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Prancūzijos Premjeras SOVIETAI TYLI

Nieko Nesako Apie 
Generolą Charles 

de Gaulle

NUSILENKIA
GENEROLUI

I VARYMAS
IN KOLCHOZUS

GRAŽUOLES
GERIAU PATINKA

SARGU ANT BER
LYNO RUBEŽIAUS

Taryba Priėmė 
Charles De Gaulle

Buvo Klaida, Sako 
Komunistai

BERLYNAS, VOK. — 
Vakaru Berlyno policijantai

MASKVA, RUSIJA. —
Sovietu Komunistu laikrasz- 
cziai nei žodžio nėra vapteleje 
apie tai kas dabar darosi Pran
cūzijoje. Laikrasztis Pravda j 
daug rasze apie nauja Francu- Į kada nors turėjo.
zijos Premiera Charles 
Gaulle, bet redakcija nei 
džio neprasitarė nei už, 
priesz.

Komunistai Prancūzijoje 
buvo labai prieszingi Genero
lui de Gaulle, bet Komunistu 
partija Sovietu Rusijoje nieko 
nesako, ir laukia. i

BUDAPESZTAS. Ven-

Priežastis szitos dvigubos

de 
žo- 
nei

EROPLANAS
PARSZLUBAVO

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA.
— Generolas Charles de Gaulle grijos Prezidentas Komunistas 
dabar turi daugiau ingaliojimo Dobi, su Premieru Muennich 
ir jiegos valdžioje ir taryboje,, stengiesi nuraminti ūkininkus, 
negu kuris Prancūzu vadas Seregelyus, kad jie nebus po 

prievarta varomi in Kolcho-
Dabar, kai' Generolas de