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Szuva Karaliszkose Priimtuvese

Kai Anglijos Karalaite 
Margarita buvo iszkilmin- 
gai priimta ir pakviesta da
lyvauti pramones parodoje 
in Georgetown, British Gui
ana, szitas szuva, in niekam 
ko, ramiai sau eina, nepai-

Isz Amerikos
PREZIDENTAS

GALIS TRIS JET 
EROPLANUS

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris sutiko ir 
pavėlino valdžiai pirkti tris' 
didelius ir greitus “Jet” ero- 
planus, kurie bus variuojami 
tik Prezidentą ir kitu augsztu 
valdžios žmonių.

Tie eroplanai kasztuos dau
giau kaip po penkis milijonus 
doleriu. Jie bus “Boeing 707’’: 
eroplanai, kurie paprastai pa
sikels apie dvideszimts penkis 
tukstanczius ligi keturios de- 
szimts tukstancziu pėdu in pa
danges ir skris apie szeszis 
szimtus myliu ant valandos.

Prez. Eisenhoweris ir kiti 
augszti valdžios žmones tokius 
eroplanus gales pavartuoti tik 
ilgesniems kelionėms, nes ma-i 
žai tokiu dideliu aerodromu. 
dar randasi, kur tokie dideli ir iI 
greiti eroplanai galėtu nusi-l 
leisti.

Prez. Eisenhoweris dar vis 
pasilaikytu savo ta “Colum
bine III’’ eroplana, del trum
pesniu kelionių.

Prez. Eisenhowerio lacunas 
Pulkininkas William G. Dra
per per kelias sanvaites jau 
mokinosi toki greita eroplana 
vairuoti. Jis mokinosi Castle 
Air Force Base, Californijoje. 
Taip pat tenai mokinosi ir jo 
“navigator’’, kuris kelia pa
dangėse nustato, Pulkininkas 
Vincent Puglisi.

, Leitenantas Pulkininkas 
William Thomas, lakūnas pa- 
gelbininkas su kitais Preziden
to eroplano darbininkais pana- 
sziai eina mokslus Californijo
je, kad visi iszmoktu ir pri
prastu kaip vairuoti tuos dide
lius ir greitus “Jet“ eropla
nus.

sindamas, nei karaliszku ru- 
bu, nei garbingu asmenų.

Margarita vėliau dalyva
vo Armijos Baliuje, kuria 
buvo karininku suruosztas 
jos garbei.

□ o a

Kelios eroplanu kompanijos 
yra davusios savo užsakymus 
del panasziu eroplanu, kuriuos 
jos ketina vartuoti keleiviams 
ateinancziais metais ar už 
dvieju metu. j

Kai laikrasztininkai stacziai 
užklausė spaudos sekretoriaus 
James Haggerty, ar Prez. Ei
senhoweris ketina su tokiu 
eroplanu skristi kur nors in 
svetimus krasztus, Ponas Ha
gerty stacziai atsake kad kaip 
tik už tai tie eroplanai yra ga
minami.

INTARTAS
DAKTARAS

Turėjo Antra Žmona

NEW YORK, N. Y. — 
Philipinas Daktaras Rodrigo 
Saripiento, intartas už gražios 
slauges nurses Margaret Ka
bak nužudinima, nudurima su 
peiliu, buvo ženotas, keturiu 
vaikucziu tėvas, ir turėjo dar 
antra žmona, Juoduke, su ku
ria jis gyveno keletą menesiu.

Provident ligonines virszi- 
ninkas, Baltimoreje policijan- 
tams yra pasakęs, kad Dakta
ras Sarmiento buvo baisiai 
piktas, kad jis keletą kartu bu
vo slauges apdaužęs, su kurio
mis jis buvo “deitus“ turejes.

Daktaras Sarmiento prisi- 
seilindavo prie slaugiu ir kitu 
moterų ir merginu, pasisKUs- 
damas kad jis jaucziasi vieni- 
szas svetimame kraszte, kad jo 
žmona buvo ji apleidus.

Jis taip buvo prisiseilines 
prie Paneles Margaret Kabak, 
slauges, kuria jis su peiliu nu
dūrė.

Jo gimines dabar stoja ir už
taria ji, bet jo žmona policijan- 
tams yra trumpai, pasakius, 
kad ji priesz ji nesvieczins, ji 
nekaltins, bet ir nieko gero 
apie ji nepasakys, bet viską 
paliks Dievo teisybei.

Amerikos Eroplanai In Beirut;
Pasirenge Apsaugoti 

Amerikiečzius

DU UŽMUSZE

r
SMITHTOWN, L. I, N. Y. - 

, Faszieliszkai greitai važiuo
jantis automobilius nulaužė ar 
iszverte penkis cemento stul- 

1 pus, ant Jericho vieszkelio, 
ana nakti ir du žmones užsimu- 
sze.

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia yra pasiun
tus savo didžiausius eroplanus 
in pagelba Lebanon krasztui, 
ir dar daugiau lekia in Vokie
tija, isz kur jie bus pasirenge 
skristi in Vidur-Rytus jeigu ju 
tenai reiketu. ,

Musu valdžia pareiszke kad 
Amerika siuntė ir siunczia 
daug invairiu kariszku ginklu 
in Lebanon, kur to kraszto val
džia yra sukilėliu apsupta. 
Daugiau kariszku tanku bus 
pristatyta labai greitai su tais 
musu milžiniszkais eroplanais.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles užtikrino Kon
greso vadus kad visos pastan
gos yra parūpintos apsaugoti

Atominiu Bombų 
Mėginimas Palszyvas

Daktaras Linus Pauling, 
Nobel Premijos laimėtojas, 
Vaszingtone, per televizija 
yra pasakęs kad visi tie 
sprogstancziu ‘Atom’ bom
bų sprogdinimai, yra visisz- 
kai nereikalingi ir yra pal- 
szyvus. Jis pataria kad mu
su valdžia liautųsi toKias 
bombas sprogdinus.

VAKARAMS BĖDOS KALTINA VYRA
Ant Daug Fruntu

Moteriszke Subadinta
WASHINGTON, D. C. —

Pereita sanvaite buvo pavojais 
naszi ant daug fruntu visiems 
Vakariniams Krasztams. To
kio naszaus pavojaus dar ne
buvo nuo to laiko, kada Antras 
Pasaulinis Karas užsibaigė.

Ir szitas pavojus pasirodė ne 
isz vieno kurio kraszto ir grė
sė ne kuriam vienam krasztui, 
bet pasirodė isz keliu szaltiniu 
ir grasino beveik visiems lais
viems krasztams.

1—Prancūzija, visu laisvu 
Europos krasztu aszis, kovojo 
žut-butini kara del savo gy
vasties. Aižirijos klausimas 

tuos tris ar keturis tukstan
czius Amerikiecziu kurie tenai 
randasi.

Tie dideli, tikrai milžiniszKi 
eroplanai gali veszti du szim- 
tu žmonių ar trisdeszimts pen
kių tukstancziu tonu svorio ta- 
voro. Su szitais eroplanais bu
tu galima visus Amerikiečzius 
isz to kraszto iszveszti jeigu 
reiketu.

Galimas daigtas kad tie ero
planai tenai pristatys lengvas 
musu kariszkas tankas isz Vo
kietijos, su C-124 eroplanais, 
kurie atlekia isz Donaldson 
Air Force Base, netoli nuo 
Greenville, South Carolina.

Kitos kompanijos dvide
szimts laivu stovi pasirenge 

suardė visa Prancūzijos vieny
be.

Generolas Charles de Gaulle 
pareiszke, kad jis prisirengęs: --------

X LTZXvakižia Paryžiuje Neramu;
Aižirijos Armija beveik vi'Gen. DeGaulle Grasina

siszkai sukilo priesz Prancūzu 
valdžia.

Prancūzijos taryba parėmė 
naujo Premieriaus valdžia, bet 
per tuos tarybos balsavimus 
paaiszkejo kad visa Paryžiaus 
valdžia tik aiit plauko kabo.

