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73 Metu Ženystvos Sukaktuves

Ponai Antonio Beennati 
apvaikszczioja savo septy
nios deszimts trijų metu že
nystvos sukakti su kalakuto 
pietumis. Antonio, devy
nios deszimts szesziu metu 
amžiaus dirbo iki septyni

metai atgal. Jo žmona, 
vynios deszimts dvieju metu 
amžiaus, Rosini sako kad 
jie taip ilga ir gražiai iszgy- 
veno, už tai Kad jiedu nieka
dos nesipesze ir niexados 
viens kita neintare.

de-

Eroplanas Užtiktas P rie Vesuvius 
Ugniakalnio; Eroplanas Dingo Su Washington, d c 

15 Kareiviu Ir Vienas Jurininkas
kontraktas yra pavestas North 
American Aviation kompani- 

per miglas paklydo ir gal atsi- jai- Szitokis inžinas gal gales 
dure in Komunistu valdoma iszleisti in dausas pirmutini 
kraszta, Albanija. Bet ant ry-'rakieta, kuris beveik ir pasi- 
tojaus Leitenanats Robert D. 
Bennett, isz Cincinnati, lakū
nas ir Staff Saržentas Clayton 
C. Fellows, isz Syracuse, N. Y., 
inžinierius; beskrisdami virsz 
Vesuvius vgniaKalnio su savo 
B-26 eroplanu užtiko to dingu
sio eroplano lieKanas. Jiedu 
sako kad jiedu skrido apie tris 
tukstaneziu asztuonis szimtus 
pėdu augsztumo ir visas krasz- 
tas buvo ūkanose ir beveiK nie
ko nebuvo galima matyti.

ISZ VISUR
susikirto in tiKra Kara.

Sukilėliai atsako valdžiai su 
grasinimu del skerdynių ir nu
žudo du vyru ir sužeidžia du 
kitu ir palieKa daug gaisru 
mieste.

Isz Amerikos
SCHWARTZ DABAR 

KRYŽIUOJAMAS

Senato Komisija Dabar 
Nori Ji Patraukti 

In Teismą

NAPLES, ITALIJA. — Ki
ti lakūnai užtiko liekanas 
Amerikos C-47 eroplano, prie 
Vesuvius ugniaKalnio. Kitas 
Amerikos eroplanas ji užtiko 
ir jo lakūnas pranesza Kad ne
matyti jokio ženklio kad kas 
ten butu iszlikes gyvas. ]

AmeriKOS kareiviai ir Itali- į 
jos policijantai greitai insiren- 
ge lipti in tuos kalnus, per 
tirsztas miglas ir baisu szalti, 
Kad jie galėtu patikrinti ar 
tikrai visi ant to eroplano žu
vo. Keli Daktarai teipgi stojo 
in talka, nors iszrodo kad ran
dasi mažai vilties kad tie dak-

tarai bus reikalingi.
Keli eroplanai nuo U. S. Sa

ratoga pakilo ir skrido in ta 
vieta, bet negalėjo prisKristi 
del tu miglu ir žvarbiu veju.

Nuo to dingusio eroplano 
paskutinaji syki buvo iszgirs- 
ta apie deszimts minueziu kai 
jis pakilo isz Naples pareita 
sanvaite, Subatoje. Jis skrido 
in Athens, Graikija. Ant jo bu- ( 
vo penKiolika lakunu sztabu1 
kareiviu isz Ramstein-Land- ! 
stuhl aerodromo, Vokietija ir 
vienas jurininkas kuris buvo 
gavės “raida” isz Naples.

Buvo spėjama kad lakūnas

Anglija

Ateina žinios isz Maskvos 
kita szu- 
savo tre-

Bet radijas

liKtu dausose.
Kongresmonas Ken Keating kad Sovietai moKina 

Republikonas isz New York, ni, vardu “Alfa” del 
sako kad gali visiems grėsti ežio szputninko.
kitas dar baisesnis karas isz nepranesza kad jie ketina ta 
dausu. Jis sako kad tas krasz- treczia Szputninka paleisti, 
tas kuris pirmiau pasiektu me
nuli, galėtu beveik vaidinti vi- kad Sovietu Rusijos Szputnin-
sa žeme. Kas ar kiti tokie dausu pabuk,-

— — — • lai nesudaro mums pavojaus,

Anglijos mkoslincziai sako

ir tame gaisre žuvo -1 
penki vaikai. Ugniagesiai spė
ja kad irneaites peczius ta gais
ra pradėjo.

Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Robert L. Lilly iszve- 
de isz to gaisro savo žmona 29 
metu amžiaus Barbora ir j u 
penkių menesiu sūneli Miles. 
Bet kai jis sugryžo kitus savo

tevas ir skėsta. Kai vienas laivas pa- RAUDONIEJI

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresmonas Harris, Demo
kratas isz Arkansas sako kad 
Kongreso komisija dabar ta
riasi ar butu galima patraukti 
Bernard Schwartz in teismą. 
Jis yra isz tos komisijos prava
rytas už tai kad jis suseke ir 
intare kelis intakingus žmones 
kai Prez. Eisenhowerio szvo- 
geri ir pati Vice Prezidentą 
Nixona.

Harris pasakė laixrasztinin- 
kui kad Schwartz gal prasižen
gė kai jis keletą svarbiu rasz- 
tu pasiėmė pirm negu jis ta ko 
misija: paliko ar isz jos buvo 
iszmestas. Už toki prasikalti
mą jis gali būti nuteistas ant 
trijų metu in kalėjimą ir dvie
ju tukstaneziu doleriu baudos. 
Bet galima tikėtis kad ta ko
misija neiszdrys ji patraukti 
in teismą, nes ta pati komisija 
dabar yra intartai, ir jos intare- 
jas yra ne kas kitas kaip tik 
Ponas Schwartz.

Ponas Schwartz, 34 metu 
amžiaus Prefesorius isz New 
York Universiteto, yra intares 
penkias dideles kompanijas ir 
keletą labai intaxingu žmonių 
Vaszingtone, už papirkimus ir 
kyszius.

Jis yra staeziai intares Prez. 
Eisenhowerio szvogeri už emi-

žmones bus iszteisinti, jie turi 
būti sunaiKinti.

Czia iszkilo baisiai svarbus 
klausimas kaslink Channel 10 
televizijos biznio. Keletą kom
panijų norėjo ta Channel 10 
pasiimti, bet, anot Pono Sch
wartz, Vaszingtono ponai ir
bajorai kaip Eisenhowerio vaikuczius iszgelbeti, jis su- 
szvogeris ir pats Vice Prezi- smuko ir žuvo tame gaisre, 
dentas Nixonas taip sutvarkė, Vaikucziai buvo nuo 
kad kitos kompanijos negale- iki vienuoiikos metu. 
jo nei insikiszti. Czia klausi
mas yra kaslink keletą milijo- j 
nu doleriu.

trijų

TĖVAS, 5 VAIKAI 
ŽUVO GAISRE

24 JURININKAI
DINGO MARUOSE

ALLIANCE, OHIO. —
Dvieju augsztu namas sudege

NORFOLK, VA. — Daug 
laivu skubinosi in pagelba dvi- 
deszimts septyniems jurinin
kams, in Atlanto mares, kai 
buvo praneszta kad j u laivas

Pravarytas B. Schwartz

sieke ta vieta, tie jurininkai; 
jau buvo apleidę savo preKybi- 
ni laiva ir buvo mažame laive 
lyje tarp baisiu bangu. Jie bu
vo priversti apleisti savo pre
kybini laiva “Bonitas”, apie 
szimta szesziosr-deszimst myliu 
nuo Cape Lookout, nuo North 
Carolina uosto.

