a bank official who 
got in touch with the Treasury Department.

Part of every American’s savings belongs in U. S. Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa

— Ponas Sadlauskas, tarė 
gaspadoriui, kulis jau seniai 
krupniku sVeczius . vaiszino, 
man rodosi kad tuojaus bus 
diena.

— () Ibiis, atsake- bajoras, 
kaip lik naktis praeis.

— Nu, juk ji tuojaus pra
eis. Tegul ; ponas liepe mus 
11 u vežt i pas Boruelra.

— Ka.s tau galvon inlindo, 
Judka, tik pamislyk gerai.

— K aiip tai’ A^z m i s 1 i n u! 
Sziandien pas Borucha vesei
lia prasidės nuo pietų.

1— Alia! Jeszkok szios die
nos pietų, jei dalbai* jau nak
tis, turimi bus jau asztunta va
landa. Borucho dukterei jau 
seniai apkirpo' galva. '

— Ai, ai! Kai asz padarysiu 
ponas Sūdlauskas, ka asz, pa
darysiu! Boruchas yra bage
tas! Boruchas-man atkerszys.

— AhhUJis tau tiek blogo 
padarys-kaa)]j' pernyksztis snie
gas. Ant svieto daug- yra Žydu, 
dar galėsi atsigraijyt ant ju ve- 
seiliu.

— Bet Boruchas, Boruchas! 
Tekis bagoezius!

— Tik su jo bagotyste’lni.'. 
man akiu ne'badyk. Gal dar 
asz tokius penkis Boruchus nu- 
pirkeziau ir tai ‘dar skrynelėje 
dugno nepamatyczia.u. Kas 
man tas Boruchas?

— Tokia veseilia, tokia ve
seilia L-e muzikos! Ai ponas, 
ponas, k'a asz turėsiu, ka asz 
gausi u!

— Turėsi ka asz tau duosiu 
o dalbar pažėdžink savo Žyde
lius ir grajyk, nes sveciziams 
jau ir sėdėti nusibodo-. Girdė
jai sakant: “Pagraijyk Žydeli” 
‘'‘ISzaibas, pone.” “Lazda žy
du i. ” “ T u o j a u s po ne” — 1 a ei i -

1 (‘imu, ciachcium, b'im bam, bam

bam! Jei ponas liepe tai asz 
grajinu! Pas Sadlauska vesei
lia yra per tris dienas ir tris 
naktis, kad apie tai žinotum ir 
savo anūkams pasakytum.

Judkai sutiko su savo liki
mu, pažadino' savo draugus ir 
dar per dvi dienas Žydeliai 
grajino, valgė, gere krupniką 
ir vėl grajino, o Brumbas pra
sze Dievo kad toji veseilia 
nors isztisus metus trauktųsi, 
taip jam patiko.

Sugryžo namo- su vežimu 
pilnu javu, uždirbo keliolika, 
rubliu, bet' invažiuojant jiems 
in miesteli, sutiko juos isz- 
kal'bejimai ir | iktžodžiavrmai:

— O galgbnai! Kad jums 
drugys po kaulus taip grajytu, 
air tai taip pridera?

— Susicigonejote, bradai!
— Toksai Boruchas, toksai 

bagoezius, tokia, asalba, turėti 
veseilia be muzikos!

Tiktai kriaueziai kiškuti 
durnavo kaip pas koki kapca- 
na, pl’e!

— Kur jusu u naras, kur 
jusu žodis! Pl’e! Pfe!

Tyczia jus jieszkojo!
— Deszimts rubliu žadėjo, 

lapserdokai!
— Trefni veseilininkai! Či

gonai!
— O senis Judka, toksai 

suktai, toksai szvarcen, kuncen 
macher! Nesitikejome to!

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Records were checked and Ulysses received 
his money in time to sail on schedule.

