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Unijos Didžiūnai; Hoffas Iszrinktas Prez. Eisenhower is Sako, Kariuo
mene In Little Rock Pasilieka

James Hoffa, žiuri sta- 
cziai, vyriausias kandidatas 
Teamsters unijos del pirmi
ninko vietos susitinka su sa 
vo konkurentu T. Haggerty 
po deszinei, per seimą ir rin 
kimus in Miami, Florida. 
Czia yra susirinkę tūkstan
tis devyni szimtai delegatu

Isz Amerikos
SUSEKE VAGI

Bankos Darbininkas
MOUNT VERNON, N. Y. — 

Bankos darbininkas, kasierius 
yra intartas už pasivogima 
scptniu tukstancziu keturiu 
szimtu doleriu isz County 
Trust kompanijos bankos.

Jis sako kad jis tuos pinigus 
pasivogė, padengti savo nuo
stolius savo bažnyczioje, isz 
kurios jis buvo daug pinigu 
“pasisavinęs”.

Intartas žmogus yra trisde- 
szimts keturiu metu amžiaus 
Dante D’ Astolfo, isztikimas 
parapijos rėmėjas ir darbinin
kas. Jis turi žmona ir dvi duk
teris.

Detektyvai yra sužinoję kad 
jis isz bažnyczios iždo buvo 
pasiėmęs tris tukstanczius pen 
kis szimtus doleriu,nuo 1951 
iki 1954 metu.

Jis aiszkinasi kad jam tie i 
pinigai buvo reikalingi užsi- į 
mokėti už ligonines ir daktaru 
bilas. Jis isz bankos gaudavo 
asztuonios deszimts keturis 
dolerius per sanvaite, bet tai 
nebuvo gana padengti jo isz- 
laidos del ligos.

Teisėjas ji padėjo ant pen
kių tukstancziu doleriu kauci
jos kol bus. galima ji patraukti 
in teismą ir dažinoti ar jis kal
tas ir ant kiek.

KITAS KORETIS
NUSZAUTAS

SEOUL, KORĖJA. —
Amerikos armijos kareivis, 

del to seimo ir del rinkimu. 
Kai kurie to seimo delegatai 
'Sako kad dauguma delegatu 
yra to Hoffa papirkti ir bal
suos už ji nežiūrint ka val
džia sako ar sakys apie to 
Hoffa suktybes ir vagystes. 
Bet, James Hoffa likos isz
rinktas!

Iszgelbetas isz Mariu

Gunther Hasselbach, vie
nas isz szesziu iszgelbetu 
nuo Vokietijos laivo Pamir 
czia buvo nutrauktas in San 
Juan, Puerto Rico, kaip ji 
isz mariu iszgelbejo Ameri
kos Coast laivas ir ji perkė
lė in kita laiva. Penki kiti 
iszgelbeti buvo nuveszti in 
Casablanca, Asztuonios de- 
szimts kitu žuvo toje nelai
mėje per tas audras, apie 
asztuoni szimtai myliu nuo 
Azores salų.

sargas nuszove penkiolikos 
metu amžiaus Koreit, netoli 
nuo Taegu.

Armijos sztabas sako kad 
kareivis Raymond L. Bailey, 
isz Brownsburg, Indiana, už
tiko kelis jaunus Koreczius, 
kurie stengiesi insilauszti in! 
armijos kariszku ginklu san
deli, netoli nuo Kunchon. Jis 
jiems pasakė trauktis isz tos 
vietos. Bet kai jie jo nepa
klausė, jis paleido kelis szu-

■ vius, ir vienas tu szuviu patai-’ 
ke penkiolikos metu amžiaus- 
vaikezui, Koęecziui.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris pa
dėjo, paskelbė dvi sanlygas 
kurios turės būti iszpildintos 
pirm negu valdžios kariuome
ne pasitrauks isz ^Little Rock, 
Arkansas. Kol Arkansas val
stijos Gubernatorius Faubus 
suteks ant tu sanlygu valdžios 
kariuomene tenai pasiliks. 
Taip 'Prez. Eisenhoweris davė 
Gubernatoriui Faubus žinoti.

Pirmoji sanlyga yra kad 
Gubernatorius Faubus nesi- 
kisz in valdžios nusistatymus 
ir laikysis Augszcziausio Teis
mo nusprendimais kaslink juo 
duku musu mokyklose.

Antra sanlyga yra kad Gu
bernatorius prižadės Prezi
dentui kad jo valdžia, policija 
ir kariuomene palaikys tvarka 
ir duos pilnas teises juodu
kams.

Arkansas valstijos Guber
natorius buvo papraszes kad

31 ŽUVO
EROPLANO

NELAIMĖJE

Eroplanas Veže Daug 
Aukso

BEIRUT, LEBANON. —
Lebanese eroplanas, veszda- 
mas daug aukso, nukrito ir su
degė. Toje nelaimėje žuvo 31 
žmonių. Eroplano lakūnas bu
vo Amerikietis, Kapitonas 
Brenard Kulmayer, ir vienas 
isz keleiviu buvo Amerikietis, 
Alvardo.

Keturi Anglai žuvo szitoje
nelaimėje. Kiti buvo isz Leba
nese, Syrijos ir isz Perzijos.

Ponai William Beston, isz 
Morristown, New Jersey, 
lauke ir tikėjosi susilaukti 
sūnelio, bet likimas kitaip 
nulėmė ir jiems užgimė dar 

jis galėtu dar su Prez. Eisen- 
howeriui asmeniszkai pasikal
bėti, bet Prez. Eisenhoweris 
jam atsake kad nėra jokio rei
kalo pasikalbėti, kad Guberna
torius dabar žino savo parei
gas ir jo darbas tas pareigas 
iszpildinti.

Szitie Gubernatoriaus Fau
bus prasiszokimai valstijai ir 
žmonėms kurie taksas moka, 
kasztuoja daugiau kaip pen
kis tukstanczius doleriu in 
diena.

Prez. Eisenhoweris sako 
kad tos valstijos Gubernato
rius savo žodžio nėra iszlaikes 
ir už tai valdžios kariuomene 
tenai pasilieka.

Per kelias dienas valdžios 
kariuomene, paratrooperiai, 
lakūnai stovėjo ir tik žiurėjo 
kas tenai darosi. Baltieji mo
kiniai spetesi in gaujas ir nie
kino ir akmenimis metinejo in 
juodukus, kurie norėjo in ta1

Eroplanas skrido in Kuwait, 
Arabijoje ir veže penkiolika 
dėžių aukso, del Kuwait val- 
dž os. Szitas1 auksas parėjo isz 
Amsterdam. Bet nei eroplanu 
kompanija nei valdžia nesu
tinka praneszti kiek to aukso 
tenai ant to eroplano buvo.