2— Pietų Amerikos žmones 
vieszai parode kaip jie neap- 
kenczia musu, taip žiauriai ir 
begediszkai pasijodydami 
priesz musu kraszto Vice-Pre- 
zidenta Nixona.

3— Sovietai pasiuntė in dau
sas savo treczia ir didžiausia 
“Szputnika“ ir taip sustipri
no Khruszczevo valdžia.

4— Vidur-Rytuose, Sovietu 
szulas, Egipto kraszto Nasser 
vieszai paskelbė savo drau- 
giszkuma Sovietams, ir tuo pa
ežiu sykiu pradėjo vakariniu 
krasztu Vadus kolioti, už ju in- 
sikiszima in Lebanon kraszto 
reikalus.

WILMINGTON, DEL. — 
Trisdeszimts metu amžiaus 
Ponia Elžbieta Powell buvo 
nuveszta in Delaware ligonine, 
kur Daktarai jai žaizdas susiu
vo su trisdeszimts stieziu.
. Ji sako kad ji ėjo prie Fifth 
ir Adams ulycziu, kai jos vyras 
iszejo isz salipno ir ja užtiko. 
Ji sako kad jis iszsitrauke pei
li ir in ja suriko: “Asz tave 
nugalabinsiu!’’ ir ja su tuo ki- 
szeniniu peilio. tris sykius su
badė.

Platinkit “Saule” 

skristi in Vokietija, kai tik 
jiems bus duotas žodis.

Tai treczias tokis Amerikos 
žingsnis parodinti kad mes es
ame prisirengė apsaugoti ir 
apginti musu pilieczius toli
muose krasztuose.

Ankscziau, Amerikos Szesz- 
to Laivyno kariszki. laivai nu
siskubino in Viduržemiu Ju
ras, kad jie butu arcziau Leba
non© miesto’.

Prez. Eisenhoweris buvo pa
siuntęs tūkstanti jurininku ir 
mariau in Caribbean Juras, 
kad jie tenai butu pasirenge 
apsaugoti Vicė-Prezidenta^ Ni- 
xona Venezualos kraszte, kur 
Nixonas buvo užpultas inpy- į 
kusios gaujos.

SURENKA
INTARTUS

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA
— Naujas Prancūzijos Premie- 
ras Pierre Pflimlin yra gavės 

i nepaprastus ingaliojimus del 
nustatyto laiko, palaikyti 

į tvarka Prancūzijoje, priesz:
Deszinines Partijos narius, ku-' 
rie nori užimti valdžia tame' 
kraszte.

Apie trisdeszimts penki tuk- 
staneziai policijos ir apsaugos 

! vaisko nariu ėjo sargyba ant 
Paryžiaus ulycziu, kad specia- 

I lūs agentai po visa miestą ir po 
visa kraszta jieszkojo intartu 

; žmonių, kurie yra stoję in suo
kalbi sugražinti Generolą 
Charles de Gaulle.

Du Lakunu Sztabo Genero
lai buvo suaresztuoti.

p Bet kai naujas Premieras 
| Pflimlin stengiesi suvienyti sa
vo jiegas Prancūzijoje, per tas 
kelias dienas kai jis stojo in
valdžios pirmenybe, kariszki 
ir civiliniai tiesios partijos na
riai Alžirijoje pasisavino visa 
valdžia Sziaurineje Afrikos 
dalyje, kuri priguli Prancūzi
jai.

Aižirijos sukilėliu komisija 
susirinko slaptomis visa ta 
klausima tarp naujo Premiero 
ir Generolo de Gaulle apsvars
tyti.

Visa Prancūzijos valdžia da
bar baisiai nepastovi. Szitas 
nepastovumas atsiliepe ant vi
so svieto, nes dabar Tautu 
S an junga turi laukti kol kas 
tenai paaiszkes ir kol bus ga
lima stacziai dažinoti kas at
stovauja ir kas atstovaus 
Prancūzijos kraszta.

Pirkite U. S. Bonus

Tiedu žuvusieji buvo 25 me
tu amžiaus Henz C. Fynsk, Is
lip, ir jo draugas, teipgi 25 
metu amžiaus Manfred Mitz-
kus, isz Brentwood. Jiedu bu
vo surasti negyvi tame sudau- 
žintume automobilyje.

Svajones Iszsipilde

Septynios deszimts devy
nių metu amžiaus John Her
tz, kuris laikraszczius par
davinėjo kai jaunas buvo, 
dabar yra keletą kartu mili
jonierius. Jis Vaszingtone 
insteige Fonda del Studen
tu. Tas Fondas yra tiek 
vertas kiek jis milijonu turi. 
Tas Fondas tiems studen
tams kurie nori mokintis in
žinieriaus mokslus. Jis sako 
kad jis nepaiso kaip greitai 
visi tie pinigai tuo jo'in- 
steigtu Fondu ir kad jis ne
paiso kaip greitai visi tie pi
nigai bus suvartuoti. Jis sa
ko juo greieziau, juo geriau.

Apsaugoja Nuo Szalczio

Kareivis Marvin L. Swain 
isz Anchorage, Alaska, ežia 
užsimauja elektros szildoma 
jeke, bliuze, kuri yra elek
tra szildoma. Armija sten
giasi iszrasti koki nors dra
buži ar palta ar kotą, kuris

KARDINOLAS
STRITCH SERGA

R V MAS. — Kardinolas Sa
muel Stritch, 70 metu amžiaus 

: kurio ranka buvo nupjauta, isz 
priežasties kad jam kraujo 
gysla buvo užtvinusi, užsikim- 
szusi, vėl paguldytas in ligoni
ne. Jam iszsiliejes smegenys 
kraujas, nuo ko deszine puse 
suparaližuota. Kardinolas yra 
pavojingam padėjime.

SZNAPSAS
IMA ATPIGTI

Mažiau Žmonių Dabar 
Geria

NEW YORK, N. Y. — 
Dideliu kompanijų bravorinin- 
kai ima Lozorių giedoti, saky
dami, kad dabar vis mažiau ir 
mažiau žmonių sznapsa geria 
ar aluti maukia.

Jie priversti dabar sznapsa 
atpiginti apie doleri ant bon- 
kos.

Saliuninkai teipgi nusiskun
džia kad vis mažiau ir mažiau .
žmonių sznapsa geria.

Sziais metais, per pirmuo
sius keturis menesius treczias 
nuoszimtis mažiau žmonių ge
re sznapsa ar alų.

Saliuninkai sako kad vis 
mažiau ir mažiau senesniu 
žmonių dabar geria.

Per pastaruosius du metu 
skaiezius tie kurie geria, suma
žėjo daugiau negu asztuntu 
nuoszimcziu.

Reiszkia, nuo 1945 iki 1957 
bravorininkai ir saliuninkai 
patrotino daugiau negu tryli
ka milijonu kostumeriu. Per 
1956 ir 1957 metus jie neteko 
keturiu milijonu kostumeriu.

Pasirodo, kad dabar mažiau 
žmonių geria, ir kad tie kurie 
geria— mažiau geria.

apsaugotu musu kareivius 
nuo szalczio. Mus kareiviai 
nėra pripratę prie tokiu szal 
ežiu ir už tai armija deda vi
sas pastangas jiems pagel
bėti tenai Alaskoje.

L-J L_J L—J
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Kas Girdėt
! r ... .................. ....
Bedarbe padidės; bus dau

giausiai darbininku be darbo 
(per Birželio ir Liepos menesius 
ir pagerės nuo Rugpjuezio me
nesio in rudeni. Bent taip 
mums pranaszauja isz Vasz- 

...

Ateinancziu. metu nauji au
tomobiliai sziais metais anks- 
cziau pasirodins negu papras
tai.