This true story illustrates the indestructi
bility of U. S. Savings Bonds. Any ojyour 
Bonds that are lostl stolen or destroyed will be 
replaced without charge by the U. S. Treasury. 
That’s why Bonds are said to be “safer than 
cash.”
. And now “safer than cash” Savings Bonds 

are better than ever. Every Series E Savings 
Bond puręhased since February 1,1957, pays 
3-/4% interest when held to maturity. It 
pays higher interest, too, in earlier years and 
matures in only 8 years and 11 months.

Now more than ever it’s smart to save 
with guaranteed-safe -U. S. Savings Bonds. 
Buy them where you bank or through the 
Payroll Savings Plan at work.'

----------- -------------------- ... — - ---------- —....... ' I

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

L

^A - B - GĖLAIS

I
arba pradžia |

SKAITYMO | 
...ir... ;!RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. l;
Dabar Po 25c. :■

Saule Publishing Co., ![.Mahanoy City, Pa., U.S.A. <

GERAS SZUNELIS

Vienas pirklys iszjojo mies
tan, o paskui ji nusekė jo kud- 
lius. Pirklys jojo pinigu parsi- 
neszti. Gavės daug pinigu, su
pylė juos in maiszeli, pririszo 
prie Ibalno ir iszjojo namon. 
Kelionėje inaiszelis su pini
gais atsiriszo ir nukrito že
mėn; pirklys-gi to neu'žtemijo.

Gudrus szunelis mate kur 
nukrito tas maiszelis. Jis ban
dė dantimis ji paimti, bet nein- 
stenge. Tuomet kudlius, pali
kes pinigus, prisivijo savo- po
ną, užbėgo jam už akiu ir bal
siai pradėjo' rizgti prie arklio. 
Nežinodamas kame dalykas 
pirklys eme bartis ant jo ir dar 
bizunu uždrožė, bet veltui. Ge
ras gyvulėlis be paliovos su 
tokiu inirszimu rizgo prie ark
lio, - tary tum ims« ir nutrauks 
nuo- jo savo szeimininka,.

Matydamas kad pirklys vis 
joja tolyn, kudlius pradėjo 
kasti arkliui in kojas idant ji 
sugražinti. Pirklys iszsigando: 
jam iszrode kad jo> mylimas 
szuo- pasiuto ir del to jis nu
sprendė ji nuszauti. Bet dar il
gai jis stengėsi maldyti szuni 
tai gražumu tai piktumu. Ma
tydamas kad niekas nelpagel- 
bes, pirklys su dideliu szirdies 
skausmu isztrauke revolveri ir 
perszove savo kudliu. Nelai
mingas szunelis krito. Bet tuoj 
vela pakilęs, graudžiai kauk
damas ir kraujuose plusdamas 
bandė paskui sąkti.

Pirklys labai mylejoi savo 
szuneli; jis, negalėdamas žiū
rėti in. jo sopulius, sipustelejp 
arkli ir nujojo toliau. Pajoja 
varna, kita, jis atsigry'žo ir už- 
temijo kad maiszelio' su pini
gais prie balno' nėra. Tuomet 
tai pirklys susiprotėjo del ko 
su tokiu inirszimu rizgO' szune- 
lis. Jis labinus gailėjosi szu- 
nies negu to aukso. Apsisukęs 
gryžo atgal, bet szunelio ant 
vietos, kur szove, jau nebera
do^ kraujo szliužes parode jog 
jis nurėpliojo atgal.

