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Apleidžia Tunizija Pacztas Tikrai Pabrangs; Viso
Paczto Siuntiniai Ne Už

Ilgo Pabrangs

DYPUKU VAIKAS

Pradėjo Dideli Gaisra

Aiszkinasi Apie 
Paskola

Penki Prancūzijos Konsu
lai buvo priversti iszvažiuo- 
ti isz Tunizijos, už tai Kad 
nesusipratimai iszkilo tarp 
tu dvieju vieszpatyscziu.

Isz kaires in deszine: An
dre Tronc, Jean Guillon,

Franz Martin, Francois Cer- 
voni ir Georges Geara.

Tunizijos valdžia teipgi 
reikalauja kad Prancūzai 
visa savo vaiska isz Tunizi
jos iszkeltu.

WASHINGTON, D. C. —
Laiszku raszytojai, redakto
riai, knygynu virszininkai, ta- 
voru garsintojai atjaus szita 
pabranginima.

Senatoriai nubalsavo parū
pinti septynis szimtus penkios 
deszimts milijonu doleriu ant 
metu daugiau.

; daug darbo kol Senatoriai ir 
Kongresmonai susitaikins 
kaip ir kiek kuri paczto siunti
mą pabrangti.

NENORI
STRAIKUOTI

k? Amerikos KLEB0NAS !>AL!K0 ibz Minei inub $25,000 valdžiai

Automobiliu
Darbininkai

WARREN, PA. — Katali
kas Klebonas, isz Airijos, savo 

ŽMONA PASIVAZI- paskutiniame testamente pali
ko dvideszimts penkis tukstan
ezius doleriu Amerikos val- 

! džiai, už tai kad anot jo Ame- 
MAINE CHANCE, ARIZ.— j rika jam tokia puikia proga 

Po savo atostogų Prezidentas [ davė gražiai gyventi. 
Eisenhoweris iszvažiavo isz 
Georgia su savo žmona Mamie 
ir jos draugėmis, kurias jis pa
lydėjo in Maine Chance, Arizo
na, netoli nuo Phoenixville, 
kur jo žmona praleido dvi san- 
vaites.

PREZIDENTAS SU

DETROIT, MICH. — Vieti
nes automobiliu darbininku 
kuopos nariai nubalsavo ne-

Senatas nustatė paczta pa
branginti nuo Liepos pirmos 
dienos.

Pirmos klases pacztas bus 
keturi centai, tame paeziame 
mieste, penktukas už miesto 
ribų.

Eroplano pacztas pabrangs
Bet dar reikes!nuo szesziu ligi aszt.uoniu cen- 

j tu.
Paczto korteles dabar kasz

tuoja du centu, , o kasztuos 
centus.

Laikraszcziu, žurnalu ir 
sas antras klases pacztas, 
tris metus kas metai pabrangs 
kol pasieks szeszios deszimts*' 

I nuoszimti.
Treczios klases pacztas, del

I pagarsinimu, dabar kasztuoja 
pusantro cento — vėliau kasz
tuos pustreczio cento.

Kongresas sutinka pabran
ginti paczta, bet ne tiek, kiek 
Senatas nori.-

Senatas pataria pakelti

algas pustrylikto nuoszimczio, 
nežiūrint tai kad Prezidentas 
Eisenhoweris grasina kad jis 
tokia byla iszmes.

Dingusi Nuotaka 
Atsirado

tris

vi- 
per

NĖJO PO ATOSTOGŲ

amžiaus 
Szventos 
klebonas

Ta ilga kelione su Prez. Ei- 
senhowerio “Columbine III” 
eroplanu, iszkele daug klausi
mu ir intarimu. Kai kurie 
klausė ar Prezidentas turi tei-

Pralotas, 85 metu 
Michael J. Macken, 
Klaros bažnyczios 
pasimirė Vasario szesziolikta
diena in Clarendon miesteli, 
netoli nuo Warren miesto.

Jis paliko savo giminėms, 
draugams ir pažystamiems 
septynis tukstanezius doleriu. 
Bet visa 'kita savo tuteli jis 
paliko Amerikos valdžiai.

i =
|se panaudoti ta eroplana ir 
tiek pinigu praleisti del jo j 
szeimynos ar jo draugu, drau
giu keliones? j

Atsakymas in tokius tusz- 
czius klausimus yra neabejoti
nas. Jis turi pilna teise taip 
daryti. Jam yra paskirta pini
gu del keliones, ir jis gali tuos 
pinigus pasivartuoti kaip ir; 
kada jam patinka. Jam valia 
valdžios ir karo sztabo eropla- i 
nūs pavartuoti.

Jis gali kad ir rytoj pareika
lauti didžiausi musu Laivyno 
kariszka laiva, ar didi eropla
nu laiva.

Amerikiete Vokietaite

Szita syki jis pavartuojo 
“Columbine III” eroplana ku
ris kasztavo Lakunu Sztabui 
tris milijonus doleriu; ir kuri 
vairuoti kasztuoja apie pus
ketvirto szimto doleriu ant. va
landos.

Ir tai visai nebrangu. Prez. 
Eisenhoweris butu galejes pa
reikalauti kelui kariszku paly
dovu eroplanu, kurie butu tris 
ar keturis sykius daugiau 
kasztave.

Dvideszimts vieno meto 
amžiaus Barbara Ammann, 
isz New York miesto, buvo 
iszrinkta kaipo Amerikos 
Vokiecziu gražuole per to
kiu Gražuoliu Rungtynes, 
kurias buvo surengęs New 
York Staats-Zeitung ir Her- 
rald laikraszcziai.

^Pirkie U. S. Bonus;

straikuoti priesz Fisher Body 5C0,000 paczto darbininkams 
fabriką bj. Pontiac, Michigan.

Vienas unijos virszininkas 
sako kad tai pirmutinis sykis 
in dvideszimts viena meta kad' 
szitos unijos darbininkai, na-į 
riai nubalsavo priesz straikas.!

Jis sako kad darbininkai ge- i 
rai žino ir supranta kiek žmo
nių jau dabar be darbo randa-;
si. I

Jis darbininkams unijos na-. susikūlė priemiesezio stotyje, 
riams patarė nestraikuoti, bet Policija, sako kad daugiau 
dirbti kaip dirbo, pakol tas di- kaip dvideszimts žmonių žuvo 
dėsniu algų klausimas bus isz- įr apie asztuonios deszimts bu- 
risztas.

---------- « ——

TRYS TRAUKINIAI
SUSIMUSZE

20 Žuvo; 80 Sužeista

RIO DE JANEIRO, BRAZI- 
! LIJA. — Trys pilni traukiniai

DRABUŽIU UNIJA 
SUSTRAIKAVO

Pirma Syki In 25 Metus

NEW YORK, N. Y. — 
Dideli Drabužiu Fabrikai bu- 

. vo priversti užsidaryti kai dar
bininkai sustraikavo. Szitiems 

! darbininkams ir fabrikams 
pirmutines tokios straikos in 
dvideszimts penkis metus.

New York mieste szszios de- 
i szimts penki tukstaneziai dar
bininku sustraikavo.

Spėjama kad isz viso apie 
. szimtas penki tukstaneziai 
darbininku yra sustraikave.

Czia Pennsylvanijoje, Maha- 
nojaus apylinkėje, kaip ir Ta- 

! maqua, Coaldale, Lansford, 
j Hazleton ir Shenandoah mies
tuose apie dvideszimts tuks- 
taneziu darbininku yra su
straikave.