Nežiūrint visu tu mažu auto
mobiliu isz svetimu krasztu, 
Amerikos trys didžiausios 
kompanijos, General Motors, 
Ford ir Chrysler vis statys ir 
gamins didelius, puosznus ir 
galingus automobilius, nepai- 
sindami tos konkurencijos isz 
tu mažu pipiruku, svetimu au
tomobiliu.

Chrysler kompanija jau da
bar pasirengus isžleisti ir pa- 
rodinti savo ateinancziu metu 
pigiausi automobiliu, “Ply- 
'mouth”, kuris ateinaneziais 
metais bus didesnis, gražesnis, 
ilgesnis, puosznesnis ir galin
gesnis ir gal brangesnis.

Apie nusiginklavimą visi 
kalba ir ilgai kalbės, bet var
giai kas ka apie tai darys.

Prez. Eisenhoweris yra ge
rokai supykęs u'ž tai kad De
mokratai pradėjo skleisti kal
bas kad jis ketina pasitraukti 
isz savo vietos priesz rinkimus, 
kad Vice-Prezidentas Nixonas 
jo vieta laikinai užimtu, ir pas
kui stotu in Prezidento rinki- 
masy kaipe-esamasis Preziden
tas. Jis sako kad tuose ganduo 
se nėra nei krislelio tiesos.

Iždo Sekretorius, Robert 
Anderson rengiasi pasiulinti 
visai nauja taksu būda, norėtu 
viską pertvarkinti kaslink tak
su rinkimo ir mokėjimo. Jis 
savo pasiulinima inteiks už ke
liu sanvaieziu.

Dabar daug kompanijų ir 
fabrikantu nenori samdintis 
darbininkus kurie yra jau susi
laukė trisdeszimts penkių me
tu amžiaus^. Reiszkia, trisde
szimts penkill metu žmogus 
jau per senas dirbti!

—TP:;-------  , .
Mokiniai/ st u dental, kurie 

paprastai jier atostogas, Vasa
ros laiku ima, darbus užsi
dirbti nors kiek del savo moks
lo isžlaidu, sziais metais ras 
kad daug sunkiau tokis darbas 
rasti. . ■.

- ... -ž
. Sziais metais pavasaris 'bu
vo laibai lietingas ir daug isz- 
kados buvo padaręs sn tais po- 
tvaniais. Bet dabar yra prana
šaujama kad sziū metu vasa
ra bus labai sausa. .

-------- ::--------
•Garsus Kataliku Vyskupas 

Fulton Sheep. sako kad mokin
tojai, kurie dabar teisme sle
piasi už to penkto konstituci
jos priedo ir nesutinka vieszai 
pasakyti ar jie yra. Komunis
tai ar juos remia, sudaro tikrai 
dideli pavoju visam musu 
krasztui.

Laikrasztis “Courier Ex
press” in Buffalo padaro pa
st aha: “Vaikai geria taip, 
kaip ju tėvai geria. ’ ’

įSaržentas kareivis i s z 
Brooklyn© buvo Rauduonuju 
nubaustas už tai kad jis nesu
tiko permainyti malda, “Teve 
Musu.”

Attorney Generolas Herbert 
Brownell sako kad Komunistai 
Amerikoje dabar sudaro di
desni musu krasztui pavoju, 
negu pirmiau.

Maskvos vienatine Katali- 
kiszka Bažnyczia, Szv. Liudvi
ko, yra dabar uždaryta.

Pypkes Durnai
• r - . '

Daugelis,...

Daugelis isz merginu 
ir moterėliu,

Aplaiko patogius 
veidelius isz bonku,

Bet vyrai joms irgi 
neapsileidžia,

Nes aplaiko patogius 
Veidelius isz bonku, 
Bet vietoje teptis 
Tai laszus pila in 

viduri!

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

really know! Come in! We will be happy 
—to show you the "Flower Wedding Lihe.*

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Daktarai pataria Popiežiui, 
Szventam Tėvui mažiau dirbti, 
nes jo sveikata ne kokia.

KODĖL GERTI PIENO

Pienas Yra Maistas Irf
Gėrymas

Pienas yra ne tik skanus ge
rvinąs, bet musu svarbiausias 
maistas.

Ne visokios ruszies maistas 
padaro kaulus, dantis, smege
nis ir muskulus vienas neturi 
sau lygaus maisto kadangi jis 
pristato kiek nors visu reika
lingu augimui ir sveikatai me
džiagų, ir pristato energijos 
darbui, pąsibovinimui ir szilu- 
mos. Pienas ypatingai svarbus 
jaunystėj. -

Pienas yra. svarbiausias 
maistas motinoms, kurios ne- 
sza. arba peni kudikus. Kaip il
gai vaikas auga, jam būtinai 
reikalinga duoti pieno. Pa
prastam vaikui pakanka pante 
ir puse pieno in diena. Nesz- 
czios moterys, kūdikiai sulau
kė pirmu metu ir senesni kūdi
kiai reikalauja kvorta pieno in 
diena..

Pieno Produktai Ypatingai 
Svarbus Maistas

Pieno produktai kaip tai nu
graibytas pienas, pasukos ir 
suris turi “protein” bet neturi

sviestinio riebumo ir kaikurios
pieno vitąmimjj.

Sviestas lerigvai virinamas 
ir turi daugybe augimui reika
lingu vitaminu. Vaikai, kurie
gei'ia daug piejm ir valgo pa
kankamai žaliu daržovių gali
apsieiti be sviesto, bet jeigu 
jiems duota nugraibyto pieno 
tai turi valgyti, ir sviesto.

Vitaminai Piene
Žmogaus kūnas reikalauja 

nekuriu svarbiu medžiagų, pa
vaidinti “vitaminai”. Kuomet 
valgyje nesiranda visu arba 
nors kokiu “vitaminu” tuo
met kokia liga gali kana už
pulti. Bet pirnra negu liga pil
nai iszsivysto, vaikas augti 
normaJiszkai ir taip susilpnin
tas jog negali nuo ligos atsi
kratyti.

Pienas, smetona. ir sviestas 
turi vitamin “a”.. Kianszinio 
trynys, kepenys, lapuotos dar
žoves ir cod-liver aliejus irgi 
turi ta vitaminu.

Kitas vitaminas pristato 
dantims ir kaulams reikalin
gos inoržiagos. Kad nors pieno 
riebumas turi kiek nors szio 
vitamino, bet neužtektinai ap
rūpinti kūdikio reikalavimu.

Randame kitus vitaminus 
(B ir C) motinos piene ir švie
žiame karves piene. Ypatingai 
apelsinai ir citrinai ir žalios 
daržoves turi szita vitaminą.

Kiekvienas kūdikis jeigu 
krutinę nepenamas, turi kas

dien gauti apelsinos arba : te
matęs sunkos. Žiemoj reikia 
kūdikiams duoti “cod-liver” 
aliejaus.,

Musu maiste yra medžiaga 
pavadinta “protein” kuri rei- 
k al i n ga a u gi m u i. P i en a s ga 1 i 
pristatyti tiek “protein ’ ’ kiek 
kūnas reikalauja. Kūdikis 
gauna jam visa reikalinga pro
tein piene, ir augės žmogus tu
ri gauti reikalinga dali protein 
kokioj nors piem> pavydaloj.

Ne visi proteins turi paezia 
verte. Kiausziniai, mesa, ir žu
vis turi tuos paežius proteins 
kokiu turi pienas. Grudai ir 
daržoves sau vienos nepristato 
reikalinga dali protein.

Pienas pristato ne tik ge
riausia, bet pigiausia kunui 
reikalinga medžiaga. Kvorta 
pieno pristato tiek protein 
kiek duotu septynios uncijos 
geros mėsos arba keturi dideli 
kiausziniai.

-Pieno protein visiems yra 
reikalingas. Kas.met auganti 
vaikai turi sverti daugiau, jie 
reikalauja naujo kraujo, kau
lu ir muskulu sulig savo metu.

Pienas yra vaikams reika
lingiausias maistas, bet neturi 
būti vienintelis maistas jiems 
pergyvenus pirmus kūdikystes 
metus.