Vienas Coast Guard narys 
sako kad jie suspėjo tris isz ju 
iszgelbeti, ant “Prezident 
Adams” laivo, bet kad visi ki
ti dingo bangose.

Iszgelbeti yra Kapitonas Le- 
nazin Marini, Alfred Contessi 
ir Giovanni Barbara. Kiti bu
vo bangu nuneszti.

“Prezident Adams” buvo 
pirmutinis laivas ta vieta pa
siekti, bet bangos buvo toKios 
dideles ir vejas tokis žvarbus 
kad nebuvo galima mažu laivu 
iszleisti nuo to laivo, 
mažas laivas buvo iszleistas, 
bet jis buvo greitai apverstas 
ir sunaikintas, bet visi jurinin
kai iszsigelbejo.

Keturi kiti laivai skubinosi 
in pagelba: Prancūzijos laivas 
ir trys Amerikos Laivyno ka 
riszki laivai, 
veltui.

Prekybinis 
veže penkis 
szis szimtus 
szis tonus geležies isz Brazili
jos in Baltimore, Maryland; 
del Tidewaters Commercial 
kompanijos.

Jo kapitonas buvo iszleides 
pagelbos praszyma Kai jo lai
vas pradėjo skėsti.

‘ ‘ Prezident Adams ’ ’ laivas 
plauke isz New York in Rytus 
per Panama Kanala. Kai jis 
gavo ta pagelbos praszyma, jis 
tuojaus pranesze Amerikos 
Laivyno Sztabui, kuris greitai

PAVOGĖ MUSU
EROPLANA

Dabar Sutinka Derintis

Bet viskas buvo

laivas ‘Bonitas’ 
tukstanczius sže- 
trisdeszimts sze-

ma kysziu in Miami, Florida. 
Jis pats yra intartas už tai kad 
jis, anot Demokratu ponu,yra 
pasiėmęs keletą svarbiu rasztu 
isz valdžios, kai jis buvo pra- 
varintas. Tie rasztai baisiai! 
reikalingi jeigu tie intarti;

Bernard Schwartz prava
rytas isz Kongreso Komisi
jos, dabar, Vaszingtone, sa
ko kad jis pasirengęs in sa
vo darba vėl stoti, kaslink 
Televizijos papirkimo in 
Miami, Floridoje. Jis yra

intares Prezidento Eisenho
werio žmonos szvogeri, pul
kininką Gordon Moore su 
George T. Baker, National 
Airlines Prezidentą, ir sako 
kad jiedu buvo papirkti del 
Televizijos Laisniu.

Sovietu Rusijos naujas Anb nes Jie nera tokie tikri kad Jie 
basadorius Mikhail A. Menshi
kovas, straksi po’visa Vaszing 
tono miestą, stengdamasis su 
visais susipažinti ir susidrau
gauti. Vaszingtono sztabas 
nieko nesako, bet lauke pažiū
rėti kas czia dabar darosi.

Demokratu partijos pirmi
ninkas Paul M. Butler sako 
kad Baltnamai yra spangį, 
kurti ar kvaili, kai jie atsisaKO 
priimti Texas valstijos Repub- 
likonu partijos szimto tuks- 
taneziu
ko kad Republikonams tie pi- 

j nigai bus baisiai reikalingi

tikras žinias pranesztu ar ka 
gero padarytu. Jie sako kad 
Sovietai dar toli gražu nera 
pasiekė Amerikos ar Vakari
niu krasztu fabriku nųsįėki- 
mus. Jie toliau sako kad So
vietai mažai ka gero yra gave 
isz to Szputninko Kuri jie pa
leido in dausas.

PANMUNJOM, KORĖJA.
— Tautu Sanjunga suszauKe 
mitinga su Korėjos Komunis
tais ir reikalauja kad jie su
gražintu eroplana, kuri jie pa-1 
sivoge. Ant to eroplano buvo ateinanezius Rinkimus, 
trisdeszimts du žmones, ju 
tarpe du AmeriKiecziai, lakū
nas Willis P. Hobbs ir Leite
nantas Pulkininkas Howard 
W. McClellan.

doleriu dovana. Jis sa-

Rauduonuju radijas, isz Py
ongyang pripažino kad Ameri
kos eroplanas buvo priverstas 
nusileisti in Sunan aerodromo, 
apie dvideszimts myliu nuo

Vienas Sziaurines Korėjos sostines. 
Bet tai padare po trisdeszimts 
szesziu valandų, per kurias jis 
nei žodžio nebuvo paskelbęs 
apie ta eroplana.

Czia tik dvi iszeitys gali bū
ti ar du paaiszkinimai: ar la
kūnas Hobbs paklydo ir tenai 
netyczia nuskrido; ar kas nors 
ji privertė tenai skristi?

Kiek buvo galima sužinoti 
tai penki isz tu keleiviu buvo 
Komunistai, ir galimas daig- 
tas kad jie kaip nors privertė 
lakuna pasukti eroplana in 
Sziaure.

Czia iszrodo kad musu La
kūnu Sztabo eroplanai pra
žiopsojo. Paprastai, keli ka- 
riszki eroplanai vis lekia prie 
rubežiaus, ir perspėja
eroplanus jeigu jie prie to ru-, 
bežiaus per arti lekia. Szita sy
ki niekas to musu lakūno ne- 
perspejo.

per

D a bedarbiai Anglai buvo 
nuteisti ant szesziu menesiu in 
kalėjimą už tai kad jie (sten
giesi apvogti Karalaite Alex
andra, 21 meto amžiaus Kara
lienes Elzbietos giminaite. 
Jiedu yra 27 metu amžiaus 
Aubrey Robins ir 29 metu Phi
lip Molony.

Teheranas

Ahmed Shah, brolis buvusio 
razbaininko Dad Shah, buvo 
armijos nuszautas už nužudi- 
nima trijų Amerikiecziu, ku
riu tarpe buvo viena Amerikie
te.

Sir Winston Churchill

Jordan

Jirdano ir Iraq valstijų va
dai susiejo pasitarti kaslink 
nors kokios sutarties, kuri su- 
vienintu tuos du Krasztus.

Indonesia

Užienio Ministeris Suban- 
drio intaria Amerikos Sekre
torių, John Foster Dulles, už 
insikiszima in Indonezijos vi
daus reikalus.

Indonezijos valdžia yra pa
leidus, pravarius keturis pul
kininkus, ir yra pareiszkus 
kad ji nepasitrauks, kaip buvo 
reikalaujama kad ji atsisaky-

kitus tu in penkias dienas.

Havana, Cuba

pasiuntė kelis savo eroplanus, 
kurie ta laiva seke kol jis pa
siekė ta skęstanti laiva.
i'

PLATINKI!!
®=“SAULE”=^i

Kai jis skrido isz Pusan in 
Seoul, jis per radiją pranesže 
kad jis jau artinasi prie Seoul 
miesto, ir kad viskas tvarkoj. 
Tai buvo pasKutinis žodis isz 
to eroplano.

Nauji susikirtimai ežia tarp

NICE, PRANCŪZIJA. —
Asztuonios deszimts trijų me
tu c mžiaus Sir Winston Chur- 
ehillis, buvęs Anglijos garsus 
ir gabus Premieras ir Ministe- 
ris, susirgo, ir jo Daktarai in- 
sake jam pasilikti lovoje.

Jo sztabo narys in Riviera 
Villa sako kad Churchillis ser-

Armijos ir Sukilėliu, Oriente 
, provincijoje. Devyni sukilėliai 
ir du kareiviai buvo užmuszti.

