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Czir-Vir-Vir — Pavasaris lANGLIJA PRIŽADA APVOGTAS
DU SYKIU'

Dar Ne Per Vėlu

RUSIJAI NEUZSIPULTI i.„lt n.
Paszove

Gražuole Edra Furlong 
yra viena isz pirmųjų pa
sveikinti sugryžusi pavasa
ri in Florida, po to nepapras 
to szalczio ir netikėto sniego 
Ji linksmai szoka ir szypso-

si ant pamariu kranto. Tas 
szaltis baisiai daug iszkados 
padare ant citriniu ir apeisi
mu ir orincziu farmu, kur 
baisiai daug medžiu nuszalo.

LONDON, ANGLIJA. —
Anglija prižadėjo Sovietu Ru- 

• sijai kad ji neketina užsipul
ti ant Rusijos, ir ji nenori su 
Rusija susikirsti. Bet tuo jaus 
pareiszke kad ji negali jokios 

1 neužsipuolimo sudarties suda
ryti su Rusija, pirm negu abie
ju krasztu vadai nesusitars.

Szitaip prižadėjo Anglijos 
Ministeris Macmillan, Sovietu 
Premierui Bulganinui.

Anglijos Ministeris prižadė
jo kad “jokio Anglijos valdžia 
niekados nieko nedarys pradė
ti susikirtima, užsipuolimą ant 
Sovietu Rusijos.’’

Bet jis greitai pasiaiszkino, 
kad Anglija nėra prisirengus 
ant tokios sutarties pasiraszy- 
ti.

Jis Sovietams pasakė kad 
visu didžiųjų krasztu vadu

damas kad jis, trumpu laiku, 
suszauktu visu tu krasztu Už
sienio Sekretorių konferenci
ja, kad butu galima pasikalbė
ti ir pasitarti kaslink nusi-

Isz Amerikos
POLICIJOS

VIRSZININKAS

Pravarė Keturis Savo 
Pagelbininkus

policijantas atvažiuodavo in ta 
iszpardavimo vieta su kokiu 
Žydeliu ar kitu biznierių, ir ki
tu nei neprileisdavo, prie tos 
iszpardavimo vietos. Tada tas 
Žydelis ar kuris kitas biznie
rius už pusdyke viską iszpirk- 
davo.

Jis dabar visiems miesto pi- 
liecziams; Demokratu partijos 
nariams ir visiems geriems 
žmonėms dar geriau ir gražiau 
patarnauti jeigu jis pats sau 
duotu sakti.

konferencija tik tada gales in- 
vykti, kai visu krasztu minis
terial ir dipliomatai pirmiau 
susirinks ir susitars.

Darbininku Partija Anglijo
je tuojaus puolėsi ant Ministe- 
rio Macmillan, intardama ji už 
savo kraszto iszdavima. Tos 
partijos vadai sako kad jis 
pražiopsojo gera proga baigti 
visa szita szalta kara ir visusImas aiszkus: ar jie priima Ei-Į 
tuos nesusipratimus tarp So-1 senhowerio pasiulinima 
vietų Rusijos ir Anglijos. ’

Socialistu partijos vadas 
Hugh Gaitskell sako kad Mi
nisteris Macmillan praleido ge
riausia proga del taikos visam 
pasauliui.

Tuo paežiu laiku, Anglijos 
Užsienio Sekretorius Sehvyn 
Lloyd, stengėsi gauti parama 
isz Tautu Sanjungos Sexreto- 
riaus Hammarskjold, praszy-

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts vieno meto am
žiaus Anthony Castroriovanni/j 
dziegorieliu ir žemeziugu par
davėjas, buvo du sykiu apvog-

ginklavimo klausimo, ant ku-| tas jam insipyi<0 tos va gystes, 
rio Sovietai nesutinka. . -pai jįg vįena Vakara nutarė

Vaszingtone, Amerikos Sek-; ]jktįs sav0 sztore ir laukti. Bet; 
retorius, John Foster Dulles i jam nusitodo įr jjs miego no- 
pasake Sovietams, kad klausi-! rej0) taį jįs uzjįpo ant antro- 

augszczio ir atsigulė ir užsnu- Į 
Kas'' do. Po paduszka jis turė jo 

link pasitarimo apie nusigink-j m3& revolveri.
lavima, ar ne. Jis teipgi pasa
kė Sovietams, kad jeigu jie no
ri visu tu krasztu vadovu kon
ferencija, tai tegu jie dabar 
parodo kad jie yra geros szir- 
dies, ir kad jie te jokiu veid- 
mainyseziu ir suktybių 
pasiszneketi ir derintis.

nori

Brigados Generolas David 
Sarnoff, Radijo kompanijos 
Amerikoje pirmininkas, ir 
narys Rookefel’er bendruo
menes, kuri stengiasi dau
giau dažinoti apie musu 
kraszto apsaugos klausimus 
Vaszingtone teipgi buvo pa
smauktas in Senato komisija 
jis sako kad jau labai vėlu 
mums tinkamai apsiginkluo 
ti, bet visgi dar ne per vėlu.

viesulą, apie szeszi szim- 
tai myliu nuo Guam salos.

Septyni vyrai buvo ant Ar
mijos prekybinio eroplano,

PHILADELPHIA. PA. — 
Policijos virszininkas Sheriff 
William M. Lennox pravarė 
keturis savo pagelbininkus už 
suktybes, kai jie buvo intarti 
kad jie su advokatais sykiu 
dirbo, eme pakiszius, kai žmo
nių namai būdavo iszkelti ant 
iszpardavimo už neužsimoke- 
jima.

Buvo priparodinta kad kai 
kurie žmones nebegaledavo už
simokėti ar už savo namu mor- 
gieziu ar už savo rakandus ku
riuos jie buvo pirkę ant iszmo
kesczio, tai Sheriffo pagelbi
ninkai sykiu su advokatais ir 
biznieriais viena ranka laike, 
ir baisiai nusukdavo, nu- 
skriausdavo tuos žmones.

Kai tokie namai ar tokie ra
kandai buna iszkelti ant par
davimo, tai visi žmones turi 
proga pirkti, ir tie daigtai eina 
tam kuris daugiausiai duoda.

Bet tie advokatai su polici
ja taip viską susukdavo, su- 
raizgydavo kad vien tik tie ga
lėjo pirkti, kurie jiems delnus 
patepdavo.

Instatymai reikalauja kad 
priesz toki iszpardavima rei
kia vieszai paskelbti keletą 
sanvaieziu priesz tai kas ir 
kur bus parduodama.

Policijantai toki paskelbimą 
prisegdavo vien tik savo kam- 
ariuose, ir dar virsz jo koki ki
ta paskelbimą prilipindavo, 
kad niekas jo nematytu.

Buvo tokiu atsitikimo kad

Kodėl viso to Ponas Sherif- 
fas nežinojo? Jeigu jis žinojo, 
tai kodėl jis seniai nesustabdė? 
Jeigu jis nežinojo, tai jis tai' 
vietai netinkamas. Kam mies
tas jam moka $16,500 ant me
tu?

Ponas Sheriffas Lennox, 
pravarydamas tuos savo ketu
ris pagelbininkus yra pasakęs 
kad visi keturi buvo geri ir isz- 
tikimi jo pagelbininkai ir jam 
skaudu ju netekti.

Jeigu jie tokie geri ir iszti- 
kimi, tai kam juos pravaryti? 
Ar jis nori tik savo kaili iszsi- 
gelbeti?

Ir kokis j u gerumas ar iszti- 
kimumas? Visi keturi jau teis
me buvo pasmerkti už ėmimą 
kysziu; už benedradarbiavima 
su feleziariais advokatais; už 
grasinima tu biednu žmonių, 
kurie neteko savo namu ar bal
du ar kitu daigtu, kuriuos jie 
buvo pirkę ant iszmokesczio ir 
paskui nebegalejo iszmoketi.