Su pienu reikalinga vartoti 
kitokis maistas. Kai kurie vi
taminai susilpninti arba isz- 
naikinti vardant. Vaisiu sunku 
kūdikystėj ir vėliaus vaisiai ir
daržoves kaip salotos, salieros, 
morkos arba kopusiai, turi bū
ti kūdikiams žali beveik kas
dien. Mesa, žuvis ir kiausziniai 
invairina valgi ir priduoda 
daugiaus protein mineralu ir 
vitaminu.

Apart maisto augimui vai
kai ręikglaUja ypatingo maisto 
energijai, kas reiszkia dau
giaus duonos, grūdo ir bulvių, 
ir kiek nors cukraus ir riebu
mu. Krakmoluotas maistas ne
gali pastatyti inžina tik pri
stato garai. Reikia pirkti tik 
geriausio pieno, nereikia tau
pyti perkant pieną, ar tai 
szviežia pieną ar pieno pudra.

Szviežias pienas yra saugus 
tik kuomet szvarumas užlaiky
tas jo produkcijoj ir transpor- 
taeijoj. Turi paeiti nuo sveiku, 
gyvuliu, tuoj atszaldintas, 
szvariai užlaikytas, uždengtas 
ir atsargiai prižiūrėtas 'žmonių 
kurie patys yra sveiki ir ne
serga. Miestuose ir miesteliuo
se, yra daug geriaus vartoti 
pašturizuota pieną negu szvie
žia pieną. Szviežias pienas yra 
atsakomas tik kuomet yra cer- 
tifikuotas. Turi būti nupirktas 
isz geros pieninyczios.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieki;. Su paveikslais. 177 

j dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

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- 
dimierasj 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 Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkori^s Likos Tur
tingu Ponu. 35o.

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkaę, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c. I

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

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

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

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

JJo.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-
MM-M M-M-M-M-M-M- M-M-M-M-M-MM-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M

— 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.

^Pirkie U. S, Bonus!

lapių, 20c. ; i. >
No.158—A p i e Kapitonai 

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 Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kians;' 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- 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20o.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal is®- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias 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—įGromata 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 Motinoe 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeign 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 Oitr, Pa>, ■ W B



“SAULI” MJ HANOY CITY, PA.

:: Juokingas Atsitikimas :•
Į^AIKRODIS jau iszmusze 

valanda, szesztai. Ponia Ke- 
ofansija, 'pati Pilvaiczio, buvo 
pasirengus su vakariene o lau
ke tik ateinanczio vyro, kuris 
visados radosi penkios minu- 
tos priesz szeszta. 0 gal vyras 
susitiko su draugu nuo kurio 
ketina, pirkti artima sodeli ir 
gal baigė su. juom reikalą.

Tokiomis tai mislimis apsi- 
malszino gaspadine namo. Jau 
iszmusze ir septinta valanda, o 
Petruko dai nematyt nei girdėt 
jojo pagedaujancziu žingsniu 
kaip iszganimo.

Tarnaite atėjo pas poniai in 
pakaju, klausdama priežasties, 
pasivelinimo pono ant vakarie
nes. Girdėdama, jog' da ponas 
neparėjo, baisiai susirūpino.

— Mylima ponia., gal musu 
ponui atsitiko kokia nelaime, 
nes man sapnavosi paskutinia 
nakti, jog- koki tai juodai tpasi- 
redia žmonys iszejo isz musu 
namo J

Ant tu žodžiu poni Kleofan- 
cija net pabalo. Tegul ponia 
veluk duoda telefoną, ių palici- 
ja, o dažinosime ar gal patiko 
kokia nelaime mieste, darodi- 

„ nėjo tarnaite. Nuėjo abidvi 
prie telefono. Virszininkas pa- 
licijos iszskaite joms visas ne
laimes in laika dvideszimts ke- 
turiu valandų, bet terp tu ne
rado nieko, idant kisztnsi prie 
pono Pilvaiczio, kuris buvo 
penkias pėdas augszczio, o sze- 
szes pėdas aplinkui. Tarnaite 
nusidavė in kukne, o poni isz 
skausmo, rupesczio ir gailos- 
cžio, jog- josios paczulis ne su- 
gryszta, atsigulė ant sofkos, 
idant užmirszti apie baisu ne- 
ri-masti ir užima galvoje. Isz
musze asztunta valanda. Tar
naite vėla atėjo pas ponia.

— Brangi poniute, gal po
ną patiko kokia baisi nelaime. 
Suknioje kas tekis baisiai 
sznipszcze pecziuje, jog isz lai
mes atėjau in virszu. Žinau,jog 
ponas tankiai užeina pas mėsi
ninką idant ka toki pirkti ant 
užkandimo kada pareina na
mo. Asz turėjau broli kuris 
teipgi užeidavo pas mėsininką, 
o karta ji pagriebė ir sukapojo 
ant szmoteliu, kumpiu ir gar
džiu deszreliu. Kas gali žinoti, 
ar tik ir poną nepatiko panaszi 
nelaime.

Ponia Kleofansija girdėda
ma tuosius žodžius, ’pradėjo 
verkti graudžiai melsdama 
tarnaites rodos ka turi pradėti.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

—“Saules Redakcija.” 

Tarnaite po ilgiam, laikui, at
ėjo prie tosios nuomones, jog 
geriause duoti telefoną, pas na
mini daktaraidant duotu: rodą.

Tasai geriause apie tai ži
nos, nes tai priguli prie jo pro
fesijos. Nelaiminga Kleofasija

Daugeliuose miestuose 
visko atsitinka, 

Gyvena Lietuviai kaip 
I kam patinka,
Vieni gražiai elgesi, 

Kiti kaip szunies ėdasi, 
Kaip tai neseniai 

, atsitiko,
In viena pleisa 

susirinko,
• ■ Gere, dainavo ir 

baraszkavo.
Su innag-iais galvas 

skaldyti pradėjo, 
Viena taip atsitiko 

Kad pasijudint negalėjo, 
Policijai atpyszkejo, 

Visus in patrule 
indejo,

Tiktai gaspadinele 
pasiliko,

Nei viena girtuoklio 
neteko.

* * *
Ana diena pasidarė 

negerai,
Sn viena mergele,

Kuri in Sehuylkilla 
pribuvo,

Vienoje apygardoje
i apsibuvo,
Viena sporteli taip 

pamokino,
Kad net in lakupa 

pasodino,
Mat davė jai kelis 

dolerius,
Na ir norėjo atimti 

tuos,
Ar taip buvo, tikrai 

nežinau,
Bet vis apie tai 

dažinojau.
Geriau sau Laikraszti 

užsiraszykite, 
O didesne nauda isz 

to turėsite.
'T*

Klausykite, jus Czikagos 
vyrai,

Padarytumėt labai 
gerai, 

Kad musztis pamestumet,
Su žmonimis nesipesztumet.

Tas yra labai 
negerai, 

Labai iszrodo juokingai,
Ba daugelio akyse

1 pamusztos,
Kaip kokios iszdykelos, 
Asz gera patarimą ant 

to žinau,
Ir tiesog jums 

pasakau,
Kad tai girtavimas 

ta daro,
Paskui girtuoklus

■ Į Pas skvajeri varo, 
Tai vis musiszkiai

Tai Lietuviai, 

vela; nuėjo prie telefono ir ap
sakė daktarui ilga istorija apie 
nužudinima žmonių ir dirbimą 
isz ju kumpius ir deszreles, o 
teip-gi neužmirszo užklausti ar 
isz pono Pilvaiczio butu geros 
ir gražios deszros.

Daktaras ja palinksmino jog 
Pilvaitis yra storas, o. mesa bu
tu per skysta ant deszru suvi
sai netiktu.

— Tegul poniute apsimal- 
szina, o tavo vyras atsiras.