Szitos straikos palieczia ne 
vien tik tuos drabužiu fabrikus 
bet ir daug kitu. Tai isz viso 
galima sakyti kad apie pusan
tro szimto tukstaneziu 
ninku straikuoja ar 

! dirbti del tu straiku.

vo labai sužeista.
Du traukiniai davė staeziai 

in vienas kita, o treczias, grei
tai privažuodamas, nesuspėjo 
sustoti ir visu savo smarkumu 
davė in tuos du jau susimuszu- 
siu traukiniu.

Nelaime atsitiko Paciencia 
geležinkelio stotyje, netoli nuo 
Rio.

Kaip.ta nelaime atsitiko, ge
ležinkelio kompanijos atstovai 
sako kad jie dar nežino.

EROPLANAI NUKRI
TO IN MARES

Su 25 Marinais

darbi- 
negali

NAKA, OKINAWA. — 
Amerikos Marinu prekybinis 
eroplanas, su dvideszimts pen
kiais Marinais, padangėse su- 
simusze su Marinu kariszku, 
pesztuku eroplanu. Eroplanai 
nukrito in mares. Laivyno 
Sztabas sako kad mažai yra 
vilties, kad kas isz j u iszsigel- 
bejo, iszliko gyvas.

Keli lavonai buvo surasti ir 
tu eroplanu liekanos nuo Se- 
naga Skima kranto.

Laivyno atstovas, Japonijo
je, sako kad tiedu Marinu ero-

Irene 
staiga 
valan-

Dvideszimts devynių me
tu amžiaus nuotakh, 
Arzedi (paveiksle) 
dingo, apie penkias 
das priesz szliuba.

Policijantai po visa ta 
Brooklyno apylinke jos jie- 
szkojo.

Visaip visi spėjo gal kad 
ji pabėgo, kad jas po privar- 
ta pasivogė ir panasziai.

Kaip staigi ji buvo dingu
si, taip staiga, už dvieju die
nu ji pasirodė savo tėvu na
muose.

Ji pasiaiszkino kad ji kaž
kodėl labai iszsigando ir pa
bėgo; ji paėmė autobusą 
in Los Angeles, California. 
Atvažiavus tenai ji greitai 
kelis gurksznius kavos nuri
jo ir kita autobusą paėmė at
gal in Brooklyn, N.Y., ir na- 
om.

Ji su savo jaunikui sako 
kad jiedu už trumpa laiko 
apsiženys, ir ji prižada szi
ta syki nepabėgti.

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienuolikos metu vaikas, Lie
tuvis, pradėjo dideli gaisra 
Delaware upes uoste, prie 
Reed ulyczios.

Jaunuolis, Robertas Szim- 
kunas, buvo suaresztuotas na
mie, ant Wharton ulyczios, ne
toli nuo treczios ulyczios, kai j 
gaisras dar siautė in Penn Pa- ;

. 1 per and Stock kompanijos san-| 
delius.

Jaunas Lietuvis yra kaltina
mas už padegimą to popieros 
sandelio. Policijantai per ke
lias valandas ji klausinėjo kol 
jis pats tai prisipažino.

Jis sako kad jis inlindo in ta 
popieru sandeli ir padege vie
na popieru pundą ir paskui pa
bėgės, dar sugryžo pasižiūrėti 
kaip gražiai ten liepsnoja. Pas
kui jis sau ramiai parėjo namo.

Jo draugas pranesze apie ta 
gaisra, ir ugniagesiu virszinin- 
kui, Marshal William Eckles 
pasakė kas ta gaisra buvo pra
dėjęs.

Robertas Szimkunas yra vy
riausias isz penkių szeimynoje. 
Jo tėvai, trisdeszimts penkių 
metu amžiaus Stasys ir 31 me
to amžiaus Loretta in Ameri
ka atvažiavo- isz Lietuvos, kai
po “dypukai”. Sūnūs Rober-; 
tas yra gimęs Amerikoje.

Ugniagesiu virszininkas ir 
kompanijos ir apdraudos at
stovai sako kad dar negalima I e e
aprokoti kiek czia iszkados pa
daryta.

planai skrido isz Philipinu in; 
Laivyno aerodroma in Naha. '

Tie eroplanai gryžo in Oki-i 
nawa, po pratybų ir mankszti-' 
nimu Philipinuose. Tie eropla
nai buvo iszskride isz Subic! 
Point in Naha, kai ta nelaime 
atsitiko.

TURKIJOS REDAK
CIJA UŽDARYTA

ANKARA, TURKIJA. — 
Turkijos teismas insake kad 
prieszingos partijos redakcija 
užsidarytu savo duris ir per du 
menesiu neiszleistu savo laik- 
raszczio.

i
Vienas to laikraszczio kores- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Thurman A. Whiteside, 
Miami miesto advokatas, 
Kongreso Komisijai stengė
si pasiaiszkinti kaip ir kodėl 
jis buvo paskolinės Ponui 
Richard A. Mack septynis 
tukstanezius penkis szimtus 
trisdeszimts doleriu.

Kongreso Komisija tiria 
Valdžios Susisiekimo Komi
sijos darba ir suktybes ir 
papirkimus. Szitas Ponia 
Richard A. Mack buvo na
rys tos Valdžios Susisieki
mo Komisijos.

Advokatas Thurman A. 
Whiteside sake kad Ber
nard Schwartz meluoja, kai 
jis intaria Richard A. Mack 
už suktybes.

Pats Mack isz paskutinu- 
ju gynėsi ir sake kad jis ne
kaltas, ir paskui, už keliu 
dienu pasitraukė isz savo 
vietos
szimts tukstaneziu doleriu 
ant metu algos.

ir atsisakė dvide-

Juoduke Mokykloje

Juoduke mokine, Minni 
jean Brown, kuri buvo' pra
varyta isz Central augszte- 
sniosios mokyklos, in Little 
Rock, Arkansas, ežia su sa
vo motina atvyksta in New 
York miesto nauja Lincoln 
augsztesniaja mokykla, del 
'pirmos mokslo dienos.

Apatinis paveikslas paro
do juoduke Minnijean bese-

dinczia. su kitais mokiniais 
klasėje.

Jos mokytoja, Ponia Pau
line Carpenter, stovi užpa
kali jos.

Juodukei Minnijean buvo 
parūpinta pilna premija szi- 
toje mokykloje, kad jos mo
tina nereikėtų nei centą už
mokėti už jos dukters moks
lą.
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Kas Girdėt
Kava isztikruju brangi. In 

Canandaigua, New York, Tho
mas Legrett tikrai brangiai už
mokėjo už viena puoduką ka
vos.

Jis užrakino savo automobi
liu ir užėjo in restauranta del 
puoduko kavos. Kai jis sugry- 
žo in savo automobiliu, jis pa
mate kad viena spyna buvo nu- 
muszta. Jis automobilyje buvo 
palikes szimta doleriu, kuriuos 
vagis nusinesze.

Campbell sriubos “zupes“ 
fabriku darbininkai sustraika- 
ve, Keturi tukstancziai penki 
szimtai darbininku nutarė ant 
straiku iszeiti kai Campbell 
kompanija nesutiko jiems al
gas pakelti penkiolika centu 

' ant valandos.