Szaudinimai pasigirdo po 
visa Gubos kraszta ir parodo 

! kad sukilėliai su tautininkais

ga nuo uždegimo plaucziu, ir 
jo Daktaras Lord Moran buvo 
paszaūktas isz Londono; jo 
žmona Lady Churchill greitai 
isz Anglijos atskrido su grei- 
cziausiu armijos eroplanu, bū
ti prie savo vyro.



“SAULE” MAHANOY CITY, PX.

Kas Girdėt
Pereitais metais, Pennsylva- 

nijos sznapso sztorai, kuriuos 
valstija veda ir isz kuriu visa 
pelną valstija ima, pardavė 
svaiginancziu gėrimu, sznalp- 
so, vyno, konjako ir panasziai 
už virsz du szimtu szeszios de
szimts devynis milijonus dole
riu.

Pelnas nebuvo paskelbtas, 
bet galime tikėtis kad tas pel
nas pervirszijo kelis milijonus 
doleriu. O tie darbininkai, ku
rie tuose valstijos sznapso 
sztoruose dirba gauna maža 
alga.

'Geresnio ir pelningesnio 
biznio visoje valstijoje butu 
sunku surasti.

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

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

LAIMINGAS :: ::
:: :: MINKUS

Pypkes Durnai

Nesulauke Sūnelio Isz
Amerikos!

ta

Garden State Parkway Ko
misija, kur arkliai lenktynioja 
ir žmones pinigus deda ant tu 
arkliu uodegu ar gaivu prane- 
sza, kad pereitais metais, vien 
tik del in'žengima in tas lenk
tynes žmones sumokėjo $14,- 
388,735. Tai daugiau kaip sep
tynios deszimts vienas nuo- 
szimtis daugiau kaip užpernai.

Kiek per taksas New Jersey 
valstija isz to pelno gavo nebu
vo paskelbta.

Iszrodo kad buvęs Anglijos 
Premieras Winston Churchil- 
lis daug ka pataria esamajam 
Premieriui Harold Macmilla- 
nui; ir teipgi jau aiszku kad 
tas Churchillis pataria, jam su
daryti bent kokia sutarti su 
Rusija. Jis sako kad Anglijos 
krasztas neturi gana pinigu ei
ti in apsiginklavimo lenktynes 
su kitais didžiais krasztais.

Irano Karalius, ar bent va
dovas kuris yra vadinamas 
“ Shall ”, kuris turi )devynias 
vaisko divizijas, dabar nori 
szesziolikos ir praszo kad 
Amerika pampintu visam jo 
vaiskui tinkamus ginklus. Už 
tai jis pasikvietė in sveczius 
Amerikos Sekretorių, 
Foster Dulles.

Viskas saldžiai miega 
tamsume nakteles, 

Tiktai dar girdėti 
verksmas motinėlės,

Ji verkia, dejuoja, sėdi prie 
langelio,

Lauk sūnelio gryžtant 
isz Amerikos szaleles.

Jos veidas raukszletas, 
indube akeles, 

Iszbalusios lupos, skausmas 
ant szirdeles,

Nežino kur jisai dingo, 
kas jam atsitiko,

Kaip užpustos žvakes ugnis, 
jis pranyko.

Jai rodos kad vakar 
mažiuleli liūliavo,

Geltonus plaukus glostė, 
veidelius bucziavo,

O dabar ji viena, verkia, 
dūsauja,

Negali užmigdyti ja naktis 
tamsioji.

Jau visur vaizdenas 
sūnelio veidelis,

Ir ausyse skamba 
malonus jo balselis, 

Bet, tuszczios svajones, 
nesugrysz jos sūnelis, 

Užmusztas kasykloj nuo 
juodos angleles.

Duok Dieve kantrybe 
senai motinėlei,

Ta viską iszkesti, 
ramybe szirdelei.

ti apie nusiginklavimą ir tai
ka.

John

bosasKomunistu partijos
Nikita Krushczevas dabar ty
liai ir isz lėto in visas vietas 
indeda savo draugus, ypatin
gai in tolimesnius miestus, kad 
jis per juos visus galėtu valdy
ti.

Iszrodo kad valdžia dabar 
pagelbės geležinkeliams, kuriu 
kompanijos per pastaruosius 
metus szimtus milijonu dole
riu neteko.

Jugoslavai dabar siunczia 
ginklus in Algerija;, kur Pran
cūzams ir taip yra gana bėdos. 
Prancūzai viena tu Jugoslavi
jos laivu suėmė ant mariu. Ju
goslavijos valdžia stengiesi 
pasiteisinti, sakydama kad tas 
laivas plauke in New York 
miestą su tais ginklais. Pran
cūzai gerai žino kad Amerikai 
Jugoslavijos ginklai taip rei
kalingi kaip Jurgiui antra ke
pure. Tas laivas kaip ir kiti su 
ginklais plauke in Yemen, 
Algerija.

Sovietai vis stengiasi gauti 
bet kokia sutarti su Vatikanu, 
Su Kataliku Bažnyczios Popie
žiumi. Jie dabar aiszkina kad 
Sovietu Rusija buvo priesz 
Katalikus, kai Stalinas valde, 
bet dabar visai kitokia tvarka 
randasi Rusijoje. Isz Vatikano 
dar nei žodžio.

Nors, aplamai biznieriai ir 
sztorninkai ima Lozorių giedo
ti ir sako kad biznis prastas; 
bet ne visur. Grocerninkai, bu- 
czieriai, aptiekoriai, saliunin- 
kai radiju ir televizijos parda
vėjai sako kad biznis eina kaip 
ir ėjo ir viskas tvarkoj.

Isz trisdeszimts tukstancziu 
studentu Sovietu Rusijos kole
gijose ir universitetuose, tik 
du szimtai devynios deszimts 
szeszi yra prisirasze prie Ko
munistu partijos.Mr tai suda
ro daug rupesties Komunistu 
partijos vadams paczioje Ru
sijoje. O szitie studentai, už 
keliu, metu bus Rusijos moks- 
lincziai. Dabar Komunistu 
partijos svarbus klausimas: 
Ar tie busimieji mokslincziai 
bus Komunistu partijai iszti- 
kimi ?

j^E buvo kitokios rodos. Jo 
nuilsia smegenys jam tai 

pritarė, jo tuszczias pilvas jam 
pritarė ir jo pailsia kojas
pati primine. Nenorėjo tai pa- 

j daryti, bet nebuvo kitokio isz- 
------ee i ėjimo. Paskutinei 50 centai ku- 
2 j riuos turėjo kiszenije dege jam 

i pirsztus, kada jos cziupinejo 
i kiszeniuje. Buvo tai jo pasku- 
į tinai pinigai, pasitikėjo kad 
į daeis prie galo, bet sziandien 
pinigai turi būti iszleisti!

Kone per du menesius Min
kus vaikszcziojo p6' ulyezias 
szio didelio miesto Richmond, 
stengdamasis surasti nors ko
kio' darbo kad užlaikyti 
nuvargusi kuna.

Penkiolika: menesiu 
pabaigė jisai mokslus univer
sitete drauge su kitais szimtais 
jaunu vyruku kurie tikėjosi 
laimingos atei sties 
mokslus, manydama!, 
svietas priims su isztrauktoms 
rankoms ir aplaikys tinkamus 
darbus. ’

Karczai nusijuokė suspaus
damas savo diržą aplink pilvą 
kuris spyrėsi maisto. Per dau
geli naktų miegojo jisai ant 
parkiniu suoleliu ir nieko ne
valgė. Isz kur tieje tukstan- 
cziai žmonių atėjo, kurie kas 
dien jieszkojo darba? Parkai 
buvo pripildyti jais kaipo ir 
policijos stotis.