Daktaro rodą truputi apmal- 
szino moteres. Tarnaite isz 
priežastis sznipimo pecziuje, 
jau nenuėjo in kuknia, bet pa
siliko ant virszaus. Iszmusze 
deszimta valanda. Tarnaite 
apėmė neaprnbežiuota baime, 
o norints ponia ja melde pasi
likt prie josios, bet nuėjo in sas 
vo miegkambari, kur atsigulė 
in lova ir užsidengė patalu 
idant ja “baubas” nesuėstu.

Nelaiminga ponia, pasiliko 
viena, pilna visokiu baisiu 
misti u. O gal Petru kas ja ap
gaudinėja? O gal dabar sėdi 
kokia kita mergina ant jojo 
keliu, bueziuodamas ja. O gal, 
o gal koki niekadejai ji kanki
na ir plesze isz pecziu diržus?

Tokios tai misles slinko jo- 
tsios galveleja. Idant apsisau
go! nuo razbaininkn isztrauke 
isz stalczio revolveri ir sena 
pisztalieta. Su tais ginklais ap
ėjo visa narna, ir uždege Visur 
žiburius, uždege ir elektrikinia 
szviesa ant lauko prie bromos.

Iszmusze vienuolikta valan- 
’da. Tarnaite su dideliu riksmu 
atbėgo žemin, rėkdama jog kas 
tokis nori inlysti in vidų per 
langa.

Ponia girdėdama, toki rapor
tą vos neapalpo. Pa.melina.vus 
pagriebė revolveri, o pistalie- 
ta padavė tarnaitei, laikyda- 
mosis už ranku ėjo persitikrini 
teisybes. Buvo jau ant pusiau 
trejų kad sztai kas tokis su
dundėjo žemai, rodos kad kas 
duris iszverže. Moters isz bai
mes, patraukė už vamzdžiu 
ginklu o du szuviai pabudino 
mieganczius tarnus. Namie pa
kylu baisus sumiszimas. Fur- 
monas pirmutinis atbėgo, o 
matydamas poną Pilvaiti gu
linti iszsitiesusi prie iszversz- 
tu duriu, pradėjo ji atgaivinet.

Atbėgo daugiau tarnu. Po 
trumpai valandėlei ponas Pil
vaitis atėjo prie proto pradėjo 
keikt visus liepdamas tarnams 
atsitraukti. Tarnai dasiprate, 
jog ponas yra girtas ir vos sto
vi ant kojų, nubėgo pas ponia 
ir tarnaite.

Ant trejų gulėjo apalpus po
nia. o žemai stora tarnaite. Sza- 
le ju gulėjo revolverei.

Atgaivino abidvi. Kada da
žnio jo, jog tai josios Petrukas 
duris iszverže, liepe tarnams 
iszeiti. Ponas Pilvaitis su pa- 
gelba paczios ir tarnaites ga
vosi giliukningai in lova.

Jeigu musztynin nebutu, 
Kraujo daug prisirinktu, 

Ir ant galo sirgtu.
Sergekites jus sportukai 

Ba užais toki laikai,
Jeigu prasikals katras, 

Tai baisia bausme, 
Visus isz czionais 

iszvarys.
Tai ka tada, darys ?

Ant rytojaus vienas in kita 
nieko nekalbėjo, 
kaiminku praplatino po 
miestą, jog Pi 
savo paczia. turi likosi 
žeista ir guli lovoje mirsztanti.

o liežuviai 
visa 

valtis szove in
pa-

— GALAS —

MOTINA :: ::
:: PAS VAIKUS

Nemanykite Kad Motinai Vi
sados Yra Gerai Ir Yra Užga- 

nadinta Būnant Pas Savo 
Vaikus

J^ATRE Martiniene, szeszios 
deszimts metu, gyvena pas 

savo sunu Joną, ir jo paczia 
Morta su dvejetą ju vaikais. 
Kaire yra da drūta ir sveika 
moterele ir kaip rodos gali da 
gyvent lyg asztuonios deszimts 
metu ir mano kad gyvens pas 
savo sunu ir marczia lyg 
smert. Gal svietas manys kad 
Katre yra užganadinta isz sa
vo būvio ir yra laiminga. Bet 
pažiūrėkime ant jos laiszkus 
kuria ji man atrasze apie savo 
gyvenimą:

“Mano marti yra gera del 
manes ir jos tarnaite rūpinasi 
manimi gerai, vaikucziai yra 
atvedami kas diena in mano 
kambarį, kad galecziau su jais 
pasiglamoneti. Mano kambarė
lis yra užlaikytas szvariai, bet 
geriau butu kad asz ji gale- 
cziau pati užlaikyt szvarume ir 
galecziau pati pakloti savo lo
va. Mano sunirs su paczia apie 
keturis kartus ant sanvaites 
atsilanko pas savo draugus ir 
pažystamus ir retai kada 
jais szirdingai pasikalbu.

Maniau kad visa savo gyve
nimą busiu ueprigulminga, ne
žiūrint kiek mrf?>-pasiliko pini 
gu po mircziai mano mylimo 
vyro. Taip, szeszi metai atgal 
turėjau visko pilna, tiek kad 
galėjau užlaikyt savo tarnaite 
ir gyventi malsziai. Bet už ko
kio tai laiko Jono biznis 1930 
mete taip nupuolė kad turėjau 
jam paskolinti kelis tukstan- 
czius doleriu kuriuos aplaikiaii 
nuo inszurance kompanijos po 
mircziai mano vyro. Tas ji isz- 
gelbejo nuo' visiszkos prapul
ties. Tame laike Mortos tėvas 
mirė palikdamas jai puiku na
rna. ir keliolika tukstancziu do
leriu, todėl tasai namas ir tar
nai prigulėjo prie jos.

sn

Na, ir dabar turiu gyventi 
kaip ant loskavos duonos, pas 
savo marczia, bet mano sūnūs 
neužmirszo kad yra man kaltas 
apie szeszis tukstanczius dole
riu ir kad stengsis kada man 
atiduoti paskolintus pinigus. 
Atsikeliu isz. ryto, einu, paval
gyt pusryczius, bet Jonas su 
paczia kalbasi kur taja diena 
iszvažiuos automobilium, vai
kai užimti savo mokslu, o asz 
sėdžiu dyka per dienas.

Ar-gi jums tokis gyvenimas 
patiktu motinos, kurios szita. 
mano laiszka skaitote? Ar asz 
esmių neužganadinta isz tokio 
gyvenimo? Juk turiu ka val
gyt, drapanų, gera, sunu ir 
marczia.; gal ant svieto randa
si tukstancziai motinu kurios 
turi daug mažiau kaip asz, bet 
kožna vakaru, einant gult atsi
klaupiu ant keliu ir meldžiu 
Dievo: “O mano Dieve, nega
liu ilginus taip gyventi! Paro
dyk man kele.kad galecziau 
gyvent saviszkhi, kad gale
cziau kuom užsiimti, prigelbe- 
ti kitiems gyvenime ii’ suszelp- 
ti juos, kad gajecziau dirbti ir 
pailst nuo savo užsiėmimo ir

netinginiaut!” la, pecziuka ir puodukus ir ga-
Tokia. tai laiszkas guli ant lecziau pasigamint pati savo 

mano stalelio kuria, dabar ka valgius koki man labiausia, pa
tik perskaitėt, mylimi ska.ity-■ tinka, gyventi kaiminysteje su 
tdjai. Kokis gali būti ant to | žihoniems pas kuriuos gale-
atsakymas? Kas kaltas? Ar-gi 
gyvenimas turi būti liūdnas 
del senos’* mot i uos, naszles, be 
pinigu ar nors su Sziek tiek pi
nigu ?

Pagal mano nuomone, tai 
szitam atsitikime Jonas ir 
Morta privalo stengtis sugra
žinti paskolintus pinigus nuo 
motinos. Morta gali būti gera, 
del savo uoszves ir ja gūodoti, 
bet yra tai didele neteisingysta. 
užmesti ant senos moteres ge- 
radejyste, gera gyvenimą ir 
tinginysta. ir patarnavima ir 
užlaikyti nuo jos laisve ir ne- 
pri'ginlmysta. kurios teisingai 
priguli prie jos!