Jeigu paprasti piliecziai ne
įgali pasiekti; jeigu teisėjai ne- 
bedrysta ar nebenori szito Po
no Sheriff o Lennox kibinti; 
tai pati Demokratu paritja tu
rėtu ežia insikiszti, nes jis vi
sai partijai yra ir sarmata ir 
skriauda padaręs. Demokratu 
partija taip gražiai ir taip 
spareziai ėjo pirmyn szitame 
mieste; o sztai dabar jau bai
siai negardžiai atsiduoda.

Ponas Sheriff William M. 
Lennox, po prievarta ir isz bai
linęs del savo sziltos vietos tuos 
keturis savo felezerius, pagel- 
bininkus yra pravaręs. Bet tai 
dar negana.

LOSZIKAS NORĖJO j 
NUSIŽUDINTI

LONG BEACH, CALIF. — 
Cowboy loszikas Lash LaRue 
keturios deszimts metu am
žiaus, nurijo keletą pilių del! 
miego, norėdamas nusižudinti, 
sakydamas kad “neverta gy
venti.’’

Jis buvo greitai nuvesztas 
in ligonine kur daktarai isz jo! 
pilvo iszplove tas piles.

Loszikas Lash LaRue yra! 
savo žmonos apskustas del di- 
vorso. Jo žmona yra 27 metu' 
amžiaus Paddie Wilson.

Ju susiedai sako kad jau per;

Laimingi

kuri laika jiedu nesutiko ir lia 
vis peszdavosi.

Laikrasztininkai norėjo pa
siszneketi su jo žmona, Paddie 
Wilson, bet ji ju neprisileido, j C-97, dingo, ir spėjama kad jis

----------------- nukrito ir sudužo Kai jis skri- 
17 DINGO PACIFIKES “ ** Hawa“I 

--------_i In Gulf of Mexico Laivyno 
a i • • m i I F2F priesz-submarinis eropla- 
Aflt Dvieili ElOplanil | nas su Keturiais žmonėmis nu-

-------- krito ir sudužo. Eroplanai ku- 
HONOLULU. — Szimtai rie jo jieszkojo toje vietoje, 

eroplanu ir laivu iszskrido ir, kur jis nukrito rado ant mariu 
iszplauke jieszkoti dvieju ero-'vien tik tuszczia 
planu kurie dingo su septynio
lika žmonių.

Per radija buvo pagauti 
silpni szaukimai pagelbos in 
Guam, ir tai visiems davė vil
ties kad dar gal nors keli bus 
surasti gyvi.

Eroplanas WB-50, kurio 
darbas buvo sekti viesulas ir 
praneszti kur tos viesulos ran
dasi ir kokios smarkios jos 
yra, dingo kai jis seke “Ophe-

marszkiniu 
iszpusta pūsle, kuri yra var
iuojama žmonėms iszsigelbeti, 
kai jie randasi marese — ir i 
nieko daugiau.

Apie asztunta valanda vaka-l 
re, jis atbudo kai “flashlight“' 
szviesa žybterėjo jam in akis. I

“Kas tenai?“ Jis užklausė,;
“Ko tu nori?“

Kai tie insibrioveliai neszesi| 
pro duris, jis nusistvere savo 
revolveri ir paleido du szuviu. i 
Tie vagiai pabėgo, bet Castro-1
riovanni jautiesi kad jis dviem pras?e kad jaffi kulka iszimtu 
buvo pataikęs. isz j0 r2nkos Aiszkus daly-

Apie valanda po tam Ant- kas> liffOnine tuojaus pagzauke 
hony Erasmus stovėjo prie sa- ■ policijantus.
vo sztoro ant Frankford uly.. 
kai trys vaikai pro ji praėjo 
Tik sykiu, vienas isz tu vaiku 
parkrito ant ulyczios.

Antras isz tu vaiku suszuko: 
“Jis buvo paszautas! Paszauk 
Ambulansa!“

Sztorninkas Erasmus pa- 
szauke policijantus, kurie nu
vežė ta vaika in Episcopal li
gonine. Buvo dažinota kad jis 
yra keturiolikos metu Ralph 
Phillips. Jis buvo paszautas; 
in szlauni.

IApie tuo paežiu sykiu antras l 
isz tu vaiku teipgi keturiolikos

i metu George Heim pasirodė in i 
Szventos Marijos ligonine, ir

Ne užilgo ir treczias, tryli- 
,i likos metu Stevens Shields bu- 

V O Šilini vfibS SSL Y 3 C
Vėliau policijantai suėmė 

dar du kitu vaikezu, penkioli
kos metu Vernon Kulb ir broli 
trylikos metu Leo, kurie su tai 
kitais vaikais dirbo sykiu.

Nežino Savo Likimo

Szitie vaikucziai yra links
mi, nes jie nežino kad visi 
jie serga tokia liga, kuriai 
Daktarai neturi jokiu lie- 
karstu ir nežino kaip juos 
pagydinti. Keturiu metu 
Robert; dvieju metu Joną ir 
trijų metu Ann; Ponu Sal
vatore Campo vaikucziai.

Jie gyvena in 
Mass.

Czia visi trys vaikucziai 
linksmai juokiasi per vaka- 
ruszkas, jiems prirengtas. 
Jie serga nuo ligos vadina
mos Cystic Fibrosis; tai ju 
kaulai mažu-pamažu ima 
minkszteti.

Framing-ton,

BANKERIUS
PRIMUSZTAS

— 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 ju nuliūdima.

Nepaprasta Plaukike

Vagis Gavo $10,000

ENGLEWOOD, N. J. — 
Vienas vagis, be jokiu draugu! 
apvogė Palisades Trust banka' 
ir pabėgo su tarp deszimts iri 
dvylika tukstaneziu doleriu.! 
Jis su atbulu savo revolverio 
galu primusze bankieriu.

Policijantai sako kad tas va-; 
gis perszoko per maža tvorele, 
kuri atskiria kostumerius nuo 
bankos darbininku. Bankos 
vice-prezidentas Lloyd JonesI 
stengiesi ji sustabdinti. Vagis i 
jam kelis sykius per galva reže i 
su savo revolveriu, ir pasi-' 
steveres pinigus pabėgo.

Bankierius, vice-prezidentas; 
Lloyd buvo nuvesztas in En
glewood ligonine. z

need YOU!

Trylikos metu lisa Kon
rads isz Australijos yra tik
rai nepaprasta mergaite ir 
dar staigesne plaukike. Ja 
ežia isz vandenio isztraukia 
Lorraine Crap, in Sydney, 
Ausrtalia, kaiji pervirszijo 
nustatytus greitumo plauki
mus, kuriuos pati Lorraine 
Crap buvo nustaezius. Ji pa-

dare nustatytus rekordus 
del greito plaukimo del asz- 
tuoniu szimtu 
szimts mastu 
nios deszimts 
asztuoniu
plaukimą ji atliko 
szimts minueziu ir septynio
lika sekundų. '

asztuonios de 
ir del 
mastu

szimtu

asztuo 
ir del 
metru, 
in de-

r



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
pro szali tuos žodžius iszmoke- 
ti ir pavartuoti su savo susie- 
dais ir pažystamais.

Nauju automobiliu biznis 
prastas. Naujas “Edsel” au
tomobilius prastai stovi. Daug 
szito automobiliaus pardavėju 
meta ta bizni ir gryszta prie 
General Motors ar Chrysler 
kompanijų.