Kaip skaudu Ibuvo pirkliui 
kuomet jis rado szuneli jau 
dvesianti szale maiszelio su pi
nigais! •Gailestingomis tary
tum 'žmogaus, akimis veižejo 
szunelis in. ’savo poną, meiliai 
laižydamas jo' rankas. U'ž keliu 
minueziu kudlius nūsibigp.

isztik.ro


“SAULI!” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Pareita, Subatos vakara, 

apie devinta valanda, staiga! 
pasimirė, gerai žinomas del 
miesto gyventojiemfe, Antanas 
Cook (Kukaczionis) nuo 519 
W. Pine uly., nuo szirdies ata- 
ko. Velionis gimė Girardvill- 
eje, Prigulėjo prie Lietuvisz- 
kos parapijos, Szvento Vardo 
ir West End Ugnagesiu -drau
gijų. Keliolika metu atgal 
buvo konsulmonum isz pirmo 
vordo. Paliko savo paczia, 
Ona, (Chuliinka); du sunu: 
Antana ir Povilą namie; septy
nios seserys: Helena, pati Jono 
Saluko, isz Patriotic Hill; Ve
ronika, pati John Walke, 
Grand Rapids, Mieli., Ona, pa
ti Peter Mack, Frackville; Jes
sie, pati J. Verbit, Philadel
phia; Adelina, pati John Sak- 
mari, Newark, N. J., ir Matil
da, pati Vil'berto Kenausikio, 
Frackville ir Prane, pati Jur
gio Valento isz Detroit, Midi., 
Laidos Seredos ryta su apiego- 
mis in Szv. Juozapo bažnyežio
je devinta valanda, palaidos in 
parapijos kapinėse. Grabelius 
L. Traskauskas laidos.

—>. Lenkai isz “Lower Ąn- 
thracite Region” turėjo savo 
Lenku-Amerikos Dienh, Nedė
lioję in Lakewood park.

— Žinios praneszta, 'buk 
buvęs miesto gyventojas, My
kolas Milda® (Mildaižis), 65 
metu amžiaus, isz Baltimore 
Md., numirė pareita Panede- 
lyje. Velionis kitados*gyveno 
Mahanojuje, o dvideszinits 
metu atgal apsigyveno mieste 
Baltimore. Veteranas isz Pir
mos 'Svetines Kares, ir pasku
tini karta dirbo Bethlehem 
Steel Co., Baltimore. Paliko 
savo sesere, Ona Nevuliene isz 
miesto ir keletą brolienu ir se- 
serienu. Palaidotas Baltimo
re,

— Seredoj pripuola Szv. 
Euzebijo, o Tautiszka Vardi
ne: Eimuntas. Ir ta diena.: »
1941 metuose ’Atlantiko Cziar- 
teris buvo* vieszai paskelbtas. 
Jis buvo sudarytas Prezidento 
Franklin D. Roosevelto ir W. 
Churchillio; 1945m., V-J diena 
buvo paskelbta ir Japonai pa
sidavė ir viską pavede Tautu 
San jungai.

—■ Ateinanti menesi Pbttsi- 
villes Sudas turės daug darbo, 
nes keletą szimtu 'byliu turės 
atlikti.

— Ketverge pripuola Szven- 
eziausios Paneles Marijos in 
Dangų Eimimas szvente - Žoli
nes, ir Szv. Stanislavo. Taipgi 
ta diena: 1382 metuose Krėvės

pilies Rūsyje pasmaugtas Ku- 
nigaiksztis Keistutis; 1935 m., 
eroplanas nelaimėje žuvo gar
sus raszytojas ir loszikas, Will 
Rogers, su garsiu lakunu M i- 
ley Post, Barrow Point, Alas- 
koje ju. eroplanas buvo pakilęs 
tik szeszios deszimts pėdu nuo 
žemes, miglos 'buvo baisiai 
tirsztos ir kas ten atsitiko, kad 
eroplanas tik sykiu krito ant 
žemes; 1947m., dvi naujos 
vieszpatystes gimė: Indai ir 
Pakistai. Anglijos didinga 
vieszpa.tyste tada pradėjo tru
pėti; 1769111., gimė garsus Pran 
euzas, Napaleonas Bonapar
tas, ant Corsica salos; 1534m., 
Jezavitu, misijonieriu ir mo
kytoju draugija, insteigta, su
tverta ir pradžia padaryta; 
1914m., Paname Kanalas ati
darytas laivams isz Atlantiko 
in Paeiti ko mares. Kelione la
bai sutrumpinta. Amerikie- 
czia.i ta darba pradėjo' 1904m.; 
19391U., asztuoni szimtai sze- 

f
szios deszimts trys žmones žu
vo, kai Kiniecziai kariszkai 
eroplanai per klaida bombar
davo Shanghai miestą. ?

valanda ir palaidota in para
pijos kapinėse.