Bet, sakysime kad uoszve 
negalėjo to visko tikėtis nuo 
savo vaiku, sakysime kad mo
tina butu netekus nieko, . be 
skatiko, be prietelhi ir buvo 
priversta eiti pas vaikus, kas 
tada butu? Yra tai vienas isz 
arsziausiu gyvenimu del jaus- 
lingos moteres gyventi tam pa
ežiam name su jaunesne ir pa
togesne motere, neturetie jo
kios dalies gyvenime, jausti 
kad tokis gyvenimas yra tiktai 
Padavimas ir stovėti ant kelio 
kitiems.

Devynis kartus isz deszimts 
butu daug geriau kad sūnūs ir 
marti galėtu duoti motinai ma- 
ža prieglaudele ir malszu kam
peli kuri galėtu pavadinti kad 
tai yra jos locnastis.

Pagal mano nuomone, tai 
asz bueziau daug geriau užga
nadinta, jeigu turecziaiu sau 
viena kambarėli, savo katuke, 
mano knygas, sūpautasis kres- 
—... ' — ■ . — .... - 
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criau atsilaidiyti, 'pasikalbėt, 
verkti ir pasijuokti drauge su 
jais, ne kaip gyventi palociuo- 
se, gyventi pagal mano nora> ir 
kaip) man patinka.

Nemanykite jus geri sunelei 
ir geros marteles, kad jeigu 
duodate .motinai prieglauda ir 
kambarį del jos ir vieta prie 
stalo, kad motina; bus isz to už-
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Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso 4-®"Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan. 

ganadyta ? Juk josios gyveni
mas keli metai atgal buvo par 
naszus in jusu. Nekarta motina 
stebisi kaip tas viskas' gali 
greitai persimainyti ir kaip 
žmonis gali apie tai sūdyt kada 
viskam persimaino kitaip.

Butu tai labai naudingu 
daigtn, jeigu sūnūs ir dukte- 
res vietoje pamislyt kad moti
na yra uzganadyta, linksma ir 
gerai su ja ja. pasielgineje,kad 
atsisėstu ir apmanstytu apie 
ja. Kuom jusu motina buvo- 20 
ar 30 metu atgal, o ka ji szian- 
dien turi? Kas ja ja apeina, 
kokis josios pasilinksminimas, 
užduotis, privalumai, darbas ir 
taip toliaus? 

• f

Niekas negali būti laimingu 
be darbo ir meiles, manyti k!ad 
esmi kuom ir kad esi reikalin
gas ant svieto, Jeigu justi mo
tina neturi tuju dalyku jusu 
namuose, tai prie pirmutines 
progos eikie pas ja in josios 
kambarelj ir pasikalbėk su ja 
szirdingai. Užklausk josios; ka 
ji sau mylėtu, bet nesakyk jei 
ka, tu ir tavo pati myletumet 
del jos, ar tu norėtum, kad'ji 
bu’tu užganadyta isz tavo- už
manymo. Gal josios atsakymas 
tave labai nustebintu ir gal isz 
jpsu geru szirdžiu pastotu 
klausymais “kas su mumis at
sitiks ateity je kada, ir mes-Ra
sensime, kada ant mus ateis 
kaleinia būti prigulmingais, 
turėsime klausyti kitu ir būti., 
užganadytais tuom ka mums 
pakisz po nosia?

Taip, tegul sunelei, dukreles, 
rharteles ir žentelei nzkWtsb 
tojo klausymo patys save': 
“kokia bus musu ateitis sžiftm 
gyvenime, kada mes pasegsi
me? .

----- .G ALAS— L A
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ŽiniosVietines
1— Rinkimai Kandidatu ant 

visokiu urėdu invyko Utarnin- 
ke, beveik visi Republikonai li
kos iszrinkti didžiūnių balsu. 
Demokratai seko paskui. Isz- 
rinktieji bus balsuojami atei- 
nancziuose Rinkimuose Lap- 
kriczio menesyje.
t *

— Su’hatoj pripuola Szven- 
cziausios Marijos Krikszczio- 
niu Gelbėtojos ir Szv. Jonanos 
o Tautiszka Vardine: Ginai 
Taipgi pasninkas įpriesz Sek
mines. Ir ta. diena: 1946 m., 
Prez. Harry Trumanas grasino 
iszszaukti vaiska, jeigu gele
žinkelio darbininkai/ tuo jaus 
negrysz in savo darbus. Ant 
rytojaus visi gryžo in savo 
darbus, straikos baigtos; 1844 
m., Pirmasis telegrafas 'buvo 
vieszai, žmonėms parodytas; 
1941 m., Anglijos didingas ir 
galingas kariszkas laivas 
“HMS Hood” buvo Naciu. 
‘ ‘ Bi sm arėk ” nu skan d intas. 
Tai juoda diena visam Angli
jos Laivynui. Kai szitos žinios 
buvo paskelbtos tai visi Angli
jos kariszku laivu kapitonai 
gavo viena insakyma kad ta. 
Naciu “Bismarck” laiva nu
skandinti.

—- Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Sekmines ir Szv. Gri- 
galo VII pcpiežio, o Tautiszka. 
Vardine: A,gis. Menulio atmai
na: Prieszpilnis. Ir ta diena: 
1887 metuose operos svetaine 
Paryžiuje sudegė, du szimtai 
žmonių žuvo; 1950 m., stryltka- 
rai susimusze su gazolino tro- 
ku, 33 žmones žuvo Chicago, 
HI.7 1787 m., Kongresas po 
nauja Amerikos Konstitucija 
pradėjo savo posėdžius, Phila
delphia, Pa.

—- Panedelyje pripuola Sek- 
minu antra diena, taipgi Szv. 
Pilipo Neri, o Tautiszka Vardi
ne: Žydre. Ir ta1 diena: 1927 m., 
Iždo Sekretorius Mellon insa- 
ke gaminti mažesnius popieri
nius pinigus, bumaszkus; 1937 

, m., Plieno darbininkai sustrai- 
kavo, septynios deszimts pen
ki tukstaneziai darbininku ne
dirba; 1865 m., Amerikos Vi
daus Karas užsibaigė.

— Panedelyje, Gegužio 26 
diena, 6:15 valanda ryte, se
kanti vyrukai iszvažiuos in 
Wilkes-Barre, Pa., kurie likos 
paszaukti del kariszko tarnys
tes. Žemiau paduodame var
dus tu kurie apleis isz:

Mahanoy City: Thomas J. 
-Whalen, Jr., ir Joseph A. Chi- 
vinsky. z

Frackville: Adolph C. Gur- 
sky ir Vincent Robert Chabin.

'Girardville: Andrew V. Kir
by’', Vincent A. Gormas ir Ed- 
inu.nd J. Demshock.

Ashland: Francis Madden.
New Ph i I adelph ia: J oseph 

Kreydt.
Kaska: George Orlosky.
R.D. Pottsville: Ronald .1. 

Motley.
—< Utaminke pripuola Szv. 

Beda, 0 Tautiszka Vardine: 
Rądvyle. Ix* ta diena: 1941 me
tuose Vokiecziu, Naciu, di
džiausias kariszkas laivas Bis
marck, paskandintas; 1919 m.., 
pirma syki buvo Atlantiko maP 
res perskristos su eroplanu; 
1652 m., pirmieji smulkioje pi
nigai buvo padaryti Ameriko
je; 1607 m., Baltieji žmones nu
sikirto su Indijonais, o tik dvi 
sanvaites po to laiku kada jie 

priplaukė prie Jamestown, jie 
atsikirto priesz apie du szimtu 
Indi jonu.