Bet Unijų Vadai visgi ren
giasi reikalauti didesnes algas 
sziais metais. Ne tik fabrikan
tai, 'bet ir tu paežiu uniju na
riai gali labai tiems valams pa- 
siprieszinti. Nes juo didesnes 
algos, jo mažiau darbininku 
ras darbus, neg fabrikantai 
stengsis kuo mažiausia darbi
ninku samdintis.

Pypkes Durnai

Gal Teisybe
Kalėjimai yra uždaryti 

diena ir nakti,
O bet visados pilni.
Bažnyczios visados 

atidarytos,
O bet tankiausia yra 

tuszczios!

Price $3.00 State point •tyle.

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 švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
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 nelaimiif kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms

le baime, jis eme graudžiai 
verkti ir juo jis labiau' verke, 
tuo- labiau bijojo. Jam rodėsi 
jog jis esąs toli tamsioje girio
je, klaidžiojentis ir verke-ntis 
o vilkai iszgirde ir atbegia no
ri ji suėsti. “Vincuk! Vincuk” 
Balsiai suszuko jis. Žiuri, at
eina priesz ji senis su barzda, o 
su. juom ir Vincukas.

Tai buvo girios sargas. Jis 
iszvede paklydusi Vincuką ir 
surado Petruką,

Petrukas gerai pažinojo se
ni sarg-a.

,,***********<Z**4**X'*^'»****'X,**4****»t*

protingo Vyro

Istorija Anie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

To kelione po svietą ir liūdimai 
. apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 

! Raganiszka lazdele; Boba kaip 
į ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112-—Trys apysakos apie 
į pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
Į ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
j Kristupą; Juokingi szposelei; 
| Kaip traukt giliukingai Einiki 
Į ir kiti szposeliai, 20c.

Taksu rinkėjai dabar ima 
sekti svetimu krasztu, ir Ame
rikos Ambasadorius ir Konsu
lus, kurie gali pirktis sznapsa 
be jokiu taksu. Daug isz ju per 
daug perkasi. Valdžios agen
tai tiki kad jie tiek daug per
ka to sznapso be taksu ir pas
kui savo draugams pardavinė
ja. ;

Gal ne už ilgo pasklis augsz- 
tu asmenų vardai kaslink szito 
•biznio ir gal iszkils kad jie bus 
taksuojami del keliu metu del 
tokio sznapso.

Ne daug žmonių žino kad 
Prezidentas Eisenhoweris turi 
puse szeru in restauranta, du 
skvieru nuo Balt-namu. Jis su 
keliais kitais biznieriais inejo 
in 'bizni in Howard Johnson 
restauranta. Visas biznis yra. 
vedamas be Eisenhowereio.

Saugokis to žmogaus, kuris 
niekados neturėjo klausyti, o 
dabar valdo.

New York miesto žmonių pa- 
samdinimo agentūros atstovai 
iszrokavo kiek vyrui žmona 
kasztuoja: Jeigu savo žmonai 
vyras turėtu užmokėti kaip pa
prastam darbininkui, tai jam 
kasztuotu $147.05 per sanvai- 
te. 'Szita agentūra priparodino

COLORS: Red, Black, Green, 
Blue, Gt-ay, Copper,

•amw-#OMir m

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - U. S. A;

savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

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

SKAITYKIT 
K^=“SAULE’’^ai 

PLATINKI!'!

Petrukas ir Vincukas
Iszejo Petrukas su Vincuku 

girion grybauti. Jiedu rado 
daug gryžbiu ir eme rinkti. 
Ant galo jiedu taip insityžo in 
grybus jog užmirszo kur jiedu 
esą ir eme tolintis vienas nuo 
kito.

Vincukas buvo mažesnis, pa
klydo ii- eme szaukti. Petrukas 
neatsiliope ir patylomis bego 
tolyn in giria, kad Vinukas jo 
nerastu. Jam smagu buvo pa? 
sityczidti isz Vinim ko. Petru- 

I kas bego — begp tolyn iki pats 
paklydo ir omo szaukti. Jam; 
bebėgant vienoje pusėje ka
žin Jias suszlaniejo lapuose. 
.Petrukas persigando, mane — 
vilkas. Bot isz krūmu pasirodė 
ki.szkis ir nubėgo tolyn.

Po tam, Petruką apėmė dide-

LIETUVISZKAS SURIS
kad vyro žmona, jo vaiku moti
na dilba devynios deszimts 
asztuonias valandas in šanvai- 
te, Kiek tu, mielas skaitytojau 
esi savo 'žmonai skolingas?

Nežiūrint ka Politikieriai ir 
Laikrasztininkai sako ar raszo 
vienas dalykas aiszkus: Rusi
ja negali mus sumuszti, ir mes 
negalime Rusija sumuszti. Da
bar iszrodo kad ant szio svieto 
randasi tik dvi galingos viesz- 
patystes: Rusija ir Amerika.

Musu dipliomatai nėra tokie 
durni ar kvaili, kaip Sovietai 
norėtu kitus krasztus intikin- 
ti.

Jeigu Soveitai butu tikrai 
tokie galingi kaip jie giriasi, 
tai jie jau seniai hutu paskelbė 
kara priesz mus! Bet matyti 
kad jie tik gruntuoja,, grasina, 
bet neiszdrysta.

Ogdeu Nash, Amerikos juo
kingas dainius ir raszytojas, 
sako kad jis yra iszkeliayes 
per penkis svetimus krasztus, 
nežinodamas ju kalbos: Pran
cūzija, Holandija., Portugalija, 
Iszpanija ir Italija ir visur jis
su tu. krasztu žmonėmis gerai 
susisznekejo, žino 'amas du žo- 
džiu: ‘Kad Loska’ ir ‘Acziu’.l 
Ir gal visiems mums nebūtu!

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 pew 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.

Andruliui gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszonta, 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 rąszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE T)AIR Y, Ine,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN - MICHIGAN

SZPOSELIS
(Tasa nuo 3-ežio puslapio)

jo adresa, asz paszaukiau ant. 
jo tai jis atnesze man. Juk 
Ludvikas jau nuo puses meto 
.su manim vedžiojasi ir in kiutr 
vežžesi ant halių. Ant galo, 
mano tėvas turi praparte ir sa- 
liuna, o ka. turi Jule? Butu ji
sai kreize su, tokia užsidėti!

Ir paleido juodus ilgus plau
kus.

— Teisybe, kalbėjo in sa
ve, asz ji vakar supykinau. Nes 
kas tai girdėjo, praszinet mer
ginos kad prisiūtu guzika in 
kotą?! Pasakiau jam jog ne- 
esmiu, siuveczka, o jis užėjo 
pas dediene ir toji padlina Ju
le prisiuvo jam guzika. Bet jis 
yra del manes atlaidus. Nepa
laikė už pikta, ir prisiuntė man 
bukietą ir ateis ant sutartii- 
viu! O tas mano Dudutis!

Sztai in pora minutu kas te
kis’pa'barszki no in duris, Eitfa 
atidarė ir gavo laiszką per 
siuntini. Buvo tai tas pats 
siuntinis kuris atnesze bukie
tą. Prijautė ka tokio pikto!

Atidarė laiszka.-
“Guodotinai Miss Erna! Per- 

praszau už padaryta klaida 
per mano- siuntini kuris vietoje 
paduot Miss Julei paskirta bu
kietą tai padavė misiukei. Asz 

’jam dalbai- liepiau paimti bu
kietą ir laikraszti ii- kad nu- 
neszt Miss Julei, o ir asz per 
piet busiu pas ja., idant^pade- 
kavoti už prisiūvima guziko in 
kotą. Da karta perpraszau už 
klaida ir pasilieku su guodone.

Ludvikas Dreiyeraitis.
Sukando dantis Ema ir isz- 

tare:
—’ Gad, kreize! Ir mete po 

kojų siuntiniui bukietą ir laik
raszti !