Penki tukstancziai darbinin
ku sustraikavo General Elec
tric fabrike. Darbininku unija 
sako kad tie darbininkai* su
straikavo be unijos pavelinimo 
ar žinios.

Anglijos Užsienio- Sekreto
rius Selwyn Lloyd atsilankė 
pas Szventa Tęva, Popiežių Pi
ju Dvyliktąjį. Jiedu pasikalbė
jo ir pasitarė apie Europos 
klausimus.

apraszy-

H Pirkie U. S. Bonus!

Daugiausia darbininku be 
darbo randasi New York vals
tijoje; daugiau kaip 343,000.

Pennsylvanijos valstijoje be 
darbo randasi apie 300,000.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Isz Vakaru Vokietijos atei
na žinios kad tenai bedarbiu 
skaiczius mažėja. '

apysaka 
szimtme-

Sztorninkai ir kiti biznieriai 
sako kad pereita menesi biznis 
nufpuole ketvirtu nuoszimcziu.

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

užsisakykite knygas isi 
Brito Katalogo

Tiek daug žmonių nebuvo be 
darbo nuo 1941 metu, kiek da- 

■ bar Amerikoje randasi.

Biznieriai dabar' daug ma
žiau pinigu skolinasi, nes ma
žiau tavoro perka, mažiau par- 

. duoda, nes žmones mažiau per
ka.

In viena sanvaite tie 'biznie
riai septynis milijonus doleriu 
mažiau skolinosi. !

Tai blogas ženklas visai 
kraszto pramonei.

Sovietu mokslincziai dabar 
giriasi ir didžiuojasi, prana- 
szaudami kad ne už ilgo jie pa
gamins raketos eroplana kuris 
skris deszimts tukstaneziu my
liu in valanda.

r : 1 Detroit mieste-, automobiliu 
fabriku sostinėje vienas isz. 
asztuoniu darbininku yra bei 
darbo.

Republikonai yra labai susi- 
. rupine apie ūkininkus, ku

riems Vaszingtono valdžia ir 
tvarka nepatinka.

■ Ūkininkai, paprastai nebal
suoja priesz savo partija, bet 
jeigu kas jiems nepatinka, tai 
jie nebalsuoja, ir atliktas kriu
kis.

O Reipublikonams labai rupi 
kad tie’ ūkininkai balsuotu nes 
jiems ta parama labai reikalin- 
ea

Fordo, fabrikas in Chester, 
Pa., ulžsidare del visos sanvai- 
tes ir paliko apie tūkstanti tris 
szimtus darbininku nes kom
panija tuos automobilius nesu
spėja parduoti.

Pypkes Durnai

Nedatirsi Nuliūdima

Pakelk szirdi tavo 
in dangų,

O nedatirsi nuliūdima 
varguosia, 

Nužeminime niekina• ✓ save,
O nesužais szirdies ,tavo 
Nei apkalbos, nei 

niekinimai žmonių.

SLAPTYBE
PASKUTINIO

TESTAMENTO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

rėk Jonuk, Jonuk, ar jos akys 
ne yra atkreiptos in sena sze- 
pa, kuri ten stovi?

— Isztikruju taip! Dabar 
turime atrasti ar joje randasi 
kur slaptos sziupeles.

Atidarė sena.szepa, bet nie
ko joje nerado, kaip tik pun
deli senu laiszku.

— Czionais Jonuk, daugiau 
nieko nesui;asim, reikia toliaus 
jieszkoti. Dabar rūpinkis isz- 
riszti antra misli: “Pirsztas 
mano vieta parodo, kur paslėp
tas turtas, ten rodo.“
i — Prisipažystu jog tai yra 
sunki užduotis. Gal czionais 
randasi kur kokis stovylas ku
ris mums parodytu kur yra pa
slėptas skarbas.

i .Jieszkojo per visa ta diena, 
antra ir treczia, bet be jogio 
pasisekimo, kol iszsibaige ur- 
lopas kapitono Jono. Norints 
jieszkojo visur bet nieko nera
do, o Jonas turėjo sugryzti in 
savo pulkai.

Nastukai nubodo jieszkoti 
paslėpto skarbo mirusios te
tos. Viena diena, sėdėdama 
knyginėje paregėjo kabanti 
maža paveiksią savo tetos prie 
stalelio, o szale jos kabojo pa
veikslas senoviszko kareivio 
ant kurio pirszto kas tokis ži
bėjo. Kada prisiartino areziau

szykite ant adreso ^"Michigan Farm 
Cheęse Dairy, Ine., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Visuomet reikalaukite “Andrujįu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra-

portretas

paregėjo jog ant pirszto buvo 
žiedas iszdetas puiku deiman
tu. ;

Su dideliu akyvumu prisiar
tino ir, isz netyežiu paspaude 
deimantą žiedą. Ant galo ! Pa
spaudus deimantą, 
nuslinko nuo vietos ir ant jo 
vietos pasirodė mažos dureles 
ant kuriu kabojo užrūdijąs 
raktas. Indejo rakta in spyna, 
pasuko ir atidarė durukes. Ko
kis buvo giliukis Nastukes. 
Paregėjo maža kambarėli pui
kiai papuoszta. Inejus in vidu
rį paregėjo kampe stovinezia 
didelia skryne. Prisiartinus 
prie skry ties, atidarė ir vos ne
apalpo' isz džiaugsmo. Skrynia, 
buvo- pilna auksiniu pinigu. 
Praslinktu keliolika dienu pa
kol visus suskaitytu.

Nastuke norėjo kuogrei- 
cziausia pasidalint taja links
ma naujiena su • savo motinėlė, 
■uždare skrynia ir norėjo iszeit 
tuom, paežiu keliu kuriuom at
ėjo, bet kaip persigando kada 
paregėjo jog dureles paskui 
ja užsidarė ir pasiliko tam 
kambarėlyje nevalninke. Be- 
vaisingai butu szaukus pagal
bos, nes niekas ja ne'butu isz- 
giides, o priek tam niekas ne
žinojo- apie slapta kambarėli. 
Pradėjo mislyt kaip gales isz 
savo kalėjimo iszsigąut.

Dirstelėjus per langeli, pa
regėjo jog tasai kambarėlis ra

KATALOGAS 
KNYGŲ

dosi prie stataus kalno prie 
prapulties, o tik szakos stoviu- 1 
ežio medžio radosi prie lange
lio ant kuriu negalima .buvo i 
gautis. Ant kart paregėjo- ko- - 
kia tai apžėlusia maža rankele 1 
kuri bandė atidaryti langeli ir 
isz dideles iszgasties puolė su 
riksmu apalpus ant grindų.

Po kokiam tai laikui pradė
jo atsigaivyt pajusdama jog 
kas tokis glosto jos veidą. Ati
darius akis paregėjo maža bež
džionka. Tuojaus atsiminė jog 
tai jos tetos beždžionka kuria 
nebaszninke teta taip- mylėjo, 
o kuri buvo papratus czionais 
eiti su savo locnininke ir gavo
si per langeli.

Vargingas- sutvėrimas džiau
gėsi pamaezius žmogiszka ypa
ta, o- Nastukai atėjo laimingu 
mislis in galva. Nutarė para- 
szyti laiszkeli pas motina ir 
tokiu budu motina ja atras.

Kaip nutarė, taip ir padare. 
Paraszius laiszkele prisirszo 
prie kaklo beždžionkos ir isz- 
leido per Įauga, su taja vilczia 
kad gal kas isz naipiszkiu pa- 
temins prjriszta laiszkele ant 
beždžionkos kaklo.