Žmones ant žemes sako kad 
tas eroplanas užsidegė kai tik 
jis pasikėlė isz Beirut aerodro-
mo. Jis nebuvo pakilęs augsz- 
cziau kaip keturis tukstan
czius pėdu kai kas ten atsiti
ko ir jis krito kaip paszautas 
pauksztis. Jis nukrito in ma
res, apie vienuolika myliu nuo 
ucsto. Laivai ir eroplanai grei
tai iszplauke ir iszleke jiesz- 
koti keleiviu, kurie gal buvo
iszlike gyvi. Bet jie nieko ne
berado.

Graži Szeimynele

kita dukrele. Jiedu dabar 
jau turi deszimts dukrelių 
ir labai lauke nors vieno sū
nelio, bet paskutinis pagim
dytas kūdikėlis pasirodė vėl 

žmones jau nebedryso vieszai 
pasrodinti ar parodas sukelti 
kai apszarvuoti, apginkluoti 
kareiviai ėjo sargyba prie tos 
mokyklos.

Gubernatorius' Faubus da
bar Lozorių gieda ir skundžia
si kad valdžios kariuomene 
yra jo valstija apėmus. Jis sa
ko kad Vaszingtono valdžia 
yra diktatoriszka, ir dabar su 
savo armija valdo Arkansas 
valstija. Jis pamirszta pasaky
ti ar prisipažinti kad jis buvo 
pirmutinis iszszaukti valstijos 
vaiska, už kuri jo žmones, jo 
piliecziai turėjo užmokėti dau
giau negu penkis tukstanczius 
doleriu ant dienos. Valdžios 
vaiskas nei cento nekasztuoja, 
nes tie kareiviai turėtu savo 
musztra kur kitur eiti, jeigu 
jie rebutu paszaukti in szita 
mokykla eiti. Bet suaugusieji 
maža Little Rock miestą.

o o o

DU PULKININKAI;
KAPITONAS ŽUVO
COLESVILLE, MD. — 

Trys Lakunu Sztabo karinin
kai žuvo, kai ju C-47 eropla
nas nukrito ir sudužo ant ūkio 
apie dvi mylios nuo Colesville 
miestelio.

Tie kurie žuvo ant to ero- 
plano kuris buvo iszskrides isz 
Bolling Air Force Base, Vasz- 
ingtone buvo: Pulkininkas Leo 
F. Paul, 42 metu amžiaus, isz 
Iowa City, Iowa; Pulkininkas 
Willis F. Bond, 43 metu am
žiaus isz Belmont, Ohio; ir Ka
pitonas William O. Ruse, 36 
metu amžiaus isz Tulsa, Okla
homa.

dar kita dukrele. Czia visa 
szeimynele susirinkusi pa
sveikinti naujai atsiradusia 
vienuolikta dukrele.

□ □ o

Losziku Sūnelis

Jean Claude Aumont, czia 
laikomas savo tėvu pirmąjį 
syki pasirodo vieszai. Jo tė
vai yra garsus loszikai, Jean 
Pierre Aumont ir Marisa 
Pa van. Jis gimė Rugpiuczio 
trylikta diena.

PECZIUS SUSPROGO
ŽMONA SUŽEISTA

MOUNT AIRY, PA. —
Kuknios peczius susprogo, 
apie treczia valanda isz ryto, 
ir iszdauže visus lang-us ir pri
kėlė beveik visa susiedija.

Szeimininke, Ponia Natalie 
Fanning, 35 metu amžiaus bu
vo nuveszta in Chestnut Hill 
ligonine, nes ji buvo labai ap
deginta, ant ranku ir kojų.

Ugniagesiu virszininkas W. 
Griffith sako kad tas gaisras 
prasidėjo nuo gazo pecziaus. 
Sziemininke tuo kartu norėjo 
iszkepti viszta kai peczius su
sprogo.

Jos vyras ir visi susiedai bu
vo pakelti isz miego kai tas 
peczius susprogo.

RABINAS ŽUVO
GASTONIA, N. C. — Tris, 

deszimts keturiu metu am
žiaus Rabinas Jerome B. Co
hen isz Temple Emanuel tiky
bos, kuris buvo insisteigus 
czia tik viena menesi, žuvo au- 
tcmobiliaus nelaimėje. Jo au
tomobilius su kitu automobi
liu susikūlė per audra, ant vie
nos Gastonia miesto ulycziu.

Rabinas Cohen pirmiau tar
navo in sinagoga in Closter, 
Bergen County, New Jersey ir 
in Selma, Alabama. Jis parei-Į 
na isz Mt. Carmel, Pa., ir ėjo 
mokslus in Hebrew Union Col
lege, Cincinnati, Ohio.

Teisybe Del Visu
— Jei pats save kutensi, 

Į tai galėsi juoktis kada tau tik 
patinka.

— Nekurie žmonis s;u vie
na ranka duoda, o su kita gar
sinasi.

— Jeigu tau nubodo tavo 
draugas, tai paskolyk jam pi
nigu, o jo daugiau nematysi.

Tėvas ir motina taip di
džiuojasi savo šuneliu kad 
jie patys pasikvietė laik- 
rasztininkus ir ju prasze 
kad jie szita paveiksią nu
trauktu.

Nelaime

Clyde Williams, loszikas 
stengiasi suraminti savo 
žmona Martha, Henrotin li
goninėje, kur ju vaikutis pa 
simire. Daktarai visas pa
stangas dėjo atgaivinti ju 
vaikuti, Randy, kuris buvo 
inpuolies in Chicagos upe ir 
tenai buvo prigerės. Bet 
daktarams nepasisieke ji at 
gaivinti nes jis jau buvo mi
res kai jis buvo isz tos upes 
isztrauktas.

Teisingas Žmogelis
Atėjo kokis tai žmogelis 

praszyt darbo kaipo varyto
jas taksi-kebo, in didele 
kompanija. Perdetinis už
klausė jo:

— Ar tu esi teisingas?
— Taip, esmių teisin

gas.
— Ar isztikruju labai 

teisingas? ’ ■ :
— Galiu tamistai už

tvirtint kad esmių teisingas.
— Na tai gerai. Jeigu tu 

surastumei taksi-kebe ko
kia szimta tukstancziu dole
riu tai ka darytumei su jais?'

— Nieko ponuli, tiktai 
gyvencziau isz procento.
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Kas Girdėt
In St. Joseph, Missouri, 

Pacztoriaus pagalbininkas Ev
erett C. Howard per dvi san- 
vaites stengiesi kam insiulinti 
kad jie imtu viena sziepa vi
sai už dyka. Bet niekas neat- 
silipee. in jo - pagarsinimus. 
Galutinai jis kita pagarsini- 
ma in ta pati laikraszit indė
je, sakydamas kad jis turi 
szieįpa ant pardavimo Ant ry
tojaus jis ta sziepa pardavė už 
szeszios deszimts szeszis dole
rius.

nas, nes laikas begte bėga ir 
nei nepajusime kai Kalėdos 
ežia pasirodys.

1 • • - Jl

Darbininkai gaus apie de- 
szimta, nuoszimti daugiau al
gos, bet viskas pabrangs apie 
dvideszimts penkta procentą.