Aszaros kaip žirnei pradėjo 
byrėt per iszkaitusius veidus, 
sėdo kaip be valdžios ant ra- 
kenezeres.

—• Misiuk! Misiuk! Pa- 
szauke inbegdama Ane, eikie 
misiuk pažiūrėt kokiu gražiu 
balioniu parnesziau!

Miss Ema paszoko, griebė už 
baliones isz ranku Anės ir su 
smarkumu reže jai per veidą!

■ Eikie pati, gad! Nubėgo 
ant virszaus ir duris užtrenkei

Balione suteszkejo in szmo- 
telius, o Ane paszauke: Džibur 
Maidy, man aki užmuszeil If 
nubėgo in szante.

Už valandėlės persitikrino 
vienok jog akis ciela, nuėjo in 
stuba kad surankiot balione, 
bet nei szm,otelio nerado, rodos 
žeme prarijo! Jszjieszkojo vi
sur. O “Pudelis” szuo priedes 
baliones, kaip negyvas miego
jo kampelyje.

In dvi sanvaites atsibuvo 
veseile Ludviko su Jule.'

-----.GALAS---- -

Pinigiszkas Vajus Del 
Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jau. 2 
Diena ir tesis iki 31 D.

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

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

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

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

20c.
No.120—Dvi istorijos apie 

Valukas isz girios; Ant numu
rto. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 

i Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
No.128—Dvi isztorijos: Val- 

dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
No.132—Trys istorijos: Apie 

Anglorius isz Valcncziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
7 6 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

lapių, 20c.
No.158—A p i o Kapitonių 

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszko Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Bu dyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mal
ki aus ; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti 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 
Ateites su pagelba Ėazyrom. 
25c.

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

1801Ą—Kvitu Knygutė 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkaš Katekizmas; p'agal i’sz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kai-
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
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.

PLATINKIT
“SAULE” -^gj

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knyga* iss 
szito Katalogo

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.l()3—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
nzio iszimta isz Lietuviszku 
ižiieku. Su paveikslais. 177 
Odeliu puslapiu, 35c.

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

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

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, Nuogalis. 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 ir viena doleri ant 
adreso: ^Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

varija Viesz. Jezuso Kristus© 
15o.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

ISF1 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

tigr” Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirao 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, B B

f



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

SURASTAS
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JUOZAS Szmitas net nutir
po stovėdamas ant savo 

gonkelin priesz narna, Mid
ville, 'žiūrėdamas ant prisiarti- 
nanczio detektyvo kuris pribu
vo isz New Yorko. Vienatinis 
džiaugsmas Juozo buvo kad jo 
pati tame laike nesirado na
mie. .

Kada detektyvas prisiartino 
prie Juozo ir užlipo ant gonke- 
liu, pasveikino ji užklausda
mas :

— Gal atminsi ko asz in 
czionais pribuvau ?

—■ Gal ne. Bet asz.girdėjau 
nuo kitu žmonių kad tu esi de
tektyvas ir jieszkai kokio tai 
žmogaus.

— Teisybe. Asz , jieszkau 
žmogaus kuris vadinasi Juozas 
Szmitas, bet jo tikra pravarde 
yra Burke, arba žmogus kuris 
kitados ėjo pro taja pravardei

Juozas Szmitais, kurio tikra, 
pravarde buvo Povylas Burke, 
net nutirpo kada iszgirdo sa
vo tikrai pravarde isztarta per 
detektyvą.

— Sakai kad jisai vadinasi 
Burke? Negaliu atminti kad 
tokis žmogus . rastųsi musu 
miestelyje.

— Todėl apie ji negirdėjai 
kad tasai žmogus permaine sa
vo pravarde. Turėjo jisai tame 
gera, priežasti, tarė szypsoda- 
masis detektyvas.

Szmitas nudavė kad tas ji 
visai neapeina nors žinojo jis 
gana gerai taja priežasti. Ar-gi 
jisai nekentejo užtektinai per 
tiek metu isz tos priežasties ir, 
ar-gi negfrauže jo sanžine kada 
apsigyveno tam miestelyje?

— Tasai Burke papuolė in 
beda deszimts metu atgal New 
Yorke, apipleszdamas savo dė
dė ir nuo tos dienos prapuolė 
kaip akmuo vandenyje o asz ji 
susekiau in szita miesteli, at
sake detektyvas.

—• Deszimts metu atgal? 
Tai daug metu. Pagal mano 
nuomone tai prasižengėlis taip 
ilgai negyventu vienam mies
te. •
į — Mano nuomone yra. kad 
jisai turėjo gana svarbia prie
žasti czionais gyventi. Turiu 
pripažinti kad jisai nebuvo 
tikru prasižengėliu. Buvo jisai 
teisingu vyruku priesz tai, pa
kol pabėgo. Gal jisai norėjo 
ant gero pasislėpti szitam ma
žam miestelyje, apsigyventi 
kaipo vienas isz czionaitiniu

OrA - B - CELA -Sl 
Iarba pradžia ;i 

SKAITYMO : 
...ir... <RASZYMO į:

64 pus. Did. 5x7 col. i;
Dabar Po 25c.Saule Publishing Co., ?Mahanoy City, Pa., U.S.A. ]; 

gyventoju, užmirszti apie savo 
praeiti ir būti doru žmogum.

— Nelaimingas žmogus, 
jeigu jo jieszko už viena prasi
žengimą, jeigu per deszimts' 
metu, stengėsi gyventi kaip tei
singas žmogus po svetima, pra
varde o gal in taji laika apsi
vedė ir turi kelis vaikas, iszta-' 
re Szmitas silpnu balsu ir bu
vo neramus kad jo sumiszimas 
gali ji iszduoti.

«-k-r-*<■»<-r**

O j, vargas svietas baisiai 
margas, 

Dievulis bausme užleis, 
Ta ant savo nepaleis, 
Juk kas’daros, tegu 

Dievais myli.
O kodėl visi tyli?

Jau gana, net žvirbliai 
czirpina,

Ant tu visu nedorybių, 
Ir ant visokiu bianrybiu, 

O pataisos tarp žmonių 
nematai, 

Skiresi tarp saves
Katalikai, 

Nuo tėvu skiresi ir 
vaikai, 

Už niek viskas, 
Už niek tikyba,

In visur kur tik dirtelesi 
biaurybe, 

Apmaudą visur,
Ne yra teisybes niekur, 
Nuo karunavotu gaivu, 

Net. ligi vargszu ubagu, 
Jeigu kalnios Dievas da 

kiek užlaikys.
Tai visko ant svieto 

pamatys, 
Laikas bėga labai 

greitai,
O su laiku artinami ir 

vargai, 
Žmonija sumažės, 

Ba ne visi dalaikyt 
, gales.

* * *
Nesiranda, sziandien tokiu

1 namu,
Kad nebūtu taip poni

vaidu, 
O kad . i r szventasis bobele

turėtu, 
Tai szventu būti negalėtu, 

Taip, taip, ne kitaip.
Ant szio margo svietelio 

dedasi visaip, 
Sziandien moteres ant 

vyru viršau ima, 
Ir szvencziausia pagadina, 

Velnias su malda 
nusivarysi, 

O nuo bobos neatsikratysi
Biauru girdėt, 

Reike net drėbėt.