Svirudodamas nuo pailsimo 
ėjo ulyczia tankiai užtikdamas 
sėdinti koki ubaga ant ulyczios 
kuris melde praeigiu aukos.

Ant galo sustojo priesz dide
li langa restauracijos, kuriame 
radosi sudėta visokiu valgiu, 
kurie ji labai sueržino. Stovėjo 
kėlės miliutas su insmeigtomis 
akis ant maisto, bet pajuto, 
kad prie jo teipgi kas tokia 
stovėjo. Manydamas kad gali 
būtie policijantas, kur jam pa
lieptu, trauktis szalin nuo' lan
go, palengva pakele akis, par 
temodamas szale save koki tai 
iszbalusi žmogų, kuris teipgi 
akyvai žiurėjo in Įauga,.

Abudu dirstelėjo viens in 
kita, rodos viens kito supras
damas minti. Senesnis žmogus 
patemino susitraukusi veidą 
jaunesnio ir tuojau s dasipra- 
to kas jam kenke ir kuom jisai 
yra,. Norints Minkaus drapa
nos da buvo nesenos, bet su-, 
mankiuotos, o surdute maža 
spilkute, rankos jo buvo iszlba- 
le ir minksztos, bet veidas bu
vo szviesus ir neparodė ant sar 
ves jokio įsztvirkumo. Priejas 
areziau prie senesnio žmogaus 
atsiliepe:

-— Yra tai didelis prasižen
gimas, kad žmonis deda tokius 
gardžius valgius in langa, er
zindami žmonis, kurie yra al
kani ir be darbo.

— Taip, labai erzina žmo
gaus pilvą, ar ne?

— Kiek laiko praėjo, kaip 
tu nevalgęs?

— Jau bus kokai trys die
nos kaip neragavau jokio val
gio! () tu kiek dienu praleidai 
be valgio ?

— Daugiau ne kaip galiu

Senesnis

savo

atgal

užbaige 
kad jos

SAPNOR1US
atmyti, atsake senesnis žmo
gus. Minkus suspaudė kisze-> 
niuje savo paskutine 50 centi- 
ne, bet žinojo dabar, kad turės 
ja praleisti. Dirstelejas ant sa
vo draugo paszauke:

— Prietel! Tai manę pas
kutine 50 centai, kokia, turiu 
savo gyvenime, erne in vidų 
nors gerai už ja pavalgysime! . 
Senesnis žmogus ėjo paskui 
Miriku in restauracija,, abudu 
atsisėdo kampelyje,
žmogus pamate ant Minkaus 
surdoto universiteto spilkute. 
Minkus pridėjus, prie jos pirsz-! 
ta atsake:

— Geriau butu, kad asz ja 
senei butau užstaezius pan-sza- 
peje už kelis centus.

— Asz ir tokia turiu isz Y., j 
universiteto, isz 1910 meto. At
sake nepažystamas.

—■ Ar isztikruju ? Mano 
yra isz 1933 meto.

— Ar nepasakytum man 
savo pravarde? Atsiliepe ne
pažystamas.

— Laimingas Minkus, va
dino mane draugai universite
te. Matyt, kad asz esmių labai 
laimingas; atsake Minkus su 
kartu nusiszipsojimu.

Senesnis žmogus iszeme isz 
kiszeniaus stiklus ir su dre- 
banezia ranka uždėjo sau ant 
nosi, žiūrėdamas akyvai in 
Minku.

— Vaike, ar tavo tėvas ne- 
siyadina J. Minkus?

— Teip, ji vadino universi-
tete.

si?
Kur jisai dabar randa

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. plocrio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Oo., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
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PLATINKI!
“SALI.E”'

GERA GYDUOLE
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

kaip in poteiji ir užklausa po
no Angelo:
isz trūkio ir regėdama ji sto
vinti pribėgo prie jo ir karsz- 
tai pabucziavus paszauke:

brangiauses, 
tave vela ma

jeigu butum 
sanvaites, tai

Rusija vis reikalauja kad 
Amerika pasitrauktu isz Ame
rikos ir Azijos ir apleistu savo 
bazes, tvirtoves. Sovietai sako 
kad tik tada bus galima kalbe-

Komunistu, Sovietu bosui, 
Kruszczevui dar kita beda: Jo 
nauja ukiu, farmu programa 
iszgaravo pernai. Maskva lie

link fermų, ukiu ir maisto, ir 
Maskvos žmones tai gerai žino.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

to kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų

Per paczta, 25 Centai
SAULE M.ahanoy City,

— Mire. Depresija buvo 
priežaste jo mirties; bankai su- 
bankrutino ir dingo su jais 
viskas ka tuj^jo lyg paskuti
niam centui! Pardavė narna ir 
viską ka turėjo, kad iszsigel- 
bet nuo prapulties, bet buvo 
jam tai persunku apt senatvės 
ir negalėjo iszlaikyti. Viską ka 
man paliko, tai smegenys ku
rios randasi mano pakauszije, 
bet sziandien smegenis nieko 
negiliuoju, jeigu žmogus netu
ri darbo!' Jeigu tu esi isz; Y. 
universiteto, tai meldžiu pasa
kyti man savo pravarde ?

— Vaike, tavo tėvas buvo 
mano vienas isz geriausiu 
draugu, koki kada turėjau ant 
svieto! Mes abudu buvome vie
nam kambarije, senoviszkuo- 
sia laikuosia. Tu esi kaip jisai. 
Bus tai mano didžiausiu 
džiaugsmu, kad galėsiu atsi
mokėti jam, ka buvau kaltas 
isz jaunu dienu del jo sūnaus. 
Hei Villimai! Paszauke in la- 
kaju, kuris stovėjo artimoje, 
atneszkit geriausius pietus ko
ki randasi restaurancijoj!

— Gerai tamista. Ar ir jum 
atneszti pietus?

— Man nieko. Matai Lai
mingas Minkau, asz esmių loc- 
ninku szitos restauracijos ir 
daug kitu panasziu vietų. Asz 
ka tik pasveikau nuo ilgos li
gos ii- mano daktaras uždraudė 
man valgyt sunkius pietus. 
Reikalauju jauni vyruko su 
geroms smegenimis mano biz- 
nije, kuris mane užvaduotu. 
Ka manote apie dalyka? Ar 
priimtum darba manadžeraus 
ant mano bizniu ?

Tuom laiku lekajuš- atnesze 
dideli steika su kitais valgais, 
Minkus emes prie valgio, pa
griebęs ranka senesnio žmo
gaus, kuria szirdingai suspau
dė, kalbėdamas:

— Tikrai, kad priimsiu ir 
szirdingai acziu tau už ji, var
dan mano tėvo.

-—-GALAS——

— Juozuti 
kaip man miela 
tyti!

— Teip, bet 
pabuvus da dvi
rastum mano lavonai

—• Gaila man tavęs szir- 
džiuk. Asz tavęs daugiau ne
apleisiu! Ar daug kentejei?

— Kentėjau neiszpasaky- 
tas kaukes laike tavo nebuvi
mo. *

— Bukie teip geras ir pa- 
imkie mano valizas, o asz tuom 
kart eisiu telefonuot pas savo 
draugė, kad jau pribuvau na
mo.

Kada, ponas Angelas atsito
lino, jo paeziule paszauke nu
maną: Ąlo, ar tai pono su
džiaus Nash kancelarija? Gei
džiu kalbėti su jo sekretorka.