Elizabeth, N. J. —
Žinios praneszta isz szito mies
to kad Juozas Zalapukas (Za- 
leipuga's) nuo 229 Bond uly., 
pasimirė Balandžio 16-ta diena 
savo namuose. Velionis nesvei- 
kavo ilga, laika. .Gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika ir apsi
gyveno szitam mieste 1909 me
tuose. Per trisdeszimts metu 
dirbo del E. I. dnPont de Ne
mours Co., Inc., prie Grasselli 
iszdirbyste, o 1950 m., prasi- 
szalino nuo darbo iszpriežas- 
ties senatvės. Paliko dideliame 
nuliūdime savo paezia Salomė
ja; keturios dukterys: vienuole 
Marija Salomieja, isz Pitts
burgh, Pa., Veronika. Snieže- 
kiene, Mare Stankavicziene ir 
Juozefina Swastiene, visi isz 
Elizabeth, N. J., taipgi de
szimts arnikų ir tris <pro-an li
kus. Laidotuves invyko Balan
džio 19-ta diena isz Graboriaus 
Bražinsko Park koplyczios, 
G47 Second uly., Elizabeth, su 
apiegomis in SS. Petro ir Po
vilo bažnyczioje, devinta va
landa ir palaidotas Szv. Ger
trūdos kapinėse1 in Wood
bridge. A. a. Juozas Zalapukas 
buvo senas skaitytojas “Sau
les”. Lai jam buna amžina at
ilsi, o likusai szeimynai lai 
Dievas suramina.

Pareita Sausio 11-ta diena 
a.a. Juozas Zalepugas ir jo 
žmona Salomieja' apvaiksztine- 
jo savo 50 Metu Vedybine Su
kaktuves.

MEDŽIOTOJAS
NUTEISTAS

Turi Duoti $1,800 
Naszlei

FRACKVILLE, PA. — Phi- 
ladelphijiete naszle, kurios vy
ras buvo nuszautas per me
džiokle, pareita Gruodžio me
nesi dabar gaus tūkstanti asz- 
tuonis szimtus doleriu isz to 
medžiotojo, kuris jos vyra per 
klaida nuszove.

Medžiotojas, Thomas H. Ste
ward, isz Frackvilles, buvo 
taip nubaustas Teisėjo James 
C. McGrady in Carbon apygar
dos teismą, in Lansford mies
tą.

Teisėjas McCrady nuspren
dė kad tas medžiotojas, Tho
mas H. Steward turi Poniai 
Irene Bruder, trijų vaikucziu 
motinai sumokėti tiek pinigu. 
Jos vyras, 34 metu amžiaus 
Willard buvo perszautas per 
krutinę netoli nuo Pocono In
terchange, prie Pennsylvania 
Turnpike.

Bruder lipo per tvora .beei
damas prie savo automobi- 
liaus.. Steward per klaida mis- 
lino kad jis užtiko briedi ir isz 
szirnto mastu tolumo paleido 
szuvi ir Bruderi nuszove.

4 JURININKAI 
ŽUVO

2 Eroplanai Susimusze

JACKSONVILLE, FLA. — 
“Jet” eroplanas susimusze su 
kitu armijęs'*eroplanu virsz St. 
John’s upes. Keturi jurinin
kai žuvo.

Penktas lakūnas, 24 metu 
amžiaus Leitenantas David 
McCulley, isz Garden City, N. j

Lips In Augszta Kaina

Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Kapitonas Michael 
E. B. Banks, Anglijos Kara- 
liszku Marinu komanderius, 
ves devynių vyru kompanija 
in Himalayas kalnus, ir sten 
gtis inlipti in Disteghil Sar 
kaina, kurio virszu dar nie
kas nėra pasiekęs. Kalnas 
yra 25,868 pėdu augsztumo. 
Jis yra vienas isz augszcziau 
siu kalnu ant szio svieto.

J., iszsigelbejo isz savo “Cou
gar” eroplano, kai tam tyczia 
intaisyta sėdynė ji iszmete isz 
jo eroplano ir jis nesužeistas 
nusileido su parasziutu.

Vardai žuvusiuju jurininku 
nebuvo paskelbti.

MES REMIAME 
SOVIETUS

Jie Taksuoja Musu 
Dovanas

WASHINGTON. D. C.— 
Sovietu Unija taksuoja, arba 
uždeda mokesezia ant visas 
maisto ir drabužiu dovanas, 
Kurias mes siuneziame in Rusi
ja, ar in tuos krasztus kuriuos 
Rusija dabar laiko vergijoje, 
kuriu tarpe randasi ir Lietuva.

Rusija per tokias taksas ant 
musu siuneziamu dovanu kas 
metai gauna daugiau negu 
szimta milijonu doleriu. '

Kremlinas szitus pinigus pa- 
vartuoja remti Kanados Ko
munistus, kuriems jis siunezia 
daug visokiu daigtu.

Kanados Komunistai isz 
Kremlino kas metai gauna 
apie dvideszimts penkis mili
jonus doleriu per szitokias do
vanas.

Ponas Milan Jakubec isz To
ronto, Kanadoje, Prezidentas 
Mutual Cooperation League of 
Canada, sako kad laisvo pa
saulio vadai klysta, kai jie žiu
ri in Komunizmą kaipo karisz- 
ka pavoju, o ne kaipo tikėjimo 
ar paties gyvasties pavojaus, 
klausimo reikalą.

Senato Vidaus Apsaugos 
Komisija, Vaszingtone sako 
kad Komunistu veikla yra ge
rai suorganizuota Amerikoje, 
ir kad Sovietai mus visiais 
žvilgsniais isznaudoja.

Reiszkia, kai mes siunezia
me maisto ar drabužiu ryszu- 
lius in Sovietu Rusija ar in ku
ri kita jos pavergta kraszta 
kaip musu Lietuva, mes per ta 
muitą, per tas ‘paszieliszkai 
brangias taksas remiame So
vietu Unijos Komunistu pro
paganda.

SKAITYKIT 
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EGIPTIETIS
PASMERKTAS

GAZA, EGIPTAS. — Ka- 
riszkas Egipto kraszto teismas 
mirties bausme pasmerkė Sau
di as-Lhawa( Gaza miesto pi
lieti kuris buvo intartas, kad 
jis darbavosi ir dirbo su Jor
dano valdžios szpiegais panai
kinti Egiptiecziu Administra
cija in Gaza Strip.

SZESZI ŽULIKAI
UŽSIPUOLĖ

Ant 4 Kareiviu 

YONKERS, N. Y. — Keturi 
neapsiginklave kareiviai buvo 
szesziu žuliku užpulti, apie 
penkta valanda isz ryto, kai 
tie kareiviai rengiasi važiuoti 
su kitais kareiviais in Camp 
Smith in Peekskill.

Ju automobilius buvo susto
jęs del raudonos szviesos prie 
Post Street ir So. Broadway.

Tie szeszi žulikai’, kitame 
automobilyje, prie ju privažia
vo ir pradėjo ant ju puryti ir 
juos kolioti.

Iszkilo kumsztynes. Karei
viai pasitraukė kai vienas isz 
tu žuliku pradėjo tajerio gele
ži szvaistyti. , •

Kareiviu automobiliaus lan
gai buvo iszdaužinti. Kareiviai 
sako kad visi tie žulikai buvo 
jauni vaikezai, dar nesulauke 
dvideszimts metu amžiaus.

Asztuoniolikos metu am
žiaus Louis Liberatore buvo 
labai apie galva apdaužintas, 
jam reikėjo penkių stieziu su
siūti jo žaizdas, in Szv. Juoza
po ligonini ~

Teipgi asztuoniolikos metu 
amžiaus Frank Durante buvo 
in ta ligotiine nuvesztas. Jam 
vienas pirsztas buvo iszlauž- 
tas.

Jųdviejų draugai kareiviai 
buvo 18 metu amžiaus James 
Mahoney, 19 metu amžiaus 
Jerry Gecox.

Visi jie priguli prie szimtb 
pirmo ženklu batalijono.