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

Skaitykit “Saule”

Szmitas dirstelėjo in kamba
rį kuriame miegojo vaikai, bi
jodamas kad jie nepalbistu, nes 
jisai juos prižiurinejo kada jo 
pati buvo iszejus pas savo sese- 
ri skersai kelia. Ar-gi vaikai 
dabar turėtu pabusti kada ji 
detektyvas ketino aresztavoii? 
Ir vela iszgirdo detektyvą kal
banti:

—i Tai mane tas nieko ne
apeina, asz tik dirbu ta kas 
man paliepta ir turiu sujiesz- 
koti savo žmogų.
- —• Asz manau kad jus de
tektyvai ne visados žinoto tei
sybe prasikaltusio žmogaus. 
Gal žmogus, kurio jieszkai, bu
vo priverstas prie to. Juk pats 
sakai jog tasai žmogus nebuvo 
prasižengėliu.

— Asz turiu visas informa
cijas apie ta žmogų. Tasai žmo
gus Burke buvo užlaikomas 
per savd dede kuris taipgi va
dinosi Burke. Tasai Burke ap- 
sipacziavo su mergina kurios 
jo,dede labai neapkentė ir to
dėl jam nieko neužrasze isz sa
vo turto tiktai paliko jam pa
gal tiesas viena doleri. Burke 
su savo jauna paczia vos nemi
rė isz bado. Po kokiam laikui 
Burkio pati mirtinai apsirgo. 
Dede atsisakė suszelpti savo 
seseruna kada atėjo pas ji 
melsti pinigu kad galėtu isz- 
gelbeti savo mylimai paczia 
nuo mirties. Būdamas didžiau
siam varge tūla nakti insiver- 
že in dėdės narna ir paėmė ta 
kas jam buvo labiausia reika
linga 'bet tas neiszgelbejo. gy
vastį jaunos moteres kuri mirė 
ant rytojaus ir ta paczia diena 
Burke pabėgo isz miesto.

— Ir tu jo jieszkojai per 
deszimts metu po tam?!

— Ne, asz aplaikiau žinia 
ji sujieszkoti tiktai du. metus 
atgal ir per tuos du metus be 
pasilsiu jo jieszkojau.

—- Ar manai ji surasti 
sziam miestelyje? Užklausė 
piktai Szmitas.

— Tai ve, jau asz kaip tu
riu.

— Kaip tu žinai kad ji tu
ri?

— Isz apraszymo. Turi ji
sai juodus plaukus, rudas akis 
plonas, apie penkių pėdu ir 
szesziu coliu ir turi apie 32 me
tu amžiaus.

— Juk tokiu žmonių ran
dasi daug.

— Taip, asz tai gana gerai 
žinau, bet turi jis ant pecziu 
randa buri aplaike kokioj tai 
nelaimėje.

— Szmito viltis visai din
go kada dagird apie taji ran
da, nes žinojo jog tasai randas 
ji ant tikrųjų iszduos.

— Sakai kad jisai turi-taji 
ženklą ant peeziu? Kaip tu ma
nai ji sujieszkoti, o gal manai 
kad jisai tau ji gervaliai paro
dys?

— Žinoma kad ne. Bet ne- 
užmirszk kad daug .žmonių 
maudosi czionaitineje upeje ir 
žmones mato kaip kas iszrodo 
ir kokius žneklus turi ant ku- 
nu.

Szmitui to jau buvo už daug. 
Mate kad gavosi in slaistas. 
Daugiau niekas nepasiliko 
kaip tik kalėjimas, nužemini
mas del paczios ir vaiku, din
gimas jo naujo gyvenimo ir 
viltis del ateinanczio gyveni
mo — visi jo stengimai buvo 

ant niek.
— O gal fu manai kad asz 

esmių tuom Povylu Burke ku
rio jieszkai?

— Taip, jau puse valandos 
laukiu kad tu prie to prisipa- 
žintum, atsiliepė szaltai detek
tyvas.

— Taip, asz juom esmių. 
Ka darysi ?

— Na, tai isztikruju džiau- 
giuosiu kad taVe ant galo sura
dau, juokdamasis paszauke de
tektyvas. Meldžiu tavo atleidi
mo kad taip ilgai tave kanki
nau savo klausymais, bet turė
jau. apie tai saugotis in ka kal
bu ir su kuom. Matai, tavo de
de mirdamas paliko gana, di
deli turtą kuri gal kitas galėtu 
sau prisisavint persistatydams 
kaipo tikras žmogus kurio asz 
jieszkau.

—-. Sakai, kad mano dede 
paliko man daug pinigu? Ta
rė Szmitas vos nesugriuvęs ant 
žemes.

— Taip viską, kiek turėjo, 
tamista Szmitai. Priesz mirti 
suprato jis kaip su tavim biau- 
riai pasielgė. Matai, jisai neži
nojo kad tavo pati taip blogai 
sirgo. Jisai tavęs jieszkojo per 
keliolika, metu, bet tu gerai 
nuo jo pasislėpei. Du metai at
gal, kada, jisai mirė, jo advoka
tai paliepė mano kompanijai 
tave sujieszkoti. Buvo tai gana 
sunkus darbas isz pradžių, bet 
mes detektyvai nepaliauname
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Naturally, they're important to you! That’s why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don t let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papersl 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
__ .. to show you the "Flower Wedding Line?

Let us show you the

ower Q^edding c>Qin« .

for the»

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I
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Mahanoy City, Pa.

SAPNORIUS
I

Su 283 Paveikslai!

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. plocrio t 
Iszaiszkma sapna ir kas < 
ateitoje stosis. Su priedu į 
planatu ir visokiu burtu, ( j 
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Pinigai reikia siusti su < 
užsakymu: j

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., j 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A Į

apalpo isz džiaugsmo ir kad ji 
detektyvas nebutu sulaikęs tai 
sztikruju butu sugriuvęs ant 
žemes.

----- GALAS-----

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule“ eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!“ Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.“

pakol savo žmogaus nesuran
dame.

— Tai įn. ne esi paliciszkas 
detektuvas? Szimas paklausė.

— Žinoma kad ne. Asz es
mių privati szkas detektyvas, 
pasamdytas per tavo dėdės ad
vokatus kad tave sujieszkoti.

— Bet kas bus su tuom 
teismu apie apipleszima ?

— Vėl, tavo dede tai ap- 
malszino senei. Dyvai! Juokas 
mane ima kad tu manai kad 
asz buvau paliciszkas detekty
vas o ežia asz, tavęs jieszkojau 
ir bėginėjau paskui tave per 
du metus kad tau atiduoti du 
milijonus doleriu paliktus per 
tavo dede.

Szmitas tai iszgirdes vos ne

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

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

Pirkite U. S. Bonus

PROTINGO VYRO
SZPOSELIS

jpss Ema negalėjo nuo 
džiaugsmo susilaikyti.

Miss Ema, kuri kas diena 
keldavo apie devinta valanda 
ir sėdėdama ant aslos traukėsi , 
pąncziakas, ružino ant Anės ir 
visaip plūsdama, nuo pigiu ir 
nuo visokiu vestiniu žvėrių, 
sziandien Miss Ema, nuo de
vintos laksto1 po stuba, kaip 
kate su puslia, norints da apsi- 
kudlojus irnet kelis kartus in- 
kiszo nosi in saliuna, o tik bas- 
minezia insistojus in nuszlei- 
votus czeverykus, nes neturėjo 
laiko!

Taip nepaisė, nes buvo' links
ma ir po nosia sau tykiu balsu 
dainavo. Mislys linksmos po 
galva painiojosi, apie ilga bal
ta szlebe uodega velkantesia ir 
su ilgu velionu, net lyg žemei!

Puikus vainikas ant galvos 
veseile, daugybe žibueziu baž
nyčioje, grajus ant vargonų, 
viskas galvoje maiszesi.

Pasiutiszkame džiaugsme, 
pagriebė Ema in glebe sena 
pudeli ir spaude prie saves, o 
pirma niekad nedasileidinejo 
prie saves ir kojom spardė jei
gu pasipainiodavo po kojų.