R ožiu k?
tariu 
teip 
ma-

— Alo, ar tai tu 
Asz ka tik sugryžau 
tau szirdinga acziu, 
puiku pasidarbavima del 
nes ir mano vyro. Ne, jisai nie
ko nedasiprato. Per dvi san
vaites kalėjime ant duonos ir 
vandenes? Dabar iszrodo daug 
sveikesnis. Ne, asz visai nesi
rūpinau apie ji. Žinojau kad su 
tavo pagelba, bus jam saugiau 
kalėjime, ne kaip ligonbuteje, 
kur ji daktarai gal supjausty
tu jieszkodami jo ligos.

Acziu szirdingai, kad 
gerai atlosziai savo role. 
Bai!

ir
už

taip
Gud

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite Jniygas isz 
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 
mas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lieftnviszku 
užiieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35o, J

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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; Rąžan
čius 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- 
limieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaiainka, 
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 
Jernkausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 2Oc.

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 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, Dtu- 
• tas Petras, Nuogalis. 62 pus

lapiu, 20c.
No.155—Szakiniš 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-

— 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.

lapiu, 20c.
No.158—A p i e Kapitono* 

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mai
giaus; 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.

M Pirkie U. S. Bonus!

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz 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 Motinoi 
Garbei. 15c.

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

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 laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
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, Pt, • 1. S*



“SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

JAIT keliolika metu atgal, dar 
dar kur priesz pasaulini 

kara, isz vieno Lietuvos kaimo 
du berniuku; Jonas ir Petras, 
iszvažiayo Amerikon laimes 
pasijieszkot.

Iszvažiuodami isz savo gim
tines, jie tuo paežiu szirdies 
skausmu apgailavo savuosius, 
su tai ipaczia baisia mintimi 
vaizdavosi busimąjį nauja gy
venimą.

Ir jiedu turbut, lygiai trosz- 
ko laimes surasti.

Atvyko Amerikon!
Kadangi kiekvienas ju vy

ko skirtingan miestam, indave 
vienas antram antraszus ir pri
sižadėjo niekad vienas kito ne- 
užmirszti, raszinetis, dalintis 
mintimis, duoti ’ vienas kitam 
patarimus.

Atsisveikino, atsiskyrė.
Raszinejosi neilgai. Invai- 

rus reikalai, ar sziaip kokis tai 
prietikis juodu atskyrė. Ir net 
keletas metu praslinko ir bu
vusi draugai apie vienas kita 
nieko nežinojo, galima sakyti 
net ir užmirszo.

Tik sztai, ana diena, sustoja 
Petras savo naujutely automo
bilyje prie ulyczios kampo ir 
žiuri, mato : kur tai karta ma
tytas pažystamas žmogaus 
veidas. Žiuri Jonas ir ta pati 
mato.

Pažino Petras Joną, pažino 
Jonas Petra.

— A, tai tu Jonai!
—■ A, tai tu Petrai!
Klausosi Jonas,. pasakoja 

Petrais.
Indomi jo pasaka. Isz pir

mųjų atvykimo dienu, suko 
galva jisai kaip ir kuodaugiau 
pinigu padarius. Pirko jisai 
krautuvėlė. Nevyko. Ne kaž
kiek joje galejoi padaryti. Par
davė. Pirko didesne instaiga. 
Nebuvo patenkintais ta. Ženge 
toliau. O paskui, kilus karui, 
dėjosi jis su vienu savo pažys
tamu dirbtuvėlė. Dirbo joje 
diena ir nakti valdžiai reika
laujamus/ reikmenis. Su kiek
viena diena plauke jo delmo- 
nan pinigai, kasdiena jo turtas

Ant Gavėnios 
—t—

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
pliiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Kuris Laimingesnis
didėjo, augo. Nebuvo jis dar 
tuomi patenkintas: dėjo kiek 
galėdamas pinigu in invairias 
akcijas, pirkosi namu. Visur 
jam sekėsi nors vis dar dau
giau norėjo.

Ir sztai sziandien kad ir ne
sigiriant. esu szio to vertas: tu
riu skatiko, turiu gražius gy
venimo namus, .nuosavam au
tomobilyj važinėju. Na, o kaip
gi tau? Kaip tau vyko, ar daug 
prigyvenai ? Pagaliau klausia 
Petras Jono.

Badai vienam mieste 
Saliuninkai unija, uždėjo, 
Ir pinigu ant tojo tikslo

sudėjo,
Kožna girtuokli isz 

karcziamos isznesz, 
Ant troko namo nuvež.

Kas norės in ta,ja 
drauguve įprigulet,

Tures pasigerti ir 
malsziai gulėt, 

Visa savo pede 
prapyszkyt,

Po tam lovoje per visa, 
diena stenet.

* * *
Kaip vyruti in žentus 

eini,
Tai vienos akies 

netenki,
O kaip riaszle imi, 
Tai abieju neturi. 

Kur ten Viskonsine 
valstijoje,

Bobele užkuri turėjo, 
Gera žmogeli, bet jo 

nemylėjo,
Ir toki varga kentėjo, 

Kad bobelei jokiu bildu 
intikti negalėjo.

Vyro skrynele laukan 
iszmete,

Ir in koki ten tvarta 
paslėpė,

O ka jau plūdimas tai 
nesvietiszkas,

Rodos taip plūsti 
nemokėtu niekas.

O kaijpi plusta,
Tai isz piktumo net 

džiūsta,
“Asz tavęs, gramozda 

nenoriu, .
Suvis neapstosiu, 

Asz ir be tavęs galiu 
/ gyvent,
Tokis, ve, pakulius 

nori ponaut, 
Tu esi ne del .manes 

ponas,
Tokis kvailys ir 

balvonas.”
Žmogelis parejas nuo 

darbo,
Neturėjo kur pasidėt, 

Turėjo eiti in kur kitus 
burdo jieszkot,

Bukite atsargus su 
apsipacziavimu,

Ba su tokia neturėsite 
gero gyvenimo!

Ir klauso Petras, o pasakoją 
Jonas.

Liūdna jo pasaka. Isz pir
mųjų atvykimo in szi nauja, 
pilna indomumu pasauli, Jo
nas puolėsi mokyklon. Moki
nosi ir jam tai vyko. Iszmoko 
tuojau kalbos. Dienomis dirb
damas, vakarais vėl bego mo
kyklon daugiau prašimokinti. 
Mokinosi jis amato, iszmoko. 
Bet nieko tame indomaus. 
Griebėsi profesijos, inžineri
jos, kaip tik spėjo to pramokt, 
trauke jan prie ko kito. Ir pa
galiau plauke jisai isz mokyk-, 
los mokyklon, ėmėsi nuo vie
nos prie kitos mokslo szakos. 
Graibstėsi mincziu, bego savo 
žmoniems gero darydamas, 
kiek pajiege, juos pamokinda
mas. Ir sztai, sziandien pasi
žiūri Jonas in savo, plikas, pu
siau apdriskęs; paskambinai 
savo delmona, tuszczia, pasi
dairo in savo gyvenimo ateiti, 
juoda, nieko geresnio nesima
to.

— Na, bet dabar prie ko 
manai griebtis? Klausia Pet
ras.

— Dabar ? Dabar asz dar 

pats gerai nežinau. Bet mano 
galvoj sukasi dar vienas svar
bus dalykas: stoviu, setai ir 
žiuriu asz in banguojanczius 
szio didmiesczio ulyczibmis 
žmones, vaizduojuosi sau kaip 
tai butu malonu ir smagu jei 
asz ta visa vaizdą kuomi nors 
plunksna ar paiszeliu, gale- 
cziau perduoti tiems, kas jo nė
ra mates, ka;d asz galecziau in 
ta viazda indeti ta minti, ku
ria kiekvienas suprastu, kad 
gyvenimas yra tai banguojanti

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, raszanti 
in Redyste, kad permainyti1 
jusu adresa “paduokite ir se-l 
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!“ Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.“

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

upe, kad tūlas joje yra nesza- 
mas; kaip mažas szapalelis 
be mažiausio atsilaikymo. O 
tam turiu asz dar noro, patrau
kimo ir energijos. Pabandysiu 
asz dar ir tai.