In Waukesha, Wisconsin, 
du jauni vaikai prisipažino' 
kad jiedu 'buvo pasivogė tris' 
dolerius ir penkios deszimts 
centu isz Szvėnto Juozapo baž 
nyczios ir paskui tuos pinigus 
praleido ant Szvento Juozapo 
parapijos bazaro, kad bazaras 
butu pasekmingas.

Atnaujinkite savo prenume
rata už laikra^zti “Saule” nes 
pinigai mums labai reikalingi 
del leidimo laikraszczio.

Kiek galima dažinoti isz 
biznierių, fabrikantu ir bago- 
cziu, tai biznis eina gerai.

Nauju automobiliu pardave-

Kompanijos ir fabrikantai 
mielu noru sutinka pakelti 
darbininku algas, nes tada, jie 
tuojaus pakele savo tavoro 
kasztus. Reiszkia, jie nepaiso 
nei darbininku, nei savo kos- 
tumeriu. Jie ima kiek unija 
isz ju reikalauja.

Mes nežinome kodėl, bet mes 
esamo patemije kad tas žmo
gus, kuris moka kai]) ant keliu 
atsiklaupti ir pasimelsti, gali 
atsistoti ir susitvarkyti, ne
žiūrint kokie reikalai ji spaus
tu. Bet tas kuris nemoka kaip 
klauptis negali nei savo daly
ku sutvarkyti, nei savo koja 
suvaldyti.

Sovietai nusiskundžia kad 
Lietuviai ūkininkai baisiai 
mažai kviecziu ir rugiu yra 
užderėjo. Tai aiszkus dalykas; 
kam musu Lietuviai turėtu 
dirbti, vargti ir prakaituoti 
kad daugiau vaisziaus užde
rėtu savo valdovams, Komu
nistams.

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais| 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50£ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Malia-| 
noy City, Pa.

Kas Yra Dypukai?
—

Kas yra dypukai, kokiuos jie 
tautos?

Nes juos dypukais vadina 
nuolatos,

Nors jie lietuviais ir bevadinas 
Bet kas jie tokie, vien Dievas 

žinąs.
Nes yra dypuku ir tarp 

“palioku”,
O net ir tarpe drąsiu kazoku; 
Kurie nors szneka kalba

Rusijos,
Bet jie yra gente tikra Indijos. 
Tai kas isztikro yra dypukais, 
Ar tie kuriuos mes vadinam

Dzūkais,
O gal net kapsai, arba 

Žemaicziai,
Arba gal tūli tiktai 

augsztaicziai?
Kurie puikaująs isž savo 

vardo
Ir kitu egneziu vienybe ardo, 
Net Zanaviku, ne tiktai Dzuku 
Todėl ir gavo varda Dypuku. 
Bet tiek to: asz juos ne 

užgaulioj u,
Bet apie juosius tiktai 

posmoju. K. V.

Pypkes Durnai

Ar Geriau,...
Ar geriau laike bedarbes 
Trankytis po kareziamas 
Ir stovėti ant kampu 
Su tuszcziais kiszeniais, 
Arba sėdėti namie ir 
Skaityti “Saule”, 
Kuri iszeina du kartus 

in sa.nvaite,
Ir buna pilna visokiu 

akyvu skaitymu.

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

GERA PAVYZDIS

Del Tėvu Kurie
Geidžia Gero Savo

:: Vaikams ::
MELDŽIU ‘susimylėti ponu

li ant manės nes jau beveik 
inirsztu isz ’bado, kalbėjo ko
kis tai vargszas in praeinanti

jai sako kad jie tikisi daug 
daugiau nauju automobiliu 
parduoti ateinaneziais metais 
negu jie yra pirma pardavė.

- • • ’

Paskolų kompanijos dabar 
daro gera bizni, nes visi dabar 
skolinasi ir perkasi tokiu daly
ku, rakandu, kuriu jie neisz- 
gali. Bet ant iszmokesczio vis
kas galima.

Fabrikantu pelnas vis didė
ja, nes visi perkasi daug dau
giau negu jie iszgali.

Kasztai ant visko padidės, 
pabrangs. Viskas daug dau
giau kasztuos ateinaneziais 
metais negu pirma kasztavo.

— • • 1 "

Prez. Eisenhoweris baisiai 
daug gero vardo neteko, per 
savo pastaruosius metus kaipo 
Amerikos Prezidentas. Per at- 
einanezius rinkimus delegatai 
turės jau ant savu kojų stotis, 
ir negales remtis ant Eisenho- 
werio vardo.

Beveik visi sako kad Eisen
howeris butu galejes iszvengti 
visu tu susikirtimu in Little 
Rock, Arkansas, jeigu jis bu
tu laiku nustatęs savo tvarka 
ir pastūmės in szali Arkansas 
valstijos Gubernatorių. Bet jis 
nedryso ir bijojo ka žmones 
pasakys.

Sziandien jusu doleris ma
žai kam vertas. Už viena Ame
rikieti doleri galima nusipirk
ti penkios deszimts devynių 
centu vertes.

Taksos Amreikoje yra per 
didelios, per brangios. Mes 
visus krasztus remiame ir 
szelpiame, bet savuosius žmo
nes skriaudžiame.

Beveik visi biznieriai ir fab
rikantai dabai- skundžiasi 
Prezidentui Eisenhoweriui ir 
sako kad taksos juos pražudi- 
na. •

Jau laikas apsižiūrėti ir ap-| 
siruokuoti apie Kalėdų dova-

pona. kuris ėjo greitai ulyczia 
namo. Praszau mažož suszelpi- 
nio geras pone, o Dievas tau 
už lai atlygins.

Sustojo ponas iszgirdes to
kia kalba ir tarė:

— Mano mielas, iszrodai 
tajp' kaip rodos nevisada ken
tėjai varga. Jeigu nori man 
iszlpažint kokia buvo tavo di
džiausia klaida tavo gyvenime 
tai tau duosiu pinigu ant mais
to ir nakvyne.

Man rodos jog negalė
siu tave užganadint, atsake 
va rgszaS.

— Atsimink tik, sztai turi 
doleri kuris gal pagelbės tau 
prie atsiminimo: Bet duodu 
tau tik tokias iszlygas kad 
man kalbėtum teisybe.

Vargszas suspaudė doleri 
rankoje ir po trumpam užsi- 
rnanstymui pradėjo kalbėti:

— Kaip man rodos tai di
džiausia klaida padariau kad 
iszmokau tinginiaut. Kada, da 
buvau mažu kūdikiu, mano ge
ri tėvai pavėlino man daryti 
kaip man patiko. Pripratau 
per tai prie tinginiavimo nesi
rūpindamas apie nieką ir bu
vau tosios nuomones kad visa
dos taip bus. Tėvai rūpinosi 
man duoti gera mokslą, o po 
užbaigimui kolegijos iszsiunte 
mane in universitetą. Tenais 
laikas bego man greitai ant 
nieko. Jeigu bueziau vargingu 
tėvu sūnūs ir pripratęs prie 
darbo tai bueziau geriau isz- 
kirtes. Turėdamas nuolatos 
daugiau pinigu ne kaip reika
lavau, maniau kad gyvastis 
mano vis bus linksma ir eis ke
liu iszklotu rožėms. Mylėjau 
arielka ir gerus draugus. In 
kelis metus po tam mirė mano 
ievai, o pabaiga tai jau pats 

, ponas gali dasiprasti. Aplai- 
kes po mireziai visa turtą, vis
ką praleidžiau in trumpa lai
ka, o dalbar jau per vėlu at
prasti nuo savo biauraus pa
pratimo.