Sziandien viskas kitaip!
Miss Ema pasiszauke Ane ir 

paklausė:
— Ar buvai mieste?
— Buvau, Miss Ema. Pir

kau švara kiaulienos ir du pa
jus..

— Gerai, gerai! Nubėgsi da 
pas buezieri, paimsi švara ba- 
liones ir baksa tamecziu, reikia 
padaryti gera balių.

— O jei, tiek daug visko!
— Kas tau do to, ne tavo 

biznis, begk.
Ane dirstelėjo ant stalo, ant 

kurio stovėjo tikrai puikus bu
kietas isz rožių ir kitokiu 
kvietku ir paszauke:

— Baigasz! Tai rots pui
kus! Ypatingai žiemos laike! 
Turbut nemažai kasztuoja!

— Tai Mr. Ludvikas pri
siuntė per siuntini ir pasakė 
jog ateis ant sugertuviu. O! 
Prisiuntė ir vietine laikraszti 
kurioje patalpinta jog LudvL 
kas Dreiveraviczius uždėjo 
sztora prie Broad Stryto ir 
mat su mėlynu alaveliu apibrė
žė aplinkui. Taip, taip, Anele, 
busveseile I

—• O tai, tai! Norints karta 
turėsime šešeile. Juk jau ir di
delis laikas! Juk kaip asz pa
menu tai jau per anuos strai- 
kus turėjai Miss Ema dvide- 
szmits ir tris metus, o jau nuo 
to laiko praėjo apie trys me
tai.

— Tai ne tavo biznis! Kam 
tau rūpintis apie mano metus ?. 
Žiūrėk tu jos! Kreize! Eikie 
pas buezieri jeigu sakiau!

Ane iszbego tekina, o Miss, 
Ema pripuolė prie zerkolo, pa
griebė szukas, pradėjo szukuo- 
tis ir in save kalbėti:

— Reikia gražiai susiszu- 
kuoti. Juk ateis ant piet. Tai 
kaip dažinos Jule tai nuo pik
tumo truks, norints akyse ne
ves džiaugsis, o velnią mislys! 
Tas kvailys ekspresmonas nu- 
nesze bukietą ir laiszka ant ju 
poreziu, tai nieko jis suklaido-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

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

I i
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valanda ryte, laike kada daiJbi- 
ležinkelio arti Mahanoy tune
lio, didelis akmuo nusi- 
ležinkelio, didelis akmuo nusi
rito nuo kalno ant geležinkelio. 
Darbininkai turėjo naudoti di- 
anmito kad. suskaldyti akmeni.

— Subatoj pripuola Szv. 
Povilo atsivertimo, o Tautisz- 
ka Vardine: Patole. Ir ta die
na: 1946 m., mainieriu bosas 
John L. Lewisas su savo unija 
prisijungia prie Darbo Fede
racija, isz kurios jis su savo 
mainieriais buvo pasitraukęs 
1936 metuose; 1932 m., Japo
nai insibriauja in Shanghai. 
Amerika perspėja Japonus 
gerbti Amerikos piliecziu tei
ses tame mieste.

— Ponia Ona Kamaszaitie- 
ne, nuo 503 W. Centre uly., li
kos priimta in Hazletono li- 
gonlbute del gydymo.

— Kita sanvaite: N odelio j' 
pripuola treczia Nedelia po 
Trijų Karalių, taipgi Szv. Po
likarpo, o Tautiszka Vardine: 
•Szarke. Ir ta diena: 1939 m., 
Barcelona miestas pasiduoda 
Ispanijos tautininkai traukia
si jn kalnus nuo Komunistu; 
1951 m., Amerikos valdžia nu
stato kasztu ir algų mokėjimą, 
kda viskas dar .labiau .nepa- 
brangtu ir kad darbininkai per 
daug nereikalautu. Bet nieko 
isz viso to neiszejo; 1951 m., 
Anglijos valdžia dar mažiau 
mėsos paskiria savo žmonėms. 
Anglai dabar gauna tik tre
czia dali maisto prilyginus 
prie kiek jie gaudavo per pati 
kara; 1880 m., gimė garsus 
Amerikos Generolas Douglas 
MacArthuris, kuris buvo Ar
mijos Szta’bo ii- Prezidento H. 
Trumano pravarytas, už tai 
kad jis prasze ir reikalavo to
kio karo Korėjoje, kuri nesenei 
turėjome; 1950 m., žemes dre
bėjimas Iran kraszte.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jono auks., o Tautiszka Var
dine: Laba. Ir ta diena: 1880 
m., iszradejas Thomas A. Edi
son paskelbė kad jis iszrado 
elektros szviesai pūslele; 1943 
m., Amerikos bombnesziai pir
ma syki aptemdo Vokietijos 
kraszta su savo szeszeliais ir 
bombarduoja svarbiausias vie
tas.

■ :—. Utarninke pripuola Szv. 
Petro Nolask., ir Szv. Valerijos 
b Tautiszka. Vardine: Nijole. 
Ir .tai diena : 1938 m., Prez. F. 
D. Roosęveltas praszo bilijoną 
doleriu del dvieju mariu laivy
no, ant Atlantiko ir Pacifiko; 
1948 m., baisus szaltis po visa 
musu • kraszta. Mokyklos ir 
bažnyežios užsidarė, fabrikai 
Sustojo, nes nebuvo gana ang
lių ir aliejaus; 1871 m,., Vokie- 
cziai užėmė Paryžiaus miestą.

Shenandoah, Pa.—
Panele Mare Goberiute, kuri 

• gyveno pas Jos. Visoskius, 21 
N. 'Chestnut uly., pasimirė pa
reita Nedėlios ryta in Locust 
Mt. ligon'bute. Velione nesvei- 
kavo per koki tai laika ir likos 
nuveszta in minėta ligon’bute 
pareita Subatos diena del gy
dymo. Velione gimė Lietuvoje,

SKAITYKIT
IJSr “SAULE”

PLATINKIT!

atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Paliko keletą gimi
niu, o ponia. Visoskiene yra jo
sios svaine. Laidojo Ketverge 
ryta, su apiegomis in Szv. Jur
gio bažnyczioje devinta va
landa ir palaidota in parapijos 
kapinėse. Graborius L. Czai- 
kauskas laidojo.

— Buvus Zion Grove gy
ventoja, Magdalena Bogdona- 
vieziene, pasimirė Utarninke 
po pi et, pas savo sunu ir mar- 
czia, Juozą Bogdonavicziu, 30 
W. Penu uly. Velione gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
penkios deszimts metu atgal. 
Jos vyras Jokūbas mirė kelio
lika metu atgal, turėjo ūkia in 
Zion Grove. Paliko tris sū
nūs: Juozą, mieste; Petra, 
Drexel Hill ir Alberta, Phila
delphia; duktere, Dorota, slau
ge, kuri tarnauja in U. S. Lai
vyno in Guantanamo Bay, Cu
ba, taipgi keturis anukus ir du 
pro-anukus. Laidos Subatos 
ryta, isz Graboriaus L. Czai- 
kausko koplyczios, 318 E. Cen
tre uly., su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa ir palaidos in parapi jos 
kilpinėse.

Pottsville, Pa.—
Straikos kur prasidėjo pareita 
Gruodžio 11-ta diena, vis tęsę
si tarp busdraiveriu ir East 
Penn Transportation kompa
nijos. Kompanijos atstovas, 
Gilbert F. Bolitho sako, jeigu 
straikos tesis ilgiau, tai kom
panija ketina iszeiti isz biznio.

Reynolds, Pa. —
Apie dvideszimts darbininku 
jau likos praszalinti lino darbo 
Atlas Powder kompanijos, isz- 
priežasties kad kompanija ne
turi užtektinai orderiu.