Žiuri Petras in Joną ir szyp- 
sosi. .

—i Bet ar tame laimes sau 
surasi ?

— Nežinau, bet bandysiu.
Ir dar kiek pasikalbėjus, pa

spaude draugai deszinemis, 
Petras sėdo savo aiutomobiliun 
paspaude rankinele, maszina 
sujudo ir nutruko tolyn, mi
nion nusimaiszydamas.

Jonas ,nuseke ji akimis, il
gai dar žiurėjo judanczion uly- 
cziose minion ir svajojo apie 
savo busima, kuria jis sutvers, 
ląime.

Ar pasieks jis tos laimes, 
nesvarstykim.

Verta pagalvoti tik, kuris tu 
dviejų žmonių yra žmonijai 
naudingesnis ir kuris ju gali 
but laimingesnis?

-----PABAIGA

GERA GYDUOLE 
c*4!**^*****************.**********4**
Esi kaltas! Tarė sudžia su-

Nash: Už nepadoru pasiel
gimai ir sumuszima policijan- 
to!

Ponas Angelia norėjo pasi
rodyt narszum, bet jo trumpos 
riebios kojos drebėjo teip 
smarkiai nuo baimes, kad vos 
galėjo pastovėti. Jo plaukai 
buvo supaiszioti, surdutas su
draskytas,, o akys iszrode kaip 
laukinio žmogaus, rodos, kad 
praleido visa nakti be miego, 
ka isztikruju ir buvo teisybe.

— Na, ka turi pasakyti ant 
savo nekaltybes? Detektyvas 
prisiege kad tave surado rod- 
hauze “Žalios Žąsies“ su ko
kia tai mergina, kuri nebuvo 
tavo pati. Ar kalbu teisybe?

— Teip, jusu szviesybe, 
bet nebuvo teip baisu kaip sau 
manai. Asz tai yra, kentėjau 
labai ant nesutrovejimo, atsa
ke kone verkencziu balsu po
nas Angelą.

Kiek tik buvo žmonių sude, 
pradėjo garsei juoktis isz, ma- 
žiulelio žmogaus, net pats su
džia vos galėjo susilaikyt nuo 
juokiu.

— Malsziai pasielginekite 
sude! Suriko sudžia. Dabar ipa- 
sakykie ponas Angele, kokis 
prilyginimas turi su. savo nesu- 
trovejimu ir nemoraliszku pa
sielgimu?

— Daug, ponas sudžia. Ma
tai, kaip mano pati.

Sudžia atsilosze ant dideles 
kėdės užmerkė, akis ir prakal
bėjo:

—■ Pradek sakyti, kaip tas 
viskas atsitiko ?

Ponas Angelas vela pradėjo 
pasakot. Jo pati staigai likos 
paszaukta in Filadelfija, kad 
prižiūrėt sergante sesere, kuri 
staigai apsirgo. Kada sugry- 
žo isz geležinkelio stoties, su
sitiko su savo senu draugu 
Juozu Pajum, abudu nusidavė 
in “rod-hauze“ kur valgė ir 
ią-ere, mat, kad uižmirszti savo 
vargus.

Buvo tai labai gardus pietus 
o kad kelis szmauksztelejo 
abudu pajuto linksmesnais. Nei 
po ilgam prisikabino prie j u 
dvi merginos. Viena, buvo, 
szvies-plauke, ipo vardu Minui, 
kuri labai prie jo prilipo.,

iPo kokiam tai laikui, Juo
zas su kita mergina kur ten isz- 
ejo. Bet kožnas dangus turi ir 
savo czyscziu, ir pono Angelo 
czysczius prasidėjo, pilve nuo 
geru pietų, rodos kad visa pek
la jame užvieszpatavo, ir rei
kėjo ji nuneszti ant virszaus.

— Puiki istorija, ar ne, ta
re sudžia, nusijuokęs. Ir tu 
man drysti tai pasakoti, būda
mas pacziuotum (žmogum! Tu
riu padaryti isz tavęs pavyzdi 
del kitu vedusiu vyru!

— Ponas sūdžiau! Susimy
lėk ant manesj Prislegiu kad 
esmu nekaltas. Jšudžia gilei už-

Sieniniai Kalendoriai 1958m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

O" Dabar po 500 arba 3 už $1.35 "HES

Adresas:
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—- Kada sugryžo tavo pa
ti namo?

—• Už dvieju sanvaieziu. 
Susimylėk ponas sūdžiau ant 
manės! Užmokėsiu bausme 
kiek reikes, iszpildysiu ka man 
paliepsi, tiktai nepatalykie 
mane in kalėjimą.

Bet sudžiaus szirdis buvo, 
labai užsikietejuš, ir rodos isz 
ledo.

— Penkis-deszimts doleriu 
bausmes ir sanvaite in kalėji
mą, o valgyt gausi tik duonos 
ir vandens kuri tau bus labai 
naudinga ant tavo nesutriove- 
jimo, ant kurio teip kenti.

Rasztininke, szaukia kita 
teismą! Pasaukė sudžia ir at
silosze ant savo minksztos kė
dės.

c* ♦> •?
Kada po dvieju sanvaieziu 

ponas Angela pasitiko savo 
paeziule ant geležinkelio sto
ties, jo drapanos buvo ant jo 
per dideles ir baisiai iszdžiu- 
ves, bet su nusiszypsojimu ant 
veido ir su bukietu žiedu ran
koje. Kada jo paeziule iszlipo 
simanste, sudėjo rankas rodos

' (Tasa Ant 2 puslapio)
*4-*******M-**********|><-4-**>.4

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso 4S"Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
ė*********-*********!*-**-**-**

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 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.

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.

“Saule“, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule“ palaiko su sa
vo prenumeratais.
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ŽiniosVietines je ant Broad Mountain kalno, 
arti New Bostono kaimelio. 
Iszkados padaryta ant $10,000.

— Gerai žinomas senas gy
ventojas, Mykolas Steipana- 
viezius kuris u'žlaike saliuna 
po Nr. 339 W. Mahanoy uly., 
pasimirė Nedėlios ryta 1:45 
in William’s Convoleseent li
gonbute Pottsvilleje. Apie 
penki metai atgal, velionis li
kos paralizuotas in koja, ir 
nuo to laiko nesveikavo ir gy
dosi in Ashland ir Pottsvilles 
ligonbutes, o apie metas atgal 
gydosi in William’s Convales
cent ligonbute. Gimęs Lietu-: 
voje, atvyko in Amerika 1914 
metuose, in miestą Philadel
phia, o keletą metu po tam 
apsigyveno Mahanoy City. Bu
vo angliakasis, ir paskutini 
karta dirbo in Mahanoy City 
kasyklose, 1936m., užsidėjo sa 
liūną bizni, kur jo sūnūs My
kolas prižiūrėdavo ligi szai 
dienai. Jo pati Pranciszka mi
rė Lapkriczio 11, 1937 metuo
se. Paliko dideliame nuliūdi
me: tris sūnūs: Mykolą namie; 
Edvardą, isz Wilmington, Del. 
ir Alfonsai, Pennsocken, N. J. 
dvi dukterys: Franciszka na
mie ir Amilija, pati Earl Wil
son mieste ir anuka, taipgi bro 
Ji Antanu isz Philadelphia, Pa. 
Laidos Seredos ryta, su apie- 
goinis in Szv. Juozapo bažny- 
czioje devinta valanda ir pa^ 
laidos in parapijos kapinėse. 
Graborius L. Traskauskas lai
dos. Amžina atilsi!