— Tikiu tau ir sugryžus 
namo apsakysiu savo vaikams 
tavo gyvenimą. Isztikruju gai
la man tavęs, bet pasitaisyt 
niekada nepervelai. Ateikie 
rytoj in mano ofisą, o surasiu 
del tavęs koki nors užsiėmimą.

Kalbėdamas tai, inbrauke 
nelaimingu! in delną pinigus 
ir adresa. Ant. rytojaus nepa
žystamas atėjo pas poną ir in 
trumpa, laika, pasiliko geru ir 
paguodotu žmogum ir paveiz- 
da visiehis isz savo dorans gy
venimo ir už keliolika; metu 
pasiliko pono žentu ir gyveno 
laimingai ir ne karta apsaky
davo savo vaikams kad netin
giniautu savo gyvenime.

—GALAS—

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No. 103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
<>zio iszimfa isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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.

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudihsta, Urlika RaZbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.l3S—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35o.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Ncdaejusia Žudinsta, 
Pakutninkac, Ar Paszaukt Tę
va Žokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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-

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

lapių. 20c.
No. 158—A p i o Kapitonam 

Stonnfield Danguje; Pabėgo- 
le; Kasgi Isztyre-; Prigauta? 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Ncat’sarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; ‘Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie J00 puslapiu35c.

N o. 166—Apie Simus M at
idaus; Iszklausyta M a 1 d a 
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 Isz- 
davirteti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is» 
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 laiazka su pinigais. •

I3EU Nepamirszkite dadet) 
deszimtuka ekstra del prisiun* 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., • U. B. 'A
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Sugautas Velnias
p (Tasa)
z'

I

Po dvylikos, vakarop linkui 
kas žino, ar sniegais' apsunkė
jo, arba vejas pailso, neinvei- 
ke taip szvaistytis: nuszcziuvo 
oras ir speigas truputi atsi
metė. Einam per sniegą koja 
smuko kaip in iszminta moli. 
Vakare vžaigždes kur-ne-kur 
spyktelejo ir menulis tankiai, 
isz debesiu iszkiszes galva, 
žvalgėsi ir atgal traukėsi.

Petronėle vicz-vienaite per 
diena brazdo po trioba; ilgu ir 
nuobodo' 'buvo. Kaip sutemo 
net baime ja eme.

—• Kaip asz ežia dėsiuos? 
Maustė. Vakaras ilgas, miego 
anksti nenoriu. Pasiimcziau 
darba, kaip tik 'žiburį uždegu
siu inlys urėdas. Ne, vercziau 
žiburio nedegsiu, tamsoje ne- 
lys, numanys jog atsiguliau ir 
gana. Bet ir nepatirs jog asz 
nenoriu kad jis pas mane lan
dytu. Vercziau žiburį uždeg
siu ir duris užsirakysiu, szi- 
taip! O kad norės ineiti, pasa
kysiu, eik gulti, nesivailkiok 
prie manės! Už duru szaukti, 
nei szis, nei tas, vidui dar ir 
daugiau galęoziau jam pasa
kyt. Bet kaip ineis, tuojau 
grobs ir bucziuos. O asz takszt 
iii snuki. Jis gal man ir atgal ? 
Ne, vercziau neinsileisti, ne
degsiu žiburio.

Dvaro kieme žvangėjo 
skambalai.

—i • O dėkui Dievui svecziu 
užvirto, urėdas neturės laiko 
landyti. Bet ne, asz jo nevary
siu nuo saves, ne, vercziau, 
kad ineitu. Užsidegsiu 'žiburi, 
sztai taip! Duris užsikabysiu, 
nėra kobiniuko. A-a su raktu, 
trakszt, trakszt, papūsk in uo
si! Ir vėl nieko nepasakysiu? 
Szaukti nepridera. Ka ežia 
reik veikti? Ai, tu Dieve, ko
kia buvau kvaila! Ko tuojau 
Antanui nepasakiau? O kas 
ežia man kaili! Tegul ineina 
kad nori, iszvaksysiu kaip 
szuni ir tiek! Trakszt, duris 
atsuko.

Skambalai žvangėjo. Veže- 
jai vaikszcziojo po kiemą.
. Petronėle verpe ir karunka 
’giedojo. Bet jos mintys buvo 
toli nuo giesmes; kažin-ko jos 
szirdis rūpinosi ir ,nenurimo; 
žiurėjo vis pakaitais, 'tai in 
Įauga, tai in duris. Atstume 
rateli; vėl pradėjo vaikszczio- 
ti po' asla. Užputę žiburi, užsi
kvempusi 'žiurėjo pro Įauga. 
Urėdais su liktame 'pareina isz 
arklydžiu.

— Jau tas kipszas eis gul
ti! Ne, svecziai tebera, negali 
atsigulti. Dabar jau ežia inlys.

Pribėgo- prie duru, nutvėrė 
už rakto.

—■ Ne, pamastė, vercziau
1

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

> ... MALDA . . .

■ Viesz. Jėzaus ir■ 
i Motinos Szvencz. ■
Į Sapnas Motinos Szven- ' 
Į 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. 

iszsirieti in akis!
Nugryžusi inbreže ’žiburi.
Pastovėjusi tarė:
— Ko asz ežia turiu varg

ti del to balamuto?
Pukszt, užputę atgal žiburi 

priszoko' prie duru, trakszt, 
užrakino, iszsitrauke rakta ir 
atsiklaupė poteriu kalbėti.

Po valandukes kažin-kas 
prie duru subrazdėjo.

— Petronėle! Szauke pa.- 
tyliais.

Petronėlei szirdis plake; ne- 
inniane, atsiliepti ar tylėti.

— Inleisk! Velei tyliai
szauke.

* < < -F * * -F -F- -F -F -F "F -1* T* V* H-R-f

Vyrucziai, ar norite daug
pinigu turėt, 

Kad ant senatvės nestenet?
Asz jums gera rodą 

x duosiu,
Ir tik teisybe kalbesiu. 

Užraszykit sau koki 
laikraszti,

Prie szirdies limpanti, 
Tai visko dažinosite. 
O žinote kad “Saule” 

linksima use, 
Ir del visu žmonių 

geriause,
Tegul kožnas sau 

pasirenka,
Katras laikrasztis jam 

patinka,
Bet kaitras “Saule” turi 
Tas be jos nurimti negali, 

Nepameta niekados, 
įskaito ja visados.