Per visa taja diena Nastuke 
lauke su -dideliu nekantrumu 
iszgelbejimo, isztroszkus ir isz 
alkus.. Jau pražudė vilti, jog 
ja motina atras, kad sztai pa
regėjo sugryžtant beždžionka 
su pririszta laiszkele ant ku
rios buvo paraszyta:

“Nepražudyk vilties; iszgel- 
besirn tave kaip tik atrasim 
slapta inejima. ’ ’

Iii .valanda po tam, iszgirdo 
girgždėjimą durelių, o- jose pa
sirodė motina su tarnai^ ir isz 
džiauksmo Nastuke apalpo.

Kada atsikvotejo, radosi sa
vo kambarėlyje ant lovos ir pa 
sidrutinus maistd pepoilgam 
atskele isz lovos. Apsakė apie 
savo nelaime ir atradima mi
rusios tetos skarbo.

* * *
Kada Nastuke isztekejo už 

Jono, tasai tankiai primindavo 
savo paežiai idant beždžionka 
praszalinut, kuria Nastuke la
bai pamylėjo kaipo savo isž- 
gelbetoja. Bet Nastuke Joną 
tuojaus apmalszydavo kalbė
dama jam:

— Jonuk, apsimalszyk, jok 
žinai, kad jeigu ne tas mažas 
sutvėrimas, tai neturėtum- szia 
dien pacziules nes bueziau tam 
kambarėlyje užtroszkus ir nu
mirus, kol mane butu suradę.

Jis tylėjo ir nesispyre dau
giau idant beždžionkele pra- 
szaintū. Gyveno laimingai su 
savo paeziule, o isz surasto- te
tos turto, pasinaudojo ne tik 
jie, bet ir ju vaikai. —GALAS.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- j 
ba ka negalėjo savo liežuvio į 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galingą ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urliką Razbaininka, 

'• 43 puslapiu, 20c.
No. 138—Apie Irlanda; Ro

bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
- Kuzma Skripkorius Likos Turj 

tingu Ponu. 35c.
' No.142—A p i e Paveikslas

Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 2Oc.

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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-
X-XXXX-X-XX-X-X-XX-XX-XX-X-XX-ieX-X-iXX-XX

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

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

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

No.103—-Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 

j užliek u. Su paveikslais. 177 
i dideliu puslapiu, 35c.

lapiu. 20a.
1 i

No.158—A p i © Kapitonių 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta? 
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; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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 
Ateitas su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga 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 Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tino kasztu.

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



“SAULE * ’ MAHANOY CITY, PA.

Slaptybes Paskutinio Testamento
gTEBETINAS dalykas! Ta

rė ponia Butlesiene. Tvirti
ni buk tavo teta Rita iszeme 
visus pinigus isz bankos ir pa
dare visas savo locnastis sze- 
szis menesius priesz mirimą, 
apmainė viską ant pinigu, o 
daugiau nieko apie tai nežinai 
'kur likusis turtas yra paslėp
tas, tarė advokatas.

— Taip yra mano Nastuk. 
Nežinau kodėl teta Rita taip 
padare, palikdama szita puiku 
ir dideli narna, o nepaliko ska
tiko ant jo užlaikytmo.

— O motinėlė-nekalbėk taip. 
Esmių tvirta buk teta Rita pa
dare tai ant gero. O gal pini- 

' gus paslėpė in tokia vieta ku
riuos mes negalime atrasti.

— Bucziau uižmirszus. Tu
riu koperta užadresayota in 
tave, kuri ketinau tau inteikti 
po jos mirimui, sztai czion yra.

Advokatas sujieszkojais tarp 
'kitu dokumentu koperta, pa
davė ji Nastukai. Atpleszusi 
koperta rado ant szmotelio po- 
pieros paraszytus žodžius:

Kur mano akys žiuri, ten
, jieszkok,
Ant manes be reikalo nerugok, 

Mano pirsztas vieta tau 
parodo,

Kur paslėptas turtas yra, rodo.
—• Tas neatbūtinai parodo 

kur turtas yra paslėptas, o 
daugiau nieko nepasilieka 
kaip turime pradėt jo jieszko- 

» ti. Geriausia padarysim jeigu 
duosim žinia Jonui idant in 
czionais pribūtu ir padėtu 
mums ta ji turtą sujieszkoti. 
Žinai motinėlė jog Jonas apie 
tokias slaptybes daug supran
ta ir iszreiksz tuosius slaptin
gus žodžius.

—• Mano dukrele, juk žinai 
gerai jog su Jonu da nesusiža- 
dejai, o kai apie tai 'žmones kal
bėtu ?

—■ Praszau manės paklau
syti, atsiliepe senas advoka
tas, jeigu pana Nastazija jau 
pasiliko locnininke tojo turto, 
tai asz duocziau rodą idant 
žmoniems apgarsintumet apie 
susižiedojima su Jonu, o tada 
neturėtu bobos ka kalbėti.

— Mariute, rodą pono ad
vokato yta gera, juk nebusi 
tam prieszinga, ka? ,

Reikia žinoti jog ponia But- 
leriene buvo naszle, o Nastuke 
buvo jos vienatiniu kūdikiu 
kuriai nieko negalėjo atsakyti. 
Ant galo sutiko ant jos pra- 
szymo' ir iszsiunte telegrama 
pas Joną idant aplaikytu urlo- 
pa isz vaisko ant keliu dienu 
ir pribūtu pas juos.

Tuom kart laužo savo galvas 
ka tai galėtu ženklyt tieji keli 
žodžiai paraszyti tokioje slap
tybėje. Nes ant testamento bu
vo tik paraszyta: ‘‘Visa mano' 
turtą ir laukus palieku savo 
seserytei Nastazijai Butleriu- 
tei ir del jos patamku.”

‘“Kur mano akyls Žiuri, jiesz
kok.” Ka tai galėtu ženklyti? 
Argi nebaszninkes turtas ga
lėtu rastis szeimyniszkam 
skarbcziuje ? Reikia pirmiau
sia dažinot kur teta sėdėjo ka
da rasze taja laiszkele, o gal 
tenais isztyrinesime slaptybe.

Dasiklausia pas tarnus, da- 
žinojo 'buk teta tankiausia sė
dėjo savo knyginėje ir tenais 
praleisdavo daugiausia laiko.

Motina su duktere nusidavė

in tenais kur pastanalvijo jiesz- 
koti visas slaptingas vietas ir 
kampelius ri da jieszkojo kada 
iszgirdo baisa žingsniu užpa
kalyje, kur jau stovėjo kapito
nas Nash, nes apleido savo pul
ką kada aplaike telegrama nuo 
Nastukes’. i

*.**>*****************■***♦*

Vienam miesteli, mažoje 
apygardoje, 

Žinoma Virdžinioje, 
Trys mergicos gudros, 

Ne lenke nakties vienos. 
Autobiliais trankosi po 

rodhauzius, 
Ar kur prijauczia balius,

Apie tikėjimą nieko 
nežino, 

Tiktai jieszkoti kokio 
vaikino,

Kad prikalbyt, 
iSzilkines dreses 

nupirkti. 
Gerai ipergicos darote, 

J eigų kvailius prigriebete, 
Proto tokius mokykite, 

Pinigus viliokite.