Brooklyn, N. Y. —
Liepos 19 d., 1957 m., Lietuviu 
Piliecziu Klubo saleje in vyko 
karžygiu lakunu “Darius ir 
Bireno” 24 metu sukakties nuo 
skridimo ’minėjimas. Vakara 
atidaro Paminklo Komiteto 

1 Vice-Pirmiuinke Brone Spu- 
I dieno ir papraszp susirinku
sius vienos minutes atsistojimu 
pageri 4 i žuvusius didvyrius 
Dariu ir Girėną. Po to pakvie
tė to Komiteto pirmininką Jo-

dakcija bus uždaryta per visk 
diena.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Joakimo, o Tautiszka Vardine 
Rugelio. Ir ta diena: 1858 me
tuose Amerikos 'pirmutinis 
“Cablegra.mas” 'buvo nuleis
tas skersai Atlantiko/mares; 
1777m., karas Bennington, Ver 
mont; 1896m., buvo surastas 
auksas in Klondike.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ii 

geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokės 
ties, nes ilgai negalime laukti 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuhtine- 
tL Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de 
kavoj ame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite piylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi, — “Saules” Redyste.

paisė tu perspėjimu ir nepasi
traukė nuo mariu kranto .

Hollywood, Calif.—
Komikas, juokinęs per daug 
metu, žiūrovus kinoteatruose, 
Oliver Hardy 65 metu amžiausi 
pasimirė. Jis buvo paraližuo- 
tas ir nebegalejo kalbėti. Su 
savo draugu, inažuliesu akto
rium, Stan Laurel, jis yra da
lyvavęs 290 komiszkuo'se 
muose.

i

po i užaugi nes savo kalbos, per
statė soliste Irena Stankūnai
te ir muzika J. Stankūną skam
binti piana; abudu isz Linden, 
N. J. Dainininke sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus.

Pagrindines kalbas pasakė 
Vienybes Redak. J. Tysliava, 
ir Tėvynės Redak., Atstovas J.“ 
Petrenas. Ju kalbos : buvo 
apie lakunu, dedamos pastan
gas svarbiai aviacijos kelionei 
kurie Liepos 15 diena 1933 me-

fil-

Indianapolis, Ind.—
Ana vakara, Indianos vals., 
vienuolikos miestu gyvento^- 
jai mate szviesa ant dangaus. 
Szviesa. szokinejo ir kelte spal
vas, kaip judėjimo signalai. 
Praneszimai apie szviesas ant 
dangaus atėjo isz keletą mies
tu, ir sako kad szviesos 'buVo 
raudonai, 'baltos ir mėlynos ir 
jos buvo matyti apie 5 minu
tes.

Prancuzijos valdžios iždas 
beveik tuszczias ir už tai val
džios taryba buvo pasiulinus 
sumažinti iszlaidas ant keliu 
milijonu doleriu. Taip buvo 
reikalavęs naujas trisdeszimts 
septynių metu amžiaus Iždo 
Ministeris Felix Giallard. Jo 
pareikalavimas buvo dvejais 
bilijonais daugiau negu dabar 
valdžia iszgali paskirti.

Giallard garsino atsisakyti, 
pasitraukti jeigu valdžios ta
ryba su jo reikalavimais nesu
tiks. Jeigu jis butu pasitrau
kęs, tai visa valdžios taryba 
vėl pakriktu. Ir tai butu kaip 
tik per visu valdovu atostogas. 
Už tai, visi nusileido ir sutiko 
ant pasitarimo kuris eina pu- 
siaukeliu tarp vienu ir kitu.