— Mieste sniegas likos nuo. 
ulycziu nukastas.

-— Vasairio-Feb. 25, 1909m., 
pasimirė Dominikas T. Bocz- 
kauskas, uždetojas laikrasz- 
czio “Saules.”

— Seredoj pripuola Szv. 
Aleksandro, o Tautiszka Var-j 
dine: Gerdenis. Taipgi ta die
na Menulio atmaina, Prieszpil- 
nis; Ta diena 1936 m., Ameri-' 
kos karo sztabas u'žima valdžia 
Japonijoje. Kariszka valdžia i 
paskelbta; 1947 m., Lewis W. 
Baugias paskirtas Amerikos 
Ambasadorium Anglijai; 19491 
m., Amerikos kariszkas boinb- 
neszis “B-50 Superfortress”,' 
iszskrido isz. Carswell Air: 
Force Base, Fort Worth, ir ap
skrido visa, pasauli be jokio 
sustojimo, tas eroplanas skri
do apie du szimtu keturios de-j 
szimts devynias mylias aut va
landos; 1848 m., Karalius 
Louis Philippe buvo nuo Pran
cūzijos sosto nuverstas, antra 
Prancūzijos Respublika buvo 
insteigta.

— Seredoj, Vasario Feb. 
26-ta diena, 1958m., szeszta va
landa ryte, vienuolika vyruku 
iszikeliaus in Wilkes-Barre, 
Pa.,-' Jei kariszkos tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Mahanoy City — Robert B. j 
Gray, Jr.

New Boston—Daniai Gna'H.
Buck Mountain — Harry i 

Butchko.
Frackville — Jos. C. Gra

bauskas.
New Philadelphia —Eugene 

C. Toomey.
Shenandoah — Ray. Kraw- 

czel, Jos. W. McGuire.
Nuremburg — Terry floats, j 
Ringtown —Eugene L. Har-! 

vey, Wesley E. Harvey, Jr., 
Thomas H. Zimmerman,

— Pareita Sereda, ugnis 
kylo Vigansky angliakasyklo-

—i Ketverge pripuola Szv. 
Gabriele ir Szv. Leonardo, o 
Tautiszka Vardine: Skirman
te. Ir ta diena: 1933 m., Naciu 
Reichstag Tarybos kambariai 
sudeginti Vokietijoje. Naciai 
intaria Komunistus.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Romano, o Tautiszka Vardine: 
Pergula. Ir ta diena: 1898 m., 
Generolas Cronije pasidavė ir 
karas buvo baigtas Afrikoje; 
1950 m., trisdeszimts du Ang
lai, jurininkai ir keleiviai žuvo 
kai ju maži laiveliai paskendo. 
Jie buvo apleidę savo laiva 
“Clam” kuris teipgi nuskendo 
netoli nuo Icelando.

— Subatoj pripuola pinna 
diena Kovo (March), treczias 
menesis szio meto. Menesis pa- 
szvenstas ant garbes Szvento 
Juozapo.

Shenandoah, Pa. —
Buvęs miesto gyventojas, Ig
nas Kingeris, nuo 2608 Baird 
Boulevard, Camden, N. J., kas
damas sniegą prie savo namo, 
staiga,i gavo szirdies ataka, ir 
pasmire in trumpa laika kada, 
ve'že ji in Caanden ligonbute. 
Velionis gimė Shenadoryje ir 
kitados laike saliuna prie 
kampo Centre ir Lehigh uly., 
bet apie 'septyni metai atgal, 
apsigy veno mieste Camden, N. 
J. Paliko paezia, duktere ir 
trys seserys, Palaidotas Cam
den, New Jersey.

NUŽUDĖ SAVO 
ŽMONA

CORNWALL, ONT. — 
Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus William McDonald 
isz Montreal, atvažiavo in 
Cornwall policijos ofisus ir ra
miai pranesze kad jis nužudė 
savo žmona ir kad jos lavonas 
randasi jo automobilyje.

Policijantai rado jo žmonos 
lavona jo automobilyje ir ji 
tuoj aus suaresztavo. •

Gražuole Skundžia
Savo Meiluži

Colleen O ’ Grady, kuri bu
vo iszrinkta kaipo “Victory 
Beauty Queen” musu karei
viu Airijoje, dabar in Los 
Angeles teismo kambarus 
apskundžia Louis Caprette, 
restauranto savininka. Ji 
sako kad jis buvo prižadėjęs 
ja vesti, ir dabar ja yra pa
metės. Ji skundžia ji del 
vienuolika tukstaneziu dole
riu.

- B - CELA ^i 
Iarba pradžia t 
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Saule Publishing Co., <! 
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JAUIN VAGIAI

Baliavuojo Pasidavė
MIAMI BEACH, FLA. — 

Trys jauni, dar pienburniai 
vagiai, kuriu policija jieszko- 
jo del $27,000 bankos apvogi
mą in Connecticut, buvo suras
ti puoszniame vieszbutyje, ku
riame vieszbutyje jie trumpa 
laika gyveno kaip tikri ponai 
bagoeziai.

Nors jie buvo visiems pasa
kė kad jie niekados nepasiduos 
bet ginsis ligi pasKutinuju, jie 
pasidavė kaip aveles, kai sze- 
szi FBI agentai ir du detekty
vai insilauže in ju ta puosznu 
kambarį.

“Asz manau mes žinojome 
ar nujautėme kad szitaip 
bus,” pasakė vienas isz ju.

Vagiai, pabėgėliai yra Mer- 
sin Gule ir Michael, jiedu po 
asztuoniolikos metu ir devy
niolikos metu George Wallace.

Dvideszimts metu Ponia Ro
bert Darcy ir 14 metu John 
Sullivan buvo pirmiau su- 
aresztuoti in Connecticut, kur 
banka in Waterbury buvo ap
vogta.

Valiszas su szesziolika tuks
taneziu doleriu buvo surastas 
pas tuos tris jaunuolius, kaip 
ir du revolveriai.

Policijantai teipgi pas juos 
rado naujus siutus ir daug va
sariniu drabužiu. Jie pasiaisz- 
kino kad jie ketino bėgti in Cu
ba: ar Texas, kai FBI agentai 
juos sueziupo.

Jie prisipažino kad jie per 
daug laiko pragaiszino balia- 
vuodami ir “good time” turė
dami in Miami Beach ir nesu
spėjo iszvažiuoti in Cuba ar 
Texas.
—

PAGELBININKAS
LAKŪNAS ŽUVO

20 Keleviu Saugiai 
Nusileido

CAIRO, EGIPTAS. — 
Dvideszimts žmonių saugiai 
nusileido su KLM Royal Dutch 
eroplanu, kurio ratai nenusi
leido ir eroplanas turėjo ant 
pilvo nusileisti.

Pagelbininkas lakūnas užsi- 
musze kai jis iszszoko isz to 
eroplano pirm negu jis sustojo.

KLM eroplanu kompanijos 
virszininkai sako kad asztuo- 
ni darbininkai ir trylika kelei
viu saugiai nusileido isz ero
plano, kuris buvo iszskrides 
isz Amsterdam,

TROKO DRAIVE- 
RYS PRISIPAŽINO

Pasmaugė Savo 
Žmona

FRANKLIN, PA. — Troko 
draiverys kuris dabar yra be 
darbo, inejo in Venango apy
gardos kalėjimą ir ramiai pri
sipažino kad jis pasmaugė sa
vo Žmona.