* * Iš
Steite Pennsylvanijoje, 
Apygardoje nedidelioje, 

Isz kitur moterele su vyru 
pribuvus, 

Ta moterele ant akiu 
iszlžiuri, 

Jok liustauna būda turi, 
Prie vyru kabinasi, 
Ant burdo vadinasi.

Isz pradžių keli atsirado,
Bet nedalaike,

Ant galo kožnas 
Pasiemias savo rakandus, 

(Kraustėsi pas kitus. 
Valgi kaip reik nepagamina 

Sudarko, prisivilina,
O jau ka duona, 
Tai jau gana! 
Tai ne iszkyla, 

Tai sudega ar apsvyla. 
įSkundžesi jog meiles 

niekai, 
Tegul ja vanagai.

Viena karta buvo juoku,1 
Nusidavė jieszkoti mielių,

Priesz pietus iszejo, 
Ir da in viena pleisa 

užėjo.
Ten in stubelia užsidarė, 
Ir nežinau ka ten darė, 
Lig pats vakaro^ sėdėjo, 

Kol vyras isz darbo 
neparėjo.

Bego per stubas jieszkoti, 
Ir priesz visus rugoti.
Nežinojo kur nuėjo, 

Kur pasidėjo.
O ežia vaikine stubeleje 

uždaryta sėdėjo.
Tai mat, mieles 

persistovejo, 
Ir velei duonos padaryti 

negalėjo, 
Norints suminke gana,

Bet teszla nekyla 
ir gana.

— Mylimas Jonuk esmių 
labai nudžiugęs jog neatsakai 
mano praszymo. Juk mums 
prigelbesi, ar ne? Motinėlė jau 
labai nliilso, o jieszkojome vi
sur ir nesuradome.

— Mylima Nastuk, apie ka. 
tu kalbi? Ar jieszkote paslėptu 
skarim apie kuriuos sapnavo
te?
. — Atminei, jieszkome skar- 
bu, atsiliepe Butleriene, bet 
tegul Nastuke tau pati apsako 
apie skarba, o asz4 tuom kart 
eisiu nusipraust dulkes.

Kada motina nusidavė in 
kuknia kapitonas Jonas aitsi- 
liepe:

—< Pasakyk man, ka tas 
ženklinai ir kodėl signtai pas 
mane telegrama. Pulkaunin
kas mane tuojaus paliuosavo.

— Perskaityk szita laisz
kele ir pasakyk man ka tu apie 
tai manai. Matai, szita narna 
paliko' man teta, bet pinigu jo
kiu nepaliko, norints visi apie 
tai gerai žinome jog turėjo di
deli turtą ir lyg sziam laikui 
nesuradome nei skatiko!

Jonas giliai užsimislino. 
Staiga užklausė Nastukes:

— Ar nesiranda kur tavo 
tetos paveikslas?

— Apie tai visai nemisli- 
nom. Taip, yra. Didelis pa
veikslas tetos randasi pakaju- 
je. Nuvede Joną in dideli pa
kojų kur kabojo puikus pa
veikslas tetos auksiniuose rė
muose.

— Dabar turime persitik- 
rint kur tetos akys žiuri. Žiu-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

PIRMA KARTA

kame buvo kalti, suirę prasi
kaltėliu nervai.

Buvo taipgi teismo sekreto
rius, Lenkas, seniai savo gim- 
tyne pamirszes. Jis sėdėjo ir 
rasze. O jeigu susidarydavo 
kokia painiavo, jis pasznibž- 
dedavo jaunam teisėjui in. au
si, ka daryti. J

Prie baliustrados, kuri at
skiria teismą nuo publikos, 
stovėjo sargas ir žiurėjo kad 
publika nesikalbėtu. Publika 
in teismą susirinko savinga: 
nusiminusios storos' moterys, 
nusiminė Vokiecziai, girti nu- 
skureliai. Ko jie in teismą atei
davo? Vieni, nuo 'bado. Kiti 
nuo neturėjimo kas veikti, tre
ti, kad susiszildžius. Tuo vėly
vu- laiku visi kino teatrai jau 
buvo uždaryti ir kai kurie at
eidavo tikraus gyvenimo pa
veikslu pasižiūrėti. Visgi kino 
jiems labiau pasidabojo: iszei- 
na jausmingiau.

*♦* *♦*
—■ Sekamas! Pareiszke tei

sėjas nubaudęs penkiais dole
riais jaunuoli, kuris perdaug 
garsiai szvilpe ulylczioje.

Tvirtas detektyvas, pana
šaus in ristika, inveda negra
žia, sudžiuvusia ir ne sulyg 
mados apsirengusia moteri. 
Ji galėjo būti apie 35 metai: 
plaukai apie smilkinius jau 
buvo pažile. Jos veidas turėjo 
pikta iszraiszka. j

— Kame dalykas? Paklau
sė teisėjas, bandydamas isz 
pavirsziaus inspeti jos prasi
žengimo pobūdi.

— Jusu mylista, pradėjo 
detektyvas, jinai, burtininke, 
pamanste teisėjas ir jau buvo 
besirengiąs plunksna imti.

—- Jusu mriista, tese de
tektyvas: tarindtere asz sulai-

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
\ .

kiau už nederama pasielgima.
‘ “ N edef amas pasielgimas ’ ’ 

paprastai reiszkia ne ka, kita, 
kaip tik ‘‘prostitucija.”

Teisėjas nustebusiai pažvel
gė in moteri. Ji visai nebuvo 
panaszi in tas, kurios užima

“nederamu pasielgimu.” Tei
sėjas pagalvojo: Kas tokia no
rės? (

. — Papasakokite kaip tai 
invyko, tarė teisėjas ir pažiu
rėjo in gynėja.

— Asz ėjau treczia ulyczia,

Pirkite U. S. Bonus MPirkie U. S. Bonus! Pirkite U. S. Bonus
i ‘ *

Tikras Atsitikimas.

RAKTINIO Teismo posėdžiai 
ėjo paprasta tvarka. Už 

aukszto stalo, panaszu in alto
rių sėdėjo, teisėjas, klausė de
tektyvu praneszimu greit skel
bė nuosprendi ir ėjo prie kito 
‘‘prasižengimo ”' nagrinėjimo. 
Teisybes maszina dirbo greit 
ir su pasitikėjimu.

Bylos, kurias nagrinėjo' tas 
‘ ‘ teismąs-ekspresas, ’ ’ _ buvo 
gana vienodo pobūdžio: burti
ninke be laisvu Jungtiniu 
Valstijų leidimo' iszpranaszavo 
dviem virėjom kad jodvi grei
tu laiku isztekes ir abi už Se
natorių ; nusidažiusi mergina 
be laisvu valstijų leidimo, siū
le savo kuna pardavimui ant 
kampo szesztos ir dvyliktos 
ulyczes; szoferis važiavo ne ta
ja puse, tai jau ketvirta karta.

Teisėjas, gerai iszsimiego- 
jas diena, baudė burtininke, 
pristitute ir szoferi arba siun
tė in kalėjimą, jeigu burtinin
ke neturėjo $500: po $250 už 
Jungtiniu Valstijų Senatorių.