Philadelphia, Pa. —
Mirė Pone Marijona Rimkiene 
kuri gyveno 1305 E. Moyamen- 
sing Avenue, South Philadel- 
phijoje. Ji paliko viena dukte
rį Ponia Margarita Kolozeski. 
A. a. Pone Rimkiene prigulėjo 
prie Szv. Kazimiero visu baž
nytiniu draugijų, ir ilgus me
tus buvo viekli ir darbszi tal
kininke toms draugijoms. Ge- 
dulio Miszios buvo atlaikytos 
in Szv. Kazimiero Baižnyczia, 
prie kurios ji ilgus metus pri
gulėjo. Ji buvo palaidota in 
Szvento Kryžiaus kapines. 
Graborius buvo Mykolas Bi- 
genis.

— Vietiniu laibai intele- 
gentiszku ir vienkart geru ka
taliku naujakuriu, Vytauto ir 
Irenos Lavickaites Karalių sū
nūs jaunolis virsz dvideszim- 
ties metu, Vytautas Karalius 
irgi vadinamas pastaroji! lai
ku sugry'žo namon kaip Dė
džiaus Šamo kareivis-sardže- 
nas. O ma:ž-daug to paežiu lai
ku jo dėdukas isz motinos pu
ses, Steponas Lavickis anksz- 
cziau bemokyto jes ilgus metus 
Europoje, o dalbai* ežia trys 
menesius iszveszejes pas jo 
gerbtinuosius tėvelius, iszva- 
žiavo ir vėl in Chicaga. Kara
liai — Vytautas ir Irena ir ju 
tas kareivis, veteranas gyvena 
ežia po tokiu adresu: 3120 
Richmond uly.

— O vietinis Lenku san- 
vaitrasztis: “Jednosc” irgi 
pastaroji! laiku, 26-to Gruo
džio patalpino savyje puiku ei- 
leraszti apie Lietuviu didvyri, 
Karalių Vytautą. O laidoje an
tro Sausio patalpino- eilerasz- 
ti apie Ukrainiecziu Vyskupa- 
imijota, Ambraziejų Senyszy-

na.. O tuos tai du eileraiszczius 
suposmavo Lietuvis placziai. 
ežia žinomas po pramintu var
du: Senas Jurgetis.

— Vietiniai veikėjai ir 
veikėjos invairiu pažvalgu su
bruzdo dalbai* kaslink 16-tos 
Vasario Minėjimo suruoszimo 
ir žada ta Minėjimą suruoszti 
tarp vietiniu Riczmondięcziu, 
Lietuviu Muzikaleje Svetainė
je esamoje po adresu 2715 E. 
Allegheny Ave., dienoje 16-to 
Vasariaus. — M. P.

DU FABRIKAI
UŽSIDARĖ

Gamino Karabinus 
Armijai

BOSTON, MASS. — Bosto
ne ir apylinkėje jau ir taip be
darbe didėja, o dabar kai armi
jai reikia vis mažiau ir mažiau 
karabinu, tai du dideli fabri
kai, kurie tuos karabinus ar
mijai gamino buvo priversti 
užsidaryti.

Armija, buvo davus orderi 
del nauju M-14 karabinu, bet 
dabar nei vieno neperka. Tos 
kompanijos sako kad dabar, 
jeigu ir prireiketu tu karabinu 
tai imtu nuo dvylika iki .asz- 
tuoniolika menesiu pakol jos 
galėtu nors viena toki karabi
ną pagaminti.

Springfield Armory fabri
kas kuris turėjo 7,300 darbi
ninku per Korėjos kara, dabar 
palaiko tik 1,800. Ir kompani
jos atstovai sako kad apie pu
se szitu bus paleista.

Harrington ir Richard fabri
kas, kuris yra karabinus gami
nes nuo 1871 metu, yra uždaręs 
du savo fabriku ir dabar ga
mina karabinus del medžiokles 
ir paprastus revolverius del 
policijantu ar del civiliniu 
žmonių. Szitas fabrikas samdė 
pusantro tukstanezio darbinin
ku, o dabar mažiau kaip penki 
szimtai tenai dirba.

Armijos pirkimo sztabas 
Bostone patikrino kad jau me
tai kai jis nėra pirkęs nei vie
no karabino isz tu fabrikantu.

tilo. Valstijos policijantai, ne-| 
sulaukė to eroplano greitai su
rinko daug vyru, kurie pradė
jo po tuos kalnus to eroplano 
jieszkoti.

Apie puse po devynių lakū
nas Strouse, svyruodamas in- 
ejo in Ponu Eli Pritchard, ūki
ninku namus, kurie randasi 
apie myle nuo tos vietos kur 
tas eroplanas nukrito. Jis pra- 
szesi pagelbos.

Jis sake kad jis stengiesi isz- 
traukti savo žmona ir tuos du 
vyru isz sudužusio eroplano, 
bet negalėjo, ir paskui jis pra
dėjo klimpuoti per sniegą, 
jieszkoti pagelbos.

Jis buvo nuvesztas in Phi
lipsburg ligonine, nes jis buvo 
apszales ir jo veidas, rankos ir 
kojos buvo baisiai apdraskin- 
tos.

Policijantai surado jo sudu
žusi eroplana, apie pusantro 
szimto masto nuo 504 vieszke- 
lio, tarp Philipsburg ir Belle
fonte.

Atvykusieji pagelbetojai ne- 
begalejo isztraukti lavonus isz 
to eroplano kol ugniagesiai ir 
policijantai pribuvo ir nudegi
no eroplano dalis kad butu ga
lima prie tu lavonu prieiti.

Strouse yra buvęs prekybi
niu eroplanu lakūnas. Jis su 
savo žmona buvo iszskride isz 
Wings Field, netoli nuo Amb
ler, Pa., jieszkoti nauju namu. 
Jiedu buvo palike savo du šu
neliu, 11 metu Thomas ir 8 me
tu Timothy su jauna mergaite 
in savo namus ant Lafayette 
Hill.
Tuo laiku buvo labai ūkanota 
ir nebuvo galima toli pamaty
ti. Prekybiniai eroplanai buvo 
patupdinti ir visiems- buvo už
drausta pasikelti kol tos mig

los praeis.
Eroplanu kompanijos atsto

vas sako kad tas eroplanas tu
rėjo gana gazolino ir jam ne
buvo jokio reikalo stengtis te
nai nusileisti; bet gal lakūnas, 
pamatydamas tas miglas ir 
ūkanas nutarė nusileisti, kad 
nebutu jam ir jo keleiviams 
jokio pavojaus. Jeigu jis butu 
nuskridęs tik kelis szimtus my
liu toliau jis butu galejes sau
giai nusileisti, nes ten miglu ar 
ukanu visai nebuvo.

MONACO KARALAI
TIS PRALAIMĖJO 

RINKIMUS

szitus rinkimus pralaimėtu, tai 
keturiu szimtu metu vieno 
žmogaus vaidinimas to krasz- 
to užsibaigtu.

Kadangi to kraszto beveik 
visa ineiga pareina isz keleiviu 
ir svecziu, tai jokio vajaus, 
priesz rinkimus nebuvo, nebu
vo nei prakalbu, nei jokiu pla
katu ar radijo paraginimu už 
viena ar kita balsuoti. Nes jie 
nenorėjo inžeisti savo sveczius 
ar j u akis ir mintis atitraukti 
nuo laimes rateliu ir kitu isz 
pinigu loszimo sportu. Viskas 
buvo tykiai ir tyliai atlikta, ir 
karalaitis tyliai tuos rinkimus 
pralaimėjo.