Mat, ir Prancūzijoje, kaip ir 
Amerikoje valdžios vadovams 
labiau rupi atostogos negu vi
so kraszto gerove.

PRANCŪZAI SUTIKO 
ANT IŽDO ISZLAIDU

JAUNA ŽMONA
NUŽUDINTA

szininkas sako kad Ponia Rūta 
Petrauskiene buvo apie tryli
ka sykiu subadyta in peczius, 
krutinę, rankas ir sprandą. Jis 
sako kad neiszrodo kad tas žu- 
likas butu norejes ja isznie- 
kinti nes jos drabužiai buvo 
tvarkoje.

Policijos virszininkas spėja 
kad kai ji nuėjo ko nors in 
skiepą, ji netyczia užtiko ta žu- 
lika tenai ir gal ji pažino, ir už 
tai jis ja nužudė.

Jos lavona užtiko jos susiet- 
ka Ponia Carmelo Feoreno.

Petrauskiene su savo vyru, 
30 metu amžiaus Antanu gy
veno ant antro augszczio. Jis 
ka tik buvo iszvažiaves in 
South Plainfield parsiveszti ju 
jauna metu dukrele, Carol Ann 
kuri svecziavosi su giminėmis. 
Su jo ant raidos buvo iszvažia- 
vus ir jū pustreczio meto duk
rele Christine.

Szeimynele tik trys menesiai 
atgal buvo atsikrausezius isz 
Wilkes-Barre, Pa., nes ju tėvas 
Antanas buvo gavės darba 
Plainfield mieste, fabrike.

EROPLANAS SU 67 
ŽMONIŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Hilo salas ir kad jie, Tyson, vis 
tikėjosi kad jis gales savo ta 
eroplana nusileisti ant tos Hilo 
salos. Kai jo gazolinas buvo 
beveik pasibaigęs, jis insake 
visiems keleiviams savo czeve- 
rykus nusimauti ir nusirengti 
beveik ligi apatiniu, kad pa
lengvinus eroplana.

Visi giliai atsiduso, ir armi
jos szeszi eroplanai kurie ta 
“Stratocruiser” per tūkstanti 
myliu palydėjo, ‘aeziu Dievui’ 
pasakė kai tas keturiu inžinu 
eroplanas su tik dvejais ero- 
planais pasekmingai nusileido 
ant tos Hilo salos. •

Dauguma keleiviu, kuriu 
tarpe randasi daugiausia ka
reiviai, sako kad jie visi misli- 
no kad jau visi yra dinge, nes 
iki sziol nei vienas eroplanas 
taip toli nėra nuskridęs su dve
jais užgesusiais inžinais. ;

AMERIKIETIS
NUBAUSTAS

VOKIETIJOJE

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu 
varys j u nuliūdima.

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 
—Prancūzu Taryba sutiko 
bent laikinai palaikyti savo iž
do iszlaidu paskyrima toki pa
ti iki 1958 metu. Tai penkiolik
tu nuoszimcziu mažiau negu 
buvo valdžios pareikalaujama, 
del sziu ir ateinaneziu metu.

PLAINFIELD, N. J. —
Jauna, dvideszimts penkių me
tu amžiaus žmona, pirmiau gy
venusi in Wilkes-Barre, Pa., 
dvieju vaikucziu motina buvo 
nužudinta savo namu skiepe, 
in Plainfield, N. J.

Jack Denny, policijos vir-

Kaiina. Taipgi tarė žodi Pa
minklo Komiteto nariai, Adv. 
S. Bredes, J r., ir Pet. J. Mon- 
tvi'a. M eiti ninkai pertrauko
mis davė gražiu Lietuviszku 
dainų programa. Publika plo
jimu dėkojo kalbėtojams ir 
menininkams. Aukos gelbėjo 
rinkti Ona Kazlauskiene ir 
Aleksandras Kundrotas, kuriu 
paminklo naudai surinkta 
$53.70; isz pirmiau gauta $6.09 
viso $59.70. Paminklo Komi
teto nariai pa-sižadejo aukoti: 
J. Sza.ltis, B. Spudiene, adv. S. 
Bredes, Jr., po $20.00; P. J. 
Montvila $25.00. P. Lisauskas i •
isz Maslpeth, N. Y., davė sūri.