Policijantai greitai suaresz
tavo Wilbur Sailer ir dabar 
laiko ji kalėjime už ta žmogžu
dyste. Jie rado jo žmona, 39 
metu amžiaus Thelma, pa
smaugta lovoje, jos motinos 
namuose, in Oil City.

District Attorney Robert T. 
Grannis sako kad Sailer pri
sipažino kad jis buvo savo 
žmona pasmaugęs. Jiedu jau 
per koki laika buvo persisky
rė.

GARSUS
DAINININKAS

SUSIRGO

Randasi In Ligonine 
Rymoje

RYMAS, ITALIJA. — Gar
sus Amerikietis dainininkas, 
isz Philadelphijos, 34 metu 
amžiaus Mario Lanza, staiga 
susirgo ir buvo nuvesztas in li
gonine in Ryma, Italijoje.

Vienas daktaras pasakė kad 
dainininkas yra taip susirgęs 
kad jis negales dainuoti per 
kelias sanvaites.

Dainininkas Lanza ka tik 
buvo užbaigęs muving-pikezie- 
ri su loszike Marisa Allasio, 
Rymoje.

Daktarai sako kad daininin
kas Lanza susirgo už tai kad 
jis per daug pasninkavo, norė
damas numuszti kelis svarus 
nuo savo vogos. Kiti sakydami 
kad jam vienas dantis skaudė
jo ir nuo to supuvusio danties 
jis susirgo.

Bet jau seniai žinoma kad 
dainininkas Lanza buvo per 
storas ir kad jam buvo jau ke
lis sykius insakyta mažiau val
gyti ir gerti, kad jo liemenis 
taip nestoretu. Tai gal kaip 
tik už tai jis ir susirgo, per 
daug pasninkaudamas ir 
stengdamasis suploneti.

5 DARBININKAI
ŽUVO FABRIKE

12 Darbininku Buvo
Sužeista

CHICAGO, ILL. — Penki 
darbininkai žuvo ir vieno dar
nesurado, kai susprogimaš isz- 
tiko Reynolds Metals Kompa
nijos fabriką, in McCook, Chi- 
cagos priemiesti.

Apie dvylika darbininku bu
vo sužeista per ta susprogima, 
bet nei vienas nebuvo labai su
žeistas.

Ugniagesiai rado keturis la
vonus prie to fabriko pecziaus, 
skiepe. Jie buvo taip baisiai 
sudeginti kad nebuvo galima 
ju pažinti.

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

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

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

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

SAPNAS MOTINOS 
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:: JUOKAI

Negalėjo Surasti Ju
Kaimynas — Jonuk, ko tu 

jieszkai ten ant stogo?
Jonukas — Tėtulis vakar 

sake, buk ant musu namo 
yra du morgieziai, bet asz j u 
negaliu surasti.

Pamaczino
Daktaras — Na ka, ponia, 

ar tavo vyriu tosios gyduo
les kiek palengvino, ka va
kar daviau?

Ponia — O teip, ponas 
daktare, pamaczino, kaip 
tik viena szaukszta inpyliau 

’jam in burna, tai tuojaus nu
mirė!

— Didžiausiu uždaviniu 
gyvenime moteres yra meile.

75 METU ŽMOGUS 
UŽMUSZTAS

NEWARK, DEL. — Kelei
vis, 75 metu amžiaus, kuris 
mėgdavo praszytis “raidų”, 
ant vieszkeliu, buvo dvieju au
tomobiliu suvažinėtas ir už- 
musztas, netoli nuo Newark, 
Delaware.

Jis buvo Charles H. Kunkle, 
isz Philadelphijos. Nelaime at
sitiko apie puse po szeseziu 
vakare netoli nuo Newark.

Kunkle buvo atsilankęs pas 
savo dukteri, Ponia Charles 
Clymer, in Stanton, Del.

Jo szeimyna sako kad jis nu
tarė pesezias eiti 6 mylias in 
Newark, kur jis ketino susi
tikti su savo dukters vyru, ku
ris tenai turi žemeziugu sztora.

Va’stijos policijantai sako 
kad jis pirma syki buvo par
trenktas ant vieszKelio auto- 
mobiliaus kuri vairavo 28 me- 
ut amžiaus Bryan E. J. Field, 
isz Wilmington, Del., ir paskui 
'kitas automobilius kuri vai
ravo 41 meto amžiaus Eliza
beth Neal Lovett, isz Elxton, 
Md., ji suvažinėjo.

Jis buvo greitai nuvesztas in 
Wilmington General ligonine, 
bet jau buvo pasimiręs kai ta 
ligonine pasiekė.

Policijantai sako kad ežia 
iszrodo kad nei vienas draive
rys nėra kaltas.

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

Isz Visur
Italija

Susprogimas mainose nužu
dė penkis mainierius ir sužei
dė apie szeszios deszimts kitu.

latlijos policijantai užpuolė 
viena saliuna in Genoa, kuris 
yra žinomas kaipo “Joe Louis 
Bar”. Jie ežia užtiko ir suėmė 
daug narkotiku.

Egiptiecziai jurininkai ežia 
atveszdavo isz Egipto tuos 
narkotikus, kurie tada būdavo 
parengti del pardavimo New 
York mieste.

Tunizija
Prineuzijos valdžia aiszki- 

nasi kaslinK to bombardavimo 
kur apie septynios deszimts 
žmonių žuvo. Prancūzai sako 
kad jie norėjo ir dar vis nori 
isznaikinti apie penkis szim- 
tus Alzerijos sukilėliu, kurie 
vis prieszinasi ir szaudo Pran
cūzijos kareivius.

Amerikos Dipliomatai, die
na ir nakti darbuosi Vaszing- 
tone, New York, Paryžiuje ir 
Tunizijoje, stengdamiesi kaip 
nors sutaikinti Prancuzijus su 
Tunizijos valdininkais.

Vokietija
Amerikos Lakunu Sztabo 

eroplanas C-47 su szesziolika 
kareiviu, skrisdamas isz Vo
kietijos in Turkija dingo. Ke- 
turiu vieszpatyscziu Jaunai 
pradėjo jo jieszkoti, bet blogas 
oras jiems darba baisiai truk
do.

BAGOCZIAUS
SŪNŪS SUIMTAS

Norėjo Apvogti 
Saliuninke

MILWAUKEE, — New 
York miesto milijonieriaus sū
nūs sumusze saliuninke, kuria 
jis norėjo apvogti, bet paskui 
iszsigando ir pabėgo.

Jis sako kad jam reikėjo pi
nigu užsimokėti už skolas ku
rias jis insigijo loszdamas isz 
pinigu.

Donald Bronston, 25 metu 
amžiaus, sūnūs Prezidento In
dustrial Enterprises korpora
cijos, New York mieste, buvo 
sugautas in penkias minutas, 
kai jis buvo sumuszes 38 me
tu amžiaus Ponia Dolores Zil- 
ke ir buvo pabėgės in savo au
tomobiliu.

Ponia Dolores Zilke, nors 
primuszta, suspėjo paimti jo 
lautomobiliaus laisniu numeri 
ir pranesze policijai. Ji sako 
kad ji atsigynė nuo jo, trenk
dama sznapso bonka in ji.

Suimtas Bronston policijan- 
tams pasiaiszkino kad jo tėvas 
buvo ji ežia pasiuntęs iszmok- 
ti bizni, ir kad jis dabar gauna 
apie deszimts tukstaneziu do
leriu ant metu.

Jis sako kad jam būtinai rei
kėjo apie septynios deszimts 
doleriu ir už tai jis nutarė ta 
sztora apvogti.

Teisėjas jam paskyrė pus- 
treozio tukstanezio doleriu 
kaucijos kol jis bus patrauk
tas in teismą.

Platinkit “Saule” j
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