GRAŽUOLA
PERBAGOTA

Negali Darbo Gauti; 
Turi Per Daug Pinigu

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Kai Philadelphijos bagoczka 
Grace Kelly apsiženijo su savo 
Karalaicziu isz Monaco, tai 
muving-pikezieriu gamintojai 
pradėjo jieszkoti kitos gražuo
les kuri moka kaip loszti ir tu
ri daug pinigu.
Twentieth Century-Fox muv

ing pikezieriu kompanija turi 
viena tokia gražia ir bagota 
loszike, bet jos bosai neleidžia, 
nepavelina jai loszti, nes ji tu
ri per daug pinigu, perbagota.

Szita graži ir paszieliszkai 
pabota loszike yra Dina Mer
rill. Ji galėtu su vienu czekiu 
nusipirkti visa Twentieth Cen
tury-Fox muving pikezieriu 
kompanija, Monaco . Karalai- 
czio kraszta ir kelias kitas to
kias karalystes, ir ji nepraleis
tu nei procento savo ineigos ar 
pinigu.

Sztai kas >er viena yra szita 
graži loszikq, Dina Merrill:

Jos motina, Ponia Merri
weather Po^t yra pavelde jus 
visus milijonus Post Cereal

valgio kompanijos; jos tėvas 
yra szimteriopas milijonierius 
E. F. Hutton nuo Wall Street; 
Jos vyras Stanley Rumbough 
yra Prezidentas American To- 
talisator kompanijos, kuri ga
mina, spauzdina tikietus ir pri
stato maszinas del visu Ame
rikos arkliuku lenktynių?’

Ir dar to negana; jos vyras 
yra anūkas Gilbert Colgate, 
dantims valyti koszes ir muilo 
gaminimo fabriku savininkas.

Ir ji be savo szeimynos yra' 
milijonierka.

Viena muving pikezieriu 
kompanija butu jai davus dar
bą loszti, bet kai tik dažinojo 
aipie jos turteli, tuojaus visi tos 
kompanijos virszininkai už 
galvos stvieresi ir atsisakė ka 
bendra turėti su tokiu kon
traktu.

Jos vyras jai pritaria ir su
tinka kad ji losztu, bet ir jis 
negali intikinti tuos muving- 
pikezieriu gamintojus kad jie 
jo žmona pasisamdintu. Ji mie
lu noru sutiktu loszti visai be 
jokios algos, be jokio atlygini
mo, bet visi jos bijosi.

Ji buvo pradėjus teatruose 
loszti kai ji buvo asztuoftioli- 
kos metu amžiaus. Paskui, už 
keliu metu ji isztekejo už Rum
bough, susilaukė trijų vaiku
cziu, kuriuos ji labai gražiai 
augina. Bet ji dabar norėtu 
gryszti prie loszimo, bet nega
li rasti darbo.

Visi muving pikezieriu di
rektoriai pripažinsta kad ji 
yra graži maloni, gera loszike, 
bet perbagota. Jie pripratę de
rintis su milijonieriais ir pa
tys milijonus szvaistyti; bet 
szita milijonu ant milijonu ir 
dar kitu milijonu ant tu mili
jonu milijonierka jiems graži, 
maloni, bet jau perbagota.-

AMERIKIETIS LAIK-
RASZTININKAS

Kaip Ponas Važinėjo 
Po Rusija

MASKVA, RUSIJA. — 
Musu mokslincziai yra daug 
klausimu iszkele ir dar dau
giau iszrisze, bet vienas klau
simas, kuris ilga laika nebuvo 
iszrisztas buvo tai: “Ar Ame
rikietis, ypatingai laikraszti- 
ningas gali važinėti po Rusija 
su Amerikoniszku, poniszku 
naujausios mados automobiliu 
ir paskui sau gyvas ir sveikas, 
su tuo paežiu automobiliu su- 
gryszti. Ir ar jis nebutu tenai 
suaresztuotas. ’ ’

Laikrasztininkas Art Buch
wald nutarė ta klausima isz- 
riszti. Jis nusipirko daug bran
giu valgiu, szampano, vodkos, 
sznapso, geriausiu suriu ir ki
tu gardumynu ir daug visokiu 
dovanu.

Didžiausia jam beda buvo 
gauti ne Sovietu paszportus ir 
pavelinimus bet savo žmonos 
pavelinima važiuoti in Rusija.

Jam eme tik viena menesi, 
kelis telegramus ir keletą tuzi
nu laiszku, ir sztai visi rasztai 
su pavelinimais buvo parūpin
ti. Jis pasirinko drauga del tos 
keliones, rasztoja Peter Stone, 
kuris mažai ka žinojo apie 
Ruskius ir dar mažiau paisė, 
bet kuriam pinigai riebi alga 
patiko.

Kadangi jiedu nutarė va
žiuoti kaipo Amerikos bago- 
cziai, imperijalistai, laikrasz
tininkas Buchwald nutarė kad
reikia tikrai poniszkai važiuo-'
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ti, su imperijalistiniu automo
biliu. Jis nutarė kad tokiai ke
lionei jokis kitokis automobi
lius netinka kaip tik Amerikos 
didelis, brangus, puosznus Im
perial automobilius.

Chrysler kompanija sutiko 
jam parūpinti viena isz savo 
didžiausiu, puoszniausiu ir 
brangiausiu Imperial automo
biliu. Tame automobilyje bu
vo parūpinta du telefonai, ra
dijas klausytis ir kitas žinias 
siunsti; vienose duryse buvo 
mažas baras su sznapsu ir 
stikleliais. Pats automobilius
buvo intaisytas su naujausiais ventu ir tokius automobilius 

; ir brangiausiais iszradimais, vairuotu.

Ar Ragavote

, Andrulio Sūrio?

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad, - x

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:
Michigan Farm Cheese Dairy,

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

Vasario, kuomet yyksta vi

-i---------------------------------------- ---—, ri.

“torque-flight transmission, 
hemispherical combustion, full 
time co-axial power steering, 
oriflow shock absorbers, total 
contact braking, ir su viso
kiais kitais korabais, kuriu 

' Ruskiai nebuvo nei mate. Au- 
; tomobiliu kompanija jiems pa- 
; rūpino ir draiveri, szauferi' 
Belga, Poną John van den 
Bergh, kuris puikiai moka’ Ru
su kalba ir kuris teipgi yra me- 

j chanikas ir moka automobiliu 
i pataisyti.

Bet buvo didesne beda ta au- 
I tomobiliu apdrausti, gauti in- 
i surance ant jo. Amerikos ap- 
i draudos kompanijos nesutiko 

ji- apdrauti, pasiaiszkindamos, 
kad jeigu kas tenai Rusijoje 
atsitiktu, tai joms butu baisi 
beda stoti in teismą ar Rusisz- 
kus rublius gauti isz Ruskiu.

Galu gale, ant svieto di
džiausia apdraudos kompanija 
Anglijos Lloyd’s of London 
sutiko ta automobiliu apdraus
ti.

Sovietai tam laikrasztinin- 
kui davė dvideszimts viena 
diena tai jo kelionei po Rusija. 
Bet buvo daugiau bėdos su 
Czekais ir Lenkais, kurie davė 
jam tik 48 valandas per ju 
krasztus pervažiuoti.

Bevažinėdami po Rusija visi 
jie rūke brangius cigarus, vi
siems pundino geriausio szam- 
pano, vodkos ar sznapso kaip 
kam patiko.

Laikrasztininkas Buchwald 
sako kad jis szitaip norėjo 
tiems Sovietams kapitalistine 
evangelija skelbti ir parodinti, 
kad Amerikiecziai tikrai po- 
niszkai ne tik gyvena, bet ir 
važiuoja.

Jis sako kad vėliau kada jis 
paraszys apie kaikuriuos savo 
invykius toje kelionėje. Jis tik 
tiek pastebėjo, kad, tie Ruskiai 
kurie mate jo automobiliu, ge
re ju sznapsa, valgė ju gardu
mynus priėmė ju dovanas, vis- 
tiek neintikejo, kad kas nors 
Amerikoje taip poniszkai gy-

sokį Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”