Visiems už aukas ir dalyva- 
vima minėjime nuoszirdžiai 
dėkojame.

—Paminklo Statvmo Kom. v

NUERNBERG, VOK. — 
Vokietijos teismas nuteisė ir 
nubaudė ant trijų metu in ka
lėjimą Theodore P. Wiele- 
chowski, isz Trenton, New 
Jersey, už tai kad jis norėjo 
apvogti taxi draiveri, ant ku
rio jis buvo užsipuoles su pei
liu ir su geležies lazda, Kovo 
25-ta diena. • .

Teismas ‘ priparodino kad 
szitas Wiclechowski, buvęs ka
reivis, buvo armijos sugražin
tas in Amerika, ir po kariszko 
teismo buvo isz armijos iszva- 
ry tas, 1949 metais. . ,,

Jis vėliau sugryžo in Vokie
tija kaip civilis žmogus. Jis sa
ko kad jis sugryžo pamatyti 
savo drauge Vokietaite.

Intartas Žmogžudis

Juokdaris Sugryžo Namo Su Savo Szcimyna

Trys Istorijos

Girardville, Pa.—
Buvusi miesto gyventoja, Ona 
Groff (Velyvis), naszle Ant
hony Groff, pasimirė pareita 
SereĮda, .pas savo žentą ir duk- 
tere, Daniel Stoniai, nuo 2525 
N. Hancock ui v., Philadelphia,
Pa. Velione sirgo per asztuo- 
nes saujaites. (lime Lietuvo
je, atvyko in Amerika 1912m., 
o 1947 metuose apsigyveno 
Philadelphijoje. Paliko taip
gi sunu Jeronimą isz South
ington, Conn., ir keletą anū
kus, ir broli Lietuvoje. Jos kū
nas parvesztas ir paszarvuotas 
pas Grab. A. J. Vilinsko ko- 
plyczioje, ir palaidota Panede-
lio ryta su apiegomis in Szv. a]ne 
Vincento' bažnyczioje devinta ‘Bertha’'bet daug 'žmonių ne-

Lake Charles, La.—
Pareita Petnyczia, 'baisi viesu
lą “Bertha” kuri keliaudama 
virsz 65 myliu ant valandos 
daug iszkados yra .padariusios. 
Daug-žmonių likos be pasto
ges ir daug žuvo. Coast Guard 
sztaibąs buvo visus perspejes 

ta ateinanezia viesulą

Keturios deszimts metu 
amžiaus Kenneth Miller yra 
Minneapolis policijos suim
tas ir intartas už nužudini- 
ma savo žmonos, ju namuose 
in Tucson, Arizona. Polici- 
jantai sako kad 'jis prisipa
žino kad jis nužudė ja, kai 
jiedu susibarė ir ji trenkė 
jam savo szliubini žiedą.

Juokdaris, loszikas, Red 
Skelton, su savo szeimyna 
pargryžo isz Europos, kur 
jie buvo iszvažiave, kad de
vynių metu sūnelis Richard 
galėtu kiek svieto pamatyti, 
pirm negu jis numirs, nes jis 
serga neiszgydoma kraujo 
liga “Leukemia” ir dakta
rai sako kad jo dienos su-

skaitytos.
Jųdviejų dukrele yra de

szimts metu Valentina.
Kai jie buvo Italijoje, tai 

Szventas Tėvas juos labai 
gražiai priėmė, nors jie yra 
Protestonai, bet j u vaikai 
lankosi in Kataliku parapi
jine mokykla in Los Angeles 
Californijoje.

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