MONTB CARLO, MONACO
— Mažos Monaco vieszpatys- 
tes visutinis valdovas, Kara
laitis Rainier pralaimėjo pir
mus rinkimus. Kiti balsavimai 
invyks ateinanezia sanvaite. 
Jeigu Karalaitis Rainier ir 
szitus rinkimus pralaimės, tai 
jis taps tik padupezninkas, be 
jokios intakos savo vieszpa- 
tysteje.

Karalaitis Rainier buvo po 
visa svietą pagarsėjęs, kai jis 
apsiženijo su Philadelphijos 
milijonieriaus duktė, Grace 
Kelly.

Bet szitie rinkimai jo intaka 
baisiai pakirto. Priesz-kara- 
lystes partija laimėjo szeszias 
vietas taryboje, isz asztuonio- 
likos vietų,

Karalaiczio rėmėjai laimėjo 
tik tris vietas.

Tik devyni kandidatai lai
mėjo gana balsu stoti in rinki
mus. Tai ateinantieji rinkimai 
nuspręs kas tas devynias tusz- 
czias vietas užims.

Jeigu Karalaiczio rėmėjai ir

APVOGĖ IR
PABUCZIAVO

CORPUS CHRISTI, TEX. — 
Jaunas vagis apvogė Ponia 
Robert Guerrero ir iszeidamas 
isz gazolino stoties, kur ji dir
ba, jis ja pabueziavo. Ji sako 
kad jis inejo in ofisą laikyda
mas revolveri rankoje, ir pa
reikalavo kad ji jam duotu vi
sus pinigus isz registerio. Kai 
jam tuos pinigus padavė, jis ja 
pabueziavo ir dingo.

Ji sako kad ji tikrai nežino 
kiek pinigu buvo registeryje, 
bet ji spėja apie trisdeszimts 
doleriu.

MOTERISZKE
NUŽUDINTA

SALISBURY, MD. — Tris- 
deszimts devynių metu am
žiaus moteriszke buvo nužu- 
dinta, kai ji prižiūrėjo sztora 
ir gazolino tankas, in Salisbu
ry miestą Maryland valstijoje.

Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus: Pirkite U. S. Bonus

MOTERISZKE ŽUVO

Du Kiti Užmuszti Ero
plano Nelaimėje

BELLEFONTE, PA. — 
Montgomery apygardos mote- 
riszke ir du vyrai žuvo kai 
mažas eroplanas nukrito ir 
sudužo netoli nuo Bellefonte 
miesto.

Valstijos policijantai sako 
kad vienatinis kuris iszliko gy
vas, tai to eroplano lakūnas, 
34 metu amž. Calvin Strouse.

Jo žmona, 33 metu amžiaus 
Rita ir du kiti keleiviai, vyrai 
žuvo toje nelaimėje, ant Mos
hannon kalno . in . Centre apy
garda.

Nelaime atsitiko apie asz- 
tunta valanda vakare, kai la
kūnas Strause stengėsi nusi
leisti prie Black Moshannon 
aerodromo, apie deszimts my
liu nuo Philipsburg.

Tiedu žuvusieji vyrai buvo 
32 metu amžiaus John I. Saal- 
field ir 35 metu amžiaus, Ro
bert L. Hibbard, abudu isz Eik 
apygardos.

Policijantai sako kad lakū
nas Strouse per radija buvo 
praneszes kad jis greitai lei
džiasi, ir po tam jo radijas nu

It's easy for the girl who knows shorthand to get a 
good job with good pay nowadays. But with lunches 
and shoes and shower presents so expensive, it's 
harder than ever for her to save.
That's why so many working girls are investing in 
Savings Bonds on the Payroll Savings Plan. Once you 
tell your pay office how much you want to save each 
payday, you can relax and know that your saving is 
being done for you. Automatically your money will 
go into safe and sure U. S. Series E Savings Bonds.
And now every U. S. Series E Bond bought since 
February 1, 1957 pays a new, higher interest —■ 
3 1/4% when held to maturity! It matures faster, 
too, in only 8 years and 11 months. And redemption 
values are higher, especially in the earlier years.
Is your boss a handsome bachelor? Is he consider
ate? Have a sense of humor? If so, marry him 
quick. If not, it makes good sense to invest your 
hard-earned dollars in Savings Bonds. Then you can 
make a lot of good things come your way. Like a 
trip to Europe. Or a car of your own. (And if ' 
man happens along, too — so much the better. 
You'll need extra money then for things like! 
feminine frills and frying pans,)
So start investing today in Savings Bonds — either 
on the Payroll Savings Plan where you work or 
regularly where you bank.
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Vieta yra in Boxiron, apie 20 
myliu nuo Salisbury miesto.

Nužudinta moteriszke buvo 
Ponia Sarah Hearn, kuri sten
gėsi pasprukti isz tu dvieju va
giu ranku, ir bego in savo na
mus. Pirm negu ji pasiekė savo 
namus ji buvo pakirsta su pei
liu in peczius. Ji pasimirė pirm, 
negu policijantai suspėjo ja 
nuveszti in ligonine.

Septyniolikos metu amžiaus 
Leonard Shockley ir jo brolis 
22 metu amžiaus Howard .isz 
Frankford, Delaware buvo su- 
aresztuoti apie szeszios de
szimts myliu nuo tos vietos 
apie puse po deszimts. Jiedu 
yra kaltinami ir intariami už 
žmogžudyste.

Ponios Hearne’s potevis 81 
meto amžiaus George Harris 
policijanatms pasakė kad jis 
tuo laiku plovė indus, mazgojo 
torielkas, kai Ponia Heąrne 
džiovė drapanas, kai automo
bilius su dvejais vyrais, kurie 
savo automobiliu sustabdė 
prie sztoro, apie szimta pėdu 
nuo namu.

Ponia Hearne nuėjo in szto
ra pažiūrėti ko tiedu vyrai no
ri pirktis.

Už keliu minueziu Ponia 
Hearne atbėgo in savo namus 
ir sukniubo ant kuknios grin
dų. Ji buvo baisiai subadinta 
su peiliu, jos drabužiai buvo 
suplieszinti ir ji buvo beveik 
apnuoginta.

Valstijos policijantai sako 
kad ežia neiszrodo kad buvo 
paprasti vagiai, nes niekas ne
buvo paimta. Visi pinigai buvo 
registeryje, ir niekas kitas 
nebuvo paimta isz sztoro.

INVAIRIOS ŽINIOS 
ISZ LIETUVOS

Ragina Daugiau Ga
minti Plataus Varto

jimo Prekių
“Sovietskaja Litva” tuo 

klausimu insidejo vedamaji, 
reikalaudama, kad juo ypatin
gai turėtu susirūpinti vietines 
deputatu tarybos. “Artimiau
sioje ateityje’’ reikia paga
minti žymiai daugiau tokiu 
prekių. (Paraszo, pakalbamo 
kraszte tu prekių kaip trūksta 
taip trūksta.)

Vilniuje Yra Dvi 
Troleibusu Linijos
Dabar vyksta paruosziamie- 

ji darbai trecziajai linijai (ku
ri jungs Komjaunimo ir Basa- 
navieziaus gatves). Iki sziu 
metu pabaigos Vilniaus trolei
busu parkas padidesias iki 
dvideszimts szeszi, o ateinan- 
cziais metais iki penkios de
szimts troleibusu.

Lietuvos Operos 
Ansamblis In Maskva

Gruodžio pradžioje akade
minio operos ir baleto teatro 
kolektyvas lankėsi Maskvoje 
ir parode Lietuviu baleta 'Au
drone’ ir opera ‘Pilėnai.’

Kauniecziu Krepszi- 
ninku Kliubas Laimėjo

“Žalgirio“ komanda buvo 
nuvykusi in Czekoslovakija ir 
isz deszimts susitikimu asztuo- 
nis laimėjo.
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