“Saule” visas dalis svieto 
keliauja, 

Niekad skaitytoju 
nebaudžia, 

Tai ko vyrucziai jums 
reikia, 

Jeigu “Saule” nepeikia,
O jeigu ka ja peiktu, 
Tai tikru pusgalviu 

butu.
* *

Ant kokios tai partes 
Bobeles vyru nenoreje, 
Kada ju vyrai prie ju 

sėdėjo,
Užsigeidė policijautus 

pavadyt, 
Kad ju vyrus namo 

iszvaryt.
B a prie vyru akiu, 

Negalėjo daryti jokiu 
triksu,

Policijantai apie tai 
nežinojo ir inejo, 

Visus vyrus paėmė, ; 
Ir iii koza pasodino'.

Bet ir viena moterele 
In koza pakliuvo, 

Kuri smarkiause isz 
\ ju buvo,

Ir taip nelbage kėlės 
dienas sėdėjo, 

Apie svieto marnastės 
durnojo.

* * *
Da daug- naujienų turiu, 

Bet sutalpyti negaliu, 
Nes szalti pagavau,

Ir daug giedoti negalėjau, 
Na tai ir bus gailia..

Ji tylėjo.
— Na, sako už duru, ir 

mano duru toksai spat raktas!
Tai sakydamas ir 'apsuko 

duryse rakta.
Petronėle sukru ptelejo; ne- 

beinmane ar žiburi brėžti ar 
duris turėti. Puolė prie duru 
puseje aslos urėdas ja in gle
bi nutvėrė.

— Ar tai taip mano myli
moji?! Nenorėjai insileisti? 
Rugojb urėdas. Bet asz gud
resnis, inejau. Szi vakara tu
rime iszgerti inkurtuviu, nau
josios triobo-s! ,

Tai sakydamas pastate ant 
stalo buteli nolio.

Petrone inbreže žiburį. Jis 
pripuolęs užpuote:

— Kam t O' reikia? Sako: 
Prie žiburio isz lauko viskas 
matyti. Vežėjai ir dvariszkiai 
valkiojasi gali pastebėt. O me 
nesienoj geriau. Ar nematyti? 
Duoksz tik stikleli, netruksi
me ilgai. Seniai jau tau yra 
tas tas buteliukas laikomas. 
Turiu tave nors syki pamylė
ti!

— Ne, asz be žiburio nebu
siu! Tarė Petrone ir vėl brė
žė.

— Kokia tu esi nepersako
ma! Ta langine uždaryk ar 
Įauga užleisk su kuo norint! 
Taip! Na., sveika dabar tu ma
no gražioji. -Gerk, sztai pyra
go užsikąsk. Vis laikiau ir 
laukiau pritinkamo laiko kuo- 
viena busi. Dabar tyczia taip 
pataisiau iszsiunsdamas vyra. 
Gerk!

— Dėkui, ponaiti, negaliu, 
negersiu.

— Na, keik gali tiek! Nors 
malone priimk!

Kaip tik Petrone stikleli 
prie dantų, urėdas pagrobęs ir 
iszverte jai in burna. Novoms 
ne noroms turėjo nuryti. Net 
aszaros 'bobai apszoko.

—■ Szimtas velniu tu sve
cziu tiek prinesze! Sznekejo 
urėdas. Negaliu ne atsigulti. 
Prie tave ežia taip szilta, ge
ra bent pasilsėsiu; kojas pa
vargo per diena. Sveika!

Prie antrosios nereikejo 
taip suokti Petronėlės, nesira- 
gino taip ilgai. • Treczia ir ket
virta spėriai iszmaukusi ir 
pati sako:

— Tokia saldi, taip sklan
džiai eina!

Beveizdint ir skruostai jos 
užkaito. i

— Kokia tu skaisti pasili
kai, kaip rože purine!

Tai sakydamas, urėdas apsi
kabinės Petrone, suko in lova 
sėstis greta saves.

A SAr:^

OAJ PUru^sAN ere

I
arba pradžia :

SKAITYMO ■:
...ir... ;i

RASZYMO i:

64 pus. Did. 5x7 col. į;
Dabar Po 25c. I į

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

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.

Netketai Peaone szokosi, 
akis pabalinusi, stūmė jam iii 
krutinę ir apmaudingai suszu- 
ko:

— Szalin, nesikibinek! Tu 
man ne kavalierius, asz tau ne 
pana!

—-• Ar tai tokia padėka už 
meile, Petrusele? Ko pyksti? 
Gerk dar burnele bene busi 
geresne.

—• Nebusiu, ne! Asz tams
tos meiles neprasziau; seniai 
žadu pasakyti, tik nepradry- 
sau, kad nelandyk prie manės, 
nes Antanui pasakysiu!

—• . Tai tu ta savo pajuodėli 
geriau myli? O, tai kvailele! 
Bukime geruoju. Kad jis bus, 
asz nebusiu! dabar jo nėra, 
asz esiu. Ar negerai ?

Ir vėl pagrobęs eme varu bu- 
cziuoti.

Tik szmakszt in trioba An
tanas!! Jau 'be apsiausto. Vie
noj rankoj virvagalį nusitve
ręs antraja capt urėdą už kuo
do, kaip ims raižyti!

— Dėkui už meile, dėkui 
už meile, tokia padėka! Sako 
jam.

Pyle virvagaliu; ranka ne 
ranka, koja ne koja smūgis po' 
smūgio krito. Urėdas szaukti, 
prisivengia, prieszais kibti, 
bijo, melsti, ge'da. Vijosi tik 
k a i p driežas, pusbalsiu 
szvarkszdamas:

— Antanai. Rupu'že! Liau
kis, asz tau, perstok, tu, po 
velniu.

O ežia, klulpiniu szokiniu, 
puola tik prie duru. Dar Anta
nas sumovęs pora sykiu: “sze 
tau meile! >Sze tau meile” ir, 
paspyręs keliu, mete kaip szu
ni laukan.

Gryždamas per asla juokė
si:

— 'Sakau kad asz sueziuop- 
siu ta velnią!

Petronėle kaip apuszes la
pas, drebėjo kerezioje. Anta
nas jtiokdamas klausė:

— Na, Petrele, kas dabar 
bus ”?

Ta krito iszilga ir verkda
ma apkabino jam kojas.

— Cit, neverk! Tarė An
tanas, keldamas ja nuo aslos, 
nebijok, nemusziu tavęs!

Petronėle, kaip matuszes su
plakta, pasikukeziodama ver
kė. Antanas priglaudės ja prie 
szirdies, ramino ir tilde o pa
ežiam aszaros, kaip pupos rie
tėjo per skruostus ir uostus. 
Taip susiglaudė, paverkė va
landėlė ir vėl Antanas pra-

szneko:
— Garnį, gana, mano ma

žiule, nusiramink! Užėjo juo
das debesys ir audra sumentė 
pradžia musu gyvenimo. Ka 
padarysi, pereis. Kita syki tik 
sergekimes. Szi karta ir asz 
pabuvau truputi kaltas: se
niai numaniau, bet tylėjau, no
rėdamas gerai isztirti, tu, ma
no mažulėlė, sergėkis nuo pa- 
slapeziu prie mane. Gera ai' 
bloga, sakysim visados vienas 
antram teisybe! Tuomet leng
vai nustumsime juoduosius de
besius nuo savo gyvenimo.