Vienok prasikaltėliai turėjo 
gynėja. Jis gavo isz valdžios 
alga už gynima tu žmonių, ly
ginai taip pat kaip teisėjas už 
nuteisima tu paežiu žmonių. Ir 
teisėjas ir gynėjas buvo geri 
draugai ir kartu kolegijai bai
gė. Bet ežia.del valdžios pres
tižo ir prasikaltėliu gąsdinimu 
gynėjas sake teisėjui:

—• Jusu garbe,
Vienok jis nei kiek nesidro

vėjo užkelti koja ant krėslo ir 
visus gynė szabloniszkai: visa-

and suggest how Savings Bonds 

can help you and your family

All of the state winners in the 1957 
Mrs. America® Contest were asked 
how they felt about U. S. Savings 
Bonds. Here are some of their an
swers. Which one comes closest to 
your reasons for investing in Bonds?

Mrs. Virginia Bream, Glenview, 
Ill., Mrs. Illinois
“We are regular purchaser^ of 
U. S. Savings Bonds. They will 
provide for college educations for 
three children, security for retire
ment and future emergencies.”

Mrs. Marcia E. Dessy, Wilming
ton, Cal., Mrs. California
“Matured U. S. Savings Bonds en
abled us to purchase our home. 
My family reinvests stock divi
dends in Bonds. And our chil
dren’s birthday gifts are Bonds.”

Mrs. Mary G. Eythe, Buller, Pa.
Mrs. Pennsylvania
“No one can afford not to save. A 
little savings soon adds up to a lot. 
The U. S. Savings Bonds we pur
chased were the solution in several 
family emergencies.”

PART OF EVERY AMERICAN’S SAVINGS

BELONGS IN U. S. SAVINGS BONDS
® Reg. U. S. Pat. Off.

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

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

pradėjo detektyvas: Asz, at
kreipiau dėmėsi in sziai mote- 
re. Ji ėjo pirmyn ir atgal be 
jokio matomo tikslo. Asz pri
siartinau prie jos., Ji priėjo 
prie manes ir pasiūlė man eiti 
kartu su ja. Asz paklausiau: 
kiek? Ji atsake: visvien. Asz 
aresztavojau ja, jusu mylista.

— Kur tai nuvyko? Pa
klausė teišejas, nežinodamas 
ka sakyti.

—f Ant 12-tos ir treczios 
ulyczes kampo, atsake detek
tyvas.

Sekretorius pasilenke ir eme 
ka tai teisėjui in ausi sznabž- 
deti. Teisėjas klausėsi taip, 
tarsi jis visai nieko negirdejo.

— Mes atidesime szia byla, 
pareiszke jis.

Kaltinamąja nuvede in gre
tima, kambari.

Ir vėl prasidėjo sena istori
ja, burtininke, szoferis, mergi
noj. '

Jau buvo gana vėlu, kuomet 
teisėjas atsiminė apie mptere 
nuo 3-czios ir 12-tos ulyczes.

—■ Jusu mylista, prabilo 
sekretorius: vienas žmogus no
ri ja paimti laidui.

Teismo posėdis jau beveik 
buvo užbaigtas. Isz tiesu inejo 
labai sudžiūvęs 'žmogus su aki
niais ir kalnierium, kuris jam 
buvo perdaug didelis.

Teisėjas pažvelgė in inejusi.
— Jus norite ja laidui pa

imti ?
1 —• Taip.

— Jis kalba Lenkiszkai, 
insimaisze sekretorius, buvęs 
Lenkas: jis blogai Angliszkai 
kalba. Jis inžinierius.

—f Hm... Inžinierius isz 
Lenkijos, sumurmėjo teisėjas: 
Vadinasi, jus apsiimate suras
ti jai darba?

—■ 'Taip, atsake szaltai in 
ejusis: Ji pirma karta ’buvo in 
ulyczia iszejusi.

Teisėjas susimanste. Gynė
jas linkterėjo galva. Detekty
vas nusisuko' kad. nematyti in- 
statymu laužymo. Motere sto
vėjo paniurusi, žila, su Žiban- 
cziomis akimis.

O jus žinote ta moteri? Pa
klausė teisėjas.

— Žinoma. Tai mano pati. 
Tai asz pasiuneziau ja in. uly
czia. Mes tris dienas nevalgė
me, atsake , inžinierius.

—.GALAS —

Ant Gavėnios
—t—

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

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 15ė. ’,,

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas 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. Nepamirszlrite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Maiiajioy City, Pa,

f r
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ZiniosVietines
— iSubatoj pripuola Szv. 

Liongino ir Szv. Zakaristo, o 
Tautiszka Vardine: Ruklis. Įr 
ta diena: 1917 in., Rusijoje 
Bolszevikai nuvertė Czara My
kolą Antraji, baisus sumiszi- 
mas ir skerdynes prasideda.

— Musu skaitytojas, ponas 
Poviylas Lazauuinkas, nuo 431 
W. Mahanoy uly., kuris turėjo 
operacija in Locust Mt. ligon
bute, ana diena sugryžo namo, 
jausdamas daug sveika,u.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
(pripuola ketvirta Gavėnios 
Nedelia ir Szv. Patricijo, o 
Tautiszka Vardine: Vaidatas. 
Ir ta diena: 1935 m., Hitleris 
suplčszo, paniekina Versailles 
Taikos sutarti, ir ima visus 
Vokieczius in vaiska, rengia 
didele armija; 1802 m., Ameri
kos kariszka West Point Aka
demija insteigta; 1360 m., Kry
žeiviai pergalėjo žemaiczius 
ties Kauno miesto.

—■ Panedelyje pripuola 
Szv. Patriko, Airiu kraszto 
globėjo szvente, o Tautiszka 
Vardine: Varuna. Ir ta diena: 
1946 metuose Tautu Sanjun- 
■gos Posėdis atsidarė.

— Utarninke pripuola Szv. 
Kirilio ir Szv. Gabriele, o Tau
tiszka Vardine: Vainis. Ir ta 
diena: 1837 m., gimė Grover 
‘Cleveland, dvideszimts antras 
ir dvideszimts. ketvirtas Ame- 

' riko s Prezidentas; 1855 m., mi
re Lietuviu raižytojas Petras 
Arminas; 1937 m., Gaisras mo
kykloje, Nue London, Texas, 
keturiolika mokytoju ir keturi 
szinitai trylika mokiniu sude
gė, (žuvo.

— Seredoj pripuola Szv.. 
Juozapo.

tu. Darbininkas pagelbetojas, 
Vincas Sužiedėlis rado viską 
iszvartyta, kai jis ant rytojaus 
sztora atidarė septinta valan
da. Vagiai insilauže per skiepo 
Įauga ir taip pat iszejo. Polici
jantai dabar tu vagiu jieszko.

Shenandoah, Pa. —
Lietuviu Motera kliubas isz 
Scliuylkillo pavieto, turėjo sa
vo susirinkimą pareita Utar- 
ninka, Kovo vienuolikta diena 
in Jermyn vieta, 301 E. Centre 
uly., Shenadoryje. Susirinki
mas prasidėjo asztunta valan
da vakare. To vakaro komite
tas -buvo: Ro'že Gurevicziene 
virszininke, taipgi ponios: An
na Alex, 'Nellie Wallace, Eve
lyn Czepakaitiene ir Helen 
Wachhaus visi isz Shenadoro.

— Andrejus Raulinaitis 54 
pietų amžiaus kuris buvo ant 
(bardo pas ponia Mare Saulevi- 
eziėne, 230 W. Lloyd uly., likos 
surastas negyvas prie savo 
miegkambario, pareita Nede- 
lia apie deszimta valanda. Ve
lionis per daugelis mėtų gyve
no Shenadoryje ir paskutini 
karta dirbo Knickerbocker ka
syklose. Velionis paliko sesere 
Kasė, pati Prano Bolaviczio isz 
Whittier, Calif., taipgi dvi se- 
seryteS: Ona Karenda isz She
nandoah Heights ii' Mary 
Woods, Baltimore, Md., ir se
serėną Simona Valaitis isz 
miesto. Likos palaidotas Sere- 
dos ryta 9:30 valanda isz Ora
toriaus Chaikausko koplyczios 
318 E. Centre uly., ir palaidojo 
in Kalvarijos kalno kapinėse.

Tamaqua, Pa.—
Sztorninkas ir buezieryš Pra
nas Szpokas ant Dutch Hill, 
buvo apvogtas tarp szeszta va
landa vakare ir septinta valan
da .isz ryto. Vagiai pasivogė 
dvylika doleriu ir kiek cįgare-

EROPLANAS NUKRI
TO DYKUMUOSE

Girardville, Pa.—
Panedelio vakara apie 9:40 va- ■ 
landa Ashland ligonbute, pasi-i 
mirė Albertas Auszura (O’-j 
Shura) 46 metu amžiaus, nuo; 
205 E uly., kuris likos priimtas 
del gydymo in minėta ligonbu
te Kovo pirma diena. Velionis 
buvo angliakasis ir paskutini 
karta dirbo Hammond kasyk
lose. Paliko savo paezia Olese 
(Zenbas); motinėlė Mare Au
szura; dvi dukterys: Kay, na
mie ir Jenina Dillman, Frack- i 
ville. Taipgi keturios seserys:l 
Mare Wyant, Ona Vysockiene, 
Philadelphia, Pa., Florence 
Misiecziene, Chester ir Aldona 
Pelsinskiene, New Jersey. Du 
brolius: Leona, Shenandoah ir 
Joną, New Jersey. .Prigulėjo j 
prie Szv, Vincento parapi jos. Į

Ashland, Pa. —
William Thomas, 47 metu am
žiaus nuo 112 Centre uly., Ash
land, kuris gydėsi in Hahne
mann ligonbute, Philadelphia, 
ir kur daktarai ketino padary
ti operacija ant jo szirdies, 
staiga! iszszoko per Įauga nuo 
ligonines kambario kuris rado
si ant penkioliktos aukszto, ir 
užsiinusze. Nelaime atsitiko 
Panedelio vakara. Velionis gi
mė New Bostone. Velionis ne- 
sveikavo nuo kokio tai laiko 
nuo szirdies ligos ir paskutini 
karta dirbo kaipo shovel ope
rator del Pennbrook Con
struction kompanijos. .Paliko 
savo paezia, motinėlė, dvi duk
terys, sunu, taipgi 3 seserys ir 
3 brolius. Prigulėjo prie Elks 
draugijos ir Presbeterijos pa
rapijos.

Ka raszo musu skaitytoja, 
Ponia A. Jucznievicziene, isz 
East Saint Louis, Ill. Gerbia
ma “Saules” Redakcija: Pri- 
siunczįu mano atnaujinima už 
prenumerata už laikraszti 
“Saule” ant tolesnio laiko. 
Asz myliu skaityt laikraszti 
“Saule”. Sveikinu visus su 
Szv. Velykomis. Su pagarba A. 
Jucznievicziene.

Pirkic U. S. Bonus

8 Žmones Žuvo
CAIRO, EGIPTAS. — Asz. 

tuoni žmones, kuriu tarpe vie
nas Amerikietis, žuvo kai 
Egiptiecziu eroplanas nukrito 
ir sudužo per piesku viesulą 
netoli nuo Port Said.

Amerikos Konsulas, in Port 
Said sako kad žuvęs Ameri-| 
kietis buvo William J. O’Brien 
isz St. Paul, Minnesota.J» i

Jo žmona buvo tik biski su
žeista ir buvo nuveszta in li
gonine.

Eroplanas skrido isz Athens 
Graikija, in Alexandria, Egip
tą. Jis veže dvideszimts szeszis 
žmones.

BAŽNYCZIA
PATARIA LIAUTIS

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.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

TRYS TROKAI
SUSIMUSZE SAPN0R1US

Du Draiveriai Žuvo
Su 283 Paveikslaii

HAVANA, CUBA. — Nau- 
jas ir galingas balsas pasigir
do po visa Cubos kraszta. Tai 
Kataliku Bažnyczios balsas, 
szaukiantis sukilimo ir nesan
taikos sūkuryje, ir reikalau
jantis greitos taikos ir pabai
gos visu tu ergeliu ir susikir
timu tarp Prezidento Fulgen
cio Batista ir sukilėliu vado 
Fidel Castro.

Per radija Havana miesto 
Kardinolas Manuel Arteaga su 
szesziais savo Vyskupais visus 
ragino sudaryti visiszkai nau
ja valdžia, kurios pamatas bu
tu viso kraszto vienybe.

Szitas Bažnyczios astiliepi-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybt 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 

! korius -iko Turtingu Ponu.
Ir t. t. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

— 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.

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

Keista Politika

Artūro Frondizi, Kairuju 
advokatas, ežia balsuoja per 
rinkimus in Buenos Aires, 
per Argentinos rinkimus del 
Prezidento.

Jis buvo triukszmingai ir 
neabejotinai iszrinktas. Ji

reme isztremtas Diktatorius 
Juan D. Peron ir Komunistu 
partija, nors jis yra nusista
tęs priesz Komunistus, ir 
priesz Diktatorių Juan Pe
ron ;kai jis ta kraszta valde.

O O C3

mas atėjo kai sukilėlis Castro, 
su savo pasekėjais, pasekmin
gai buvo užsipuoles nuo vieno 
kraszto tos salos ligi kito, ant 
miestu ir tvirtovių, ypatinga 
ant Havana miesto, kur Prezi
dentas Batista buvo surengęs 
milžiniszka karnavala ir tarp
tautines automobiliu lenkty
nes.

Tu automobiliu lenktynes 
“Gran Premco de Cuba” yra 
po visa svietą pagarsėjusios. 
Sziais metais visi lauke gar
saus Argentinos lenktyniauto
jo, draiverio Juan Manuel 
Fangio, kuris buvo penkis sy
kius laimėjęs viso pasaulio di
džiausias automobiliu lenkty
nes.

Lenktynių iszvakarese Juan 
Manuel Fangio, su keliais savo 
draugais stovėjo ir sznekuczia- 
vosi mažame Lincoln vieszbu- 
tyje, kai prie jo priėjo vienas 
žmogus, ir jo užklausė: “Ar tu 
esi Juan Manuel Fangio?”

Kai jis ats 
tas žmogus \ 
ir jo vieton pasirodė jaunuolis 
su revolveriu rankoje.

Draiverys- nei žodžio nesa
kęs, isz to vieszbuczio iszejo su 
tuo jaunuoliu ir inlipo in auto
mobiliu.

Už dvieju valandų tie žmog- 
vagiai per telefoną laikrasz- 
cziams pranesze, kad jie yra 
sukilėliai ir pasakė ka jie buvo 
padare.

Per dvideszimts devynias 
valandas policija jieszkojo to 
draiverio ir nebesurado.