Vėjelis nugulė, dienos puse 
nus'zcziuvo. Visi debesys nu
slinko, žydras dangus apsi- 
pnosze tukstaneziais mirgan- 
cziu žvaigždelių. Apskritus.

Tokis Tai Darbiniu- 
:: ko Likimas ::

ĮJEDARBE, žmonis slankio
je ulyczioniis jieszkodami 

darbo. Skaistus vasaros rytas 
jau szvinta. Vos laikrbclis spė
jo iszmuszti ketvirta valanda, 
atsikelias alkanas, apsirėdžiau 
ir iszbegau jieszkoti darbo.

Nubėgau prie doku su vil- 
czia, kad tonais surasiu koki 
daiba, vakare nupirksiu 'duo
nos ir abudu su motinėlė pa
valgysim.

'Prisiartinau prie minėtos 
vietos, žmonių stovėjo didelis 
pulkas, visi juda, kruta, jiesz- 
ko darbo. Už geros valandos 
iszeina bosas su bilietais ‘ ran
koje, manau sau, ir asz aplai- 
kysiu darba, Vakare, aszA ir ma
no motina turėsime ka valgyt.

— Kas nori darbo? Suszu- 
ko bosas, myne žmonių tuo- 
jaus apsimalszino, po tam 
tukstaneziai ranku iszsitiese 
prie bilietu. Bosas iszdalines 
kelis szimtus tuju korteliu nu-

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. 

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

THUT'S R FRIT

ALONE
The onlv survivor op the famous , 
•CUSTER'S LAST STAND" WAS THE

HORSE, COMANCHE, BELONGING TO A 
CAPTAIN KEOGH. COMANCHE LIVED TO 
THE RIPE AGE OF 20, HONORED IN 

'HIS RETIREMENT/

Sign Up
TO BUY U.S. SAVINGS BONDS WHERE TOU BANK. OR

MENTS for payroll savings where vou work" E.GHT mill ion or 
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menuo, tratumi visu smulkes
niųjų szviesuleliu karaliaus, 
nieko netemindamas, liuos'ai 
rietėjo virszumi juoduju misz- 
ku, sidabrine savo szviesa ap
liedamas balta žemes pavir- 
szu. Szviete miszke, žvėre
liams, szviete vieszikelio pake
leiviams, szviete dvare, pro 
kambaro langus * spindėjo1 in 
iszpuosztus kambarius. Szvie
te menkose triobeles pro že
mus langelius, linksmino su
re kuses triobeles, szviete ir 
pro- musu Dauginiu Įauga. Pa
mate juos susiglaudusius. Pra
sidžiugęs ju szirdinga meile, 
skaistus menuo, dar skaiseziau 
rodos, nuszvietes, linksmas 
rietėjo per melynaji dangų.

----- GALAS-----

"'’’•CM 

sivede su savim darbininkus. 
As'z ir daugelis pulko pasiliko 
me užpakalyje be darbo.

Nuliūdau drauge su kitais 
ir vela ėjau toliaus jieszkoti 
daibo.

Vakar pasakė man namu sa
vininkas kad jau menesis pa
sibaigė ir jeigu jam neužmo- 
kesiu randa tai mane su moti
na iszines ant ulyczios.

Prisiartinau prie automobi
liu fabriko. Tame vartus ati
darė isz ten: iszeina daug- dar
bininku, jiems vietos atsaky
tos, likos praszalinti nuo dar
bu ir ėjo namo nuliude.

Einu toliaus, silpnas, akys 
man temsta. Matau kaip du
rnai vereziasi isz kaminu, o gal 
toje dalyje miesto, randasi fab
rikas, gal ten surasiu, einu, 
kojas vos paveiku.

Nespėjau praverti duris ofi
so, kaip ant slenksczio pasi
rodo drūtas raudonveidis bo
sas, 'matyt buvo tai Airiszis.

_ Ko nori? Paszauke sto
ru balsu.

— .Darbo, darbo, mister 
boss! ;

__ Nereikia man darbinin
ku. Traukis szalin! Jau czion 
per daug valkatų trankosi. Ir 
užtrenkė duris man priesz vei-

HERO
One of the unsung heroes of 

THE AMERICAN REVOLUTION WAS 
A SERGEANT JASPER, WHO, UNDER
A HAIL OF BRITISH BULLETS, 
CLIMBED A FLAGPOLE TO TIE 

AN AMERICAN FLAG THAT HAO 
geEN SHOT AWAY. HIS HEROISM 
WAS AN INSPIRATION TO THE 
men defending charleston.
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— 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.

da.
Rodos kad man peiliu kas 

uždavė in szirdi žodis: “Val
kata,” sujudo mano visi jaus
mai, galvoje kas tokis suuže.

— Mister Boss! Duok man 
koki darba. Mano motina ir 
asz badu keneziame. Susimil
damas, duok koki darba, ar 
szmoteli duonos!

‘Ir vėl pasilikau be darbo, 
iszmestas ant ulyczios, alka
nas! Nepamenu kas toliaus dė
josi su manim. Girdėjau ap
link mane juokus, pasityczio- 
jimus isz manės ir kas tokis 
sudavė man; per peczius su ko
ja kalbėdamas: “Jisai girtas, 
bomas, uždaryt ji kalėjime!

Norėjo surikt kad asz ne- 
esrniu jokis girtuoklis, kad ne 
esmių valkata, bet darbinin
kas, bedarbis jau rtys metai, 
norėjau melsti duonos' del sa
ves ir mano1 senutes motinos, 
bet negalėjau isztart nei žode
lio ir ant rytojaus pabudau in 
ligonbute.

Nežinau nei nlegirdejau kas 
atsitiko su mano miela moti
na! Galas.
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Žinios Vietines
—■ Seredoj pripuola Szv. 

Dionizo, o Tautiszka Vardine: 
Kritis. Ir ta diena: 1920 me
tuose Lenkai smurtu pagrobė 
Vilnių;. 1934 m., Alexander 
Pirmasis isz Yugoslav!jos, 45 
metu amžiaus ir Prancūzu 
Užsienio Ministeris Barthou 
Croatu nužudyti in Marseilles 
miestą; 1945 m., Prancūzas 
Pierre Lavai, 62 metu amžiaus 
valdininkas, nuteistas mirties 
bausme už iszdavima savo 
kraszto. Jis pasimirė už keliu 
dienu; 1939 m., Vokiecziai 'pa
gavo Amerikos laiva “City of 
Flint’’ ir ji nusivežė in Rusi
ja; 1948 m., 'buvęs Anglijos 
Ministeris Winston Churohil- 
lis patarė ilgiau nebelaukti, 
bet tuojaus paskelbti kava 
priesz Sovietu Rusija, pirm 
negu ji pasigamins bom'bus.

— Gerai žinomas del mies
to gyventojams, Benjamin W. 
Heiser, Sr., 94 metu amžiaus 
kuris niesveikavo trumpa lai
ka, pasimirė pareita Subatos 
diena, treczia valanda ryte sa
vo namuose, 106 E. Mahanoy 
uly. Gimė 'Saint Clair o 1869 
metuose apsigyveno mieste. 
Jisai 'buvo stalorium, karpiu- 
teras. Velionis buvo Metodis
tas, ir prigulėjo prie Masonu 
draugijos. Paliko paczia, se
vere, keletą anuku ir pro-anu- 
ku. Laidos Utarniinke popiet.

—• Ketverge pripuola Szv. 
Pranciszko Boro., o Tautisz
ka Vardine: Butautas. Taipgi 
ta diena 1845 metuose Ameri
kos Laivyno Akademija in- 
steigta in Anapolis miestą; 
1923 m., pirmąjį syki Ameri
koje beisboles loszimas pasi- 
pelnijo net visa milijoną do
leriu; 1943 m., Amerikiecziai 
nuszove szimta ir du Naciu 
eroplanus virsz Mucenster ir 
Colsfeld.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Zinaidos ir Szvencz. M. Moti
nos Szvente, o Tautiszka Var
dine: Verpe. Ir ta diena: 1948 
m., Mainieriai norams, neno
rams sutinka padvigubinti sa
vo boso John L. Lewiso alga 
ligi $50,000 ant metu; 1839 
m., pirmieji paveikslai nu
traukti kad galima pažinti 
žmogų nuo nutraukto pa
veikslo; Taipgi Pulasko Die
na.

— Subatoj pripuola Ame
rikos Tautiszka szvente 
“Kristopo Kolumbo Diena.” 
1492 metuose Kolumbas pasie
kė ii- pamate Amerikos žemes 
krauta. Apie antra valanda isz 
ryto pasigirdo anuotos 
trenksmas nuo mažo laivo 
“Pinta”, kad žemes buvo už- 
matinta. Tai buvo Bahama sa
lų krasztas. Jo szeimyna pa
reina isz Catalonia miesto.

Milwaukee, Wise. —
Nedelioj popiet invyko beisbo- 
les rungtynes tarpe Milwau
kee Braves ir New York Yan
kees del Amerikos eziampijo- 
nai del szitu metu. Milwau
kee laimėjo: 7, o New York 
Yankees 5.

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

Advokatai, atstovaudami 
trylika eiliniu kuopti tos 
Teamster’s unijos balsavi- 
ma, kreipiasi in Vaszingto- 
na sustabdinti tos unijos 
rinkimus per tos unijos sei- i

ALIEJAUS TROKAS]
PABĖGO |

2 Draiveriai Sužeisti;
A u t o m o b i I i a i 

Sumuszti

NEW YORK, N. Y. — 
Aliejaus trokas, kurio stabd
žiai buvo pagede ir jis važia
vo žemyn nuo kalno, Brookly- 
ne, ant devintos ulyczios, prie 
szesztos ir septintos ulyczios 
atsimusze in du automobiliu, į 
kurie lauke szviesos prie ske- 
rs-ulyczio ir paskui in dar ke-] 
turis kitu automobilius atsi
musze, kurie lauke szviesos.

Tas trokas nusirito apie tris 
szimtus pėdu, po tam pirm ne
gu sustojo, iszliejo savo aliejų 
ant ulyczios.

To troko draiverys, trisde-] 
szimts penkių metu amžiaus 
Charles Berkson isz Brookly-; 
no gavo tikieta nuo policijan- 
to, už tai kad jis savcuAroka 
nebuvo tinkamai prižiurejes 
pirm negu jis iszvažiavo.

Sužeistoj i draiveriai kitu 
automobiliu buvo Frank G. į 
Palmieri nuo Second uly iri

Viskas Tvarkoj

Norman Ream, paskendęs 
penkios deszimts pėdu po 
vandeniu pareiszkia kad 
viskad tvarkoj. Jis nustatė 
nauja “rekordą” del pasi- 
skendimo po vandeniu kai 
nusileido tris szimtus septy

Nori Teamster’s Unija Suvaidinti Sziauczius

ma in Miami, Florida. Jie 
prieszinasi tam kandidatui, 
Hoffa, kuris; yra valdžios ir 
policijos intartas už invai- 
rias suktybes.

Czia, New York mieste

Harvey Guzik nuo Miller avė.
izs Brooklyno.

BARTINDERIS
SUARESZTUOTAS

Pardavė Alų
Jauniesiems

CLIFTON, N. J.
In Union City bartinderys bu
vo suaresztuotas už tai kad jis 
pardavė penkias kvortas alaus 
jauniesiems, kurie už keliu mi 
nueziu po tam su automobiliu 
susimusze ir ju automobilius 
nukrito in Passaic upe. Trys 
jaunuoliai žuvo toje nelaimė
je. . |

Bartinderys, dvideszimts sze 
sziu metu amžiaus Robert 
Schubert, kuris dirba in Fur-j 
man’s Tavern, saliuna, buvo1 
patrauktas in teismą, už tai1 
kad jis tiems jauniems parda
vė ta alų. Policijantai sako 
kad Schubert vienam isz tu 
jaunuju pardavė ta alų tik ke
letą nunucziu-priesz tai, kada 
ta nelaime atsitiko.

Tu jaunuju automobilius nu 
bego nuo tilto ir inkrito in 
Passaic upe., prie Lexington 

nios deszimts pėdu po van
deniu in Avalon, Catalina sa 
lose, netoli nuo Californijos. 
Vienas laikrasztininkas su 
juo nusileido taip giliai ir 
szita paveiksią nutraukė.

□ □ o 

to kandidato prieszininkai 
yra, isz kaires in deszine: 
Godfrey Schmidt, Thomas 
J. Dodd ir Sheldon Z. Kap
lan. James Hoffa likos isz- 
rinktas!

avė.
Policijantai sako kad tas au 

tomofcilius važiavo apie devy
nios deszimts myliu in valan
da kai ta nelaime atsitiko.

Iszlikes gyvas, septyniolikos 
metu amžiaus; William Costel
lo isz Hoboken, in Paterson 
General ligonine policijan- 
tams pasakė kad jis ta alų bu
vo nusipirkęs nuo bartinderio 
Robert Schubert.

Trys1 jaunuoliai szitoje ne
laimėje žuvo.

Gal czia tas bartinderys yra 
kaltas, bet daugiau kalti yra 
tie jaunuolaii, kurie ta alų nu
sipirko. Bartinderys negali 
suspėti visu paklausti ju am
žių, bet tie kurie perkasi ta 
alų ar sznapsa žino kad jie ne 
ra pilnu metu. Tai mums isz- 
rodo kad ne tas bartinderis, 
bet- tie jaunuoliai yra kalti.

O virsz visa to, tai nei tas 
bartinderis nei tie jaunuoliai 
nėra kalti, bet tu jaunuoliu te 
vai yra, po teisybei kalti. Nes 
kur jie buvo ka jie žinojo apie 
savo vaikus', kai jie in ta sa
liuna inejo'ir ta alų nusipirko.

Jeigu teismas dabar norės 
ka nors teis; tai tegu tas Teis
mas ir tas teisėjas nepamirsz- 
ta tu jaunuoliu tėvus in teis
mą patraukti, ir ju paklausti 
ka jie dare, kur jie buvo kai 
ju vaikai ta alų pirko ir ta au
tomobiliu /vairavo.

Iszmintingas Airiszis

Vienam miestelyje vaik- 
sztinejo kunigas rinkdamas 
aukas ant bažnyczios. Už- 
ejas pas viena Airiszi tarė:

— Maik, ar nepaaukau
si kiek ant bažnyczios?

— Vėl, asz sizirdingai 
norccziau duoti kiek ant 
bažnyczios fader, bet matai 
turiu asztuonis vaikus, o 
pedes gavau tik penkis do
lerius praeita menesi, o dau
giau nei vieno cento netu
riu.

— Tai duok tuosius, o 
Dievas tau sugrąžys trigu
bai, turėsi penkiolika dole
riu.

— Dets gud fadereli, tu 
geriau pasipažysti su Dievu, 
tai paimsi ta penkiolika do
leriu ka Dievas ketina man 
duoti, o tieji penki doleriai 
tegul pasilieka del mano 
szeimynos.

’piPirkie U. S. Bonus!
I

Prietelis turtingo sziau- 
cziaus, pono Kurpaliaus, ta
re in ji:

— Pavydžiu tau tokiu 
vaiku kurie iszejo ant dide
liu žmonių!

— Ar dideliu žmonių?! 
Paszauke susiraukęs sziau
czius Kurpalius. — O tegul 
mane szimtas sieksniu dro- 
tos pagriebė! Ir kuom jie? 
Vienas profesorium, o kitas 
sudžiu! Ir po szimts drotu 
mastu! Kas tai per dideli 
žmones? Nes tikro paszau- 
kimo ant sziauczystos netu
rėjo.

May Britt, Hollywood 
naujausia gražuole pareina 
isz Szvedijos. Ji yra loszu- 
in vienuolika Italijonu mu- 
ving pikezieriu. Ji yra pen- 
kiu pėdu §eptyniu coliu dy
džio ir sveria szimta dvide- * 
szimts penkis svaru. Ji yra 
mėlynakė, geltuonplauke ir 
neženota.

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelines 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 Angelines 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

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

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai i’aszykite ant adreso:

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi 
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu svit 
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu 

į ropos, laikrasztis yra žmogaus 
i geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

-------------------------

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Iszmintingi Žodeliai

— Alkanas žmogus tiktai 
apie duona mausto.

— Karve gali būti juoda, 
bet josios pienas baltas.

Lietuvos 
Generalinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Antanaitiene - Schwartz, In

ge Aida, ir vyras Antanaitis, 
Petras.

Baltrukonis,. Jonas- isz Gu- 
(lupiu kaimo, Padovinio vai., 
Marijampolės ap. ,

Broczius.
Buds Anton, gyvenęs Cleve

land 6, Ohio, 8914 Meridan

ulyežia. ' F~"' y .. p C

Buivydaite - Krakauskiene, 
Monika, gyveno Windsor 
Locks, Conn. . ’

Cibulskiene - Morkute, Leo
kadija, vyras Cibulskis, Karo
lis, vaikai Bronius, Stefa ir 
Stepas.

Dagilius, Andrius ir Auta- 
n as, ir Dagiliu te, Katre isz 
Menczrakio k., Igliaukos. „

Daunoras Vytautas, sūnūs 
Jurgio. i

Dirse, Jonas, gyveno De
troit 9, Michigan, 1951 Witt 
Street. . . ,-y ' ' ;

Domeika, Feliksas; gyvenęs 
Szvedijoje.

Juszkaite - Stasiūniene, Ona 
duktė Jurgio isz Biržų ap.

Kaily s, Jonas sūnūs Myko
lo. ' i

Kiseliovas, Vladimiras, ir 
sesuo Tiiniriazeviene, Viera, 
vk. Aleksandro, gyveno Sao 
Paulo, Brazilijoje.

Kuliszauskas, Stanislovas.
Kuras, Augustas, sūnūs An

tano.
Kybartas, Hormonas ir Jur

gis.
Macijauskas, Jonas, sūnūs 

Edvardo, ■v'uJW

Masioiiyte, Antanina, duktė 
Vinco. >

Mažeika, Antanas, sūnūs 
Igno. r ' J' '■ ■ ‘

Merkei ieziūs Juozas, sūnūs 
Felikso. ‘

Mikėnas, Elžbieta.
Morkute - Cibulskiene, Leo

kadija, -v-Vras Cibulskis, Karo
lis, vaikai Broiiius, Stefa ir 
Stepas. i’F **•

Pakszys, Mateuszas ir Pak- 
szyte, Urszule isz UžuožeriU 
k., AnykszcZlu val.

Petraitiene, Maryte, - vyras 
Antanas,\ kilę isz' ar nuo Ku- 
piszkio. x - p \

Petrikenas. ' ■ \ ;
. . . • , ■ . . y ... . , ■

Prėikszaitis, Jurgis, gimęs 
1915 metais, gyvenęs' Vokieti
joje. .- ■ ■" ■■ 4 ■ '

Szmidtas, Oskaras, . ’ sūnūs 
Luiso, isz Raseinių.

Szraderis, Karolis, isž Kė
dainių. ; ■' ‘ '

Stasiuniene-Juszkaite, ’ Ona, 
duktė Jurgio, isz Biržų ap.

Tiiniriazeviene - Kiseliovai- 
te, Viera, ir 'brolis ’ Kiseliovas, 
Vladimiras’, vk., Aleksandro, 
gy veno Sao Paulo, Brazilijoje.

Vaitkus, Juozas sūnūs. Ta
do, isz Aauksztaszlynio k., 
bsdmkaicziu vai., Raseinių ap., 
žmona Lionyte, isz Kailiuku 
k., Raudonės vai. (

V erveckiene, Magdalena, 
sesuo Surdokienes, Konstanci
jos.

Vestartas Albertas ir sesuo 
Aldona, vaikai Aleksandro.

Vestartas, Stanislovas, sun. 
Kazimiero.

Vodopalas, Stasys.
Zibarkas, Pranas, ir duktė 

Mildute.
Jieszkomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America,

41 West 82-nd Street,
New York 24, N. Y.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieezia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais. T ' J “

—------ ---- -—----- ----

Istorija Apie, . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Krista.

Per paczta, Ž5 Centai.
SAULE • Mahanoy City, Pa.