“Asz jam sakiau nevažiuoti 
in Cuba”, jo žmona per asza- 
ras sake.

Paskui po tu lenktynių, ku
riose Juan Manuel Fangio ne
dalyvavo, tie sukilėliai vėl pa
telefonavo, szita syki Argenti
nos Ambasadoriui kuriam pa
sakė kur jis gali rasti ta drai- 
veri Fangio.

Ambasadorius ji rado gyva, 
sveika ir linksma. Jis sako kad 
tie sukilėliai labai gražiai ir 
mandagiai ji pavaiszino ir vis
ką jam parūpino, tik neleido 
jam gryszti iki po tu lenkty
nių.

Aiszku, kad sukilėliams tas 
garsus draiverys visai nerūpė
jo, bet jie visam svietui norėjo 
parodinti kad Prez. Batista 
priesz juos yra bejiegis.

Kai visi Havanos mieste pu
tas plake apie szita invyki, tai 
sukilėliai nemiegojo. Jie insi
lauže in Gubos didžiausia ban
ka, ir nei cento nepasivoge, bet 
sudegino apie szesziolikos mi
lijonu doleriu vertes iszkeszin- 
tu, iszmainytu czekiu.

Bankos darbininkams dabar 
ims kelis menesius tuos cze- 
kius susekti išz viso kraszto 
banku.

htoke: “Taip esu”, 
Ą.?sitrauke in szali

NO. BRUNSWICK, N. J. — 
Du troku draiveriai užsimusze 
nelaimėje, kai trys dideli tra
kai susimusze, netoli New 
Brunswick miesto, ant plataus 
vieszkelio.

Žuvusieji draiveriai buvo 33 
metu amžiaus James Johnson 
isz Trenton, N. 'J.-, ir 51 meto 
amžiaus George Ignas isz Say
reville, N. J.

Treczias draiverys 
nei sužeistas.

Kaip ta nelaime 
valstijos* policijantai
dar nebežino, bet stengiasi isz- 
tirti.

nebuvo

atsitiko, 
sako jie

UZPUNDINO
PAUKSZCZIAMS

TOTTORI, JAPONIJA. — 
Tottori miesto ūkininkai su
rengė paukszcziams pietus, va- 
karuszkas.

Tie ūkininkai, kuriems tie 
paukszcziai insipyko pamirki- 
no kvieezius in alcholiu, sznap- 
sa, ir paskui tuos kvieczius pa
barstė prie savo namu.

Paukszcziai soeziai prisilese 
tu grudu, kviecziu, biski pa- 
strepaliojo, pasvyrojo sniege 
ir apsivertė kojomis augsztyn.

Ūkininkai visus tuos pauk- 
szczius surinko ir sukimszo in 
maiszus ir in upe inmete.

Masaji Watanabe, agrono
mijos virszininkas, sako jis 
taip pasimokino isz Komunis
tu, kai jis pernai buvo atsilan
kęs Komunistiszkoje Kinijoje.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto 

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 adreša, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto! ’ ’ Szirdingai Acziu!

-—“Saules Redakcija.”

arba pradžia 
SKAITYMO

in

...If...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

160 Puslapiu
8 ool. ilgio, 5i/2 ooL plocaio 
Iszaiazkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksxtoe po- 
pieroe virbeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

' gas Henry S. McNulty kelis di- 
! dėsnius parapijines mokyklos 
i mokinius pastate ant sargybos.

Už keliu dienu szeszi vaikai 
| inejo in ta paezia bažnyczia ir 
pasivogė daigtu, vertes dvide
szimts doleriu ir penkios de- 
szimts centu ir pabėgo.

Bet tie vikaro pastatyti mo- 
kiniai-sargai kelis tuos, vaikus 
pažino. Ta vakara policija su- 
aresztavo du intartus vaikus, 
kurie du pasakė kad ju vardai 
yra: 15 metu Vincent Sireci ir 
14 metu Edward Wasnick.

Policija tikisi ir kitus suim- 
i ii-

NUSIZUDUSIO VYRO 
ŽMONA NUŽUDINTA

(TURKIJOS REDAK
CIJA UŽDARYTA

ALLENTOWN, PA. — Mo- 
teriszkes lavonas buvo suras
tas, ingriustas in penkios de- 
szimts goreziu aliejaus baczka.

Valstijos policijantai sako 
kad 56 metu amžiaus Ponia 
Minnie Ebert buvo pasmaugta 
su abrusu. Ji buvo pilnai apsi
rengus, tik be czeveryku, be 
bateliu.

Jos vyras, teipgi 56 metu 
amžiaus Clayton J. Ebert, bu
vo surastas negyvas savo au- 
tomobiliuje, ana sanvaite.

Lehigh Apygardos policijos 
Daktaras Clayton O. P. Wer-( 
ley tada sake kad jis buvo nu
sižudęs su automobiliaus ga- 
žais.

Policijantai ir detektyvai 
dabar stengiasi isztirti ir daži- 
noti ar ta vyro savižudyste ir 
jo žmonos nužudinimas ka ben
dri tarpu saves turi. Jie dabar 
ne taip tikri kad jos vyras 
pats nusižudė.

TIRIA BUŠO
NELAIME

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pondentas ir pieszejas buvo in 
kalėjimą patupdintas, už tai 
kad vienas rasze straipsnius, o 
kitas piesze pajuokiamus pa
veikslus priesz esamaja val
džia.

Pieszejas, Halim Buyukou- 
lut buvo nubaustas ant dvieju 
metu in kalėjimą ir ant septy
nių tukstaneziu septynių szim- 
tu trisdeszimts penkių doleriu.

Redakcija dabar kreipiasi in 
augsztesni teismą ir yra parei
kalavus kad miesto valdžia ne- 
sikisztu pakol augsztesnis teis
mas ta byla iszspres.

PRESTONSBURG, KY. — 
Valstijos virszininkai dabar* 
stengiasi isztirti kundus ir kai- ( 
tinimus, kad tas mokyklos au
tobusas, kuriame žuvo dvide- 
szimta septyni, nebuvo gerai 
peržiuretas ir pataisytas.

Bryant Derossett, brolis žu
vusio 22 metu amžiaus John A. 
Derossett, kuris toje nelaimėje 
žuvo, sako kad tas autobusas 
nebuvo garadžiaus darbininku 
peržiuretas, diena priesz ta 
nelaime.

Bryant Derossett, to autobu- 
sio draiverio brolis sako, kad 
jo brolis buvo pasakęs szeszio
likos metu amžiaus mergaitei, 
Jane Marshall, ta ryta, kad kas 
netvarkoj su tuo autobusiu.

Panele Marshall ir kiti Bull 
Creek, Kentucky mokiniai bu
vo ankseziau atveszti ta diena 
in mokykla. Tada draiverys 
sugryžo in Cow Creek, Kentuc
ky, kitus mokinius nuveszti ir 
tada ta nelaime atsitiko.

JAUNI VAGIAI

Suimti, Vaginėjo Isz
Bažnyczia

PHILADELPHIA, PA. —
Ana diena po pietų du jauni 
vaikai pasivogė szventu daig
tu isz Szvento Kolumbo bažny
czios, ir paspruko su savo gro
biu kuris buvo vertas dvide
szimts asztuonis dolerius ir 
penkios deszimts centu.

Tos parapijos vikaras, Kuni-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA ...

; Viesz. Jėzaus ir ;l 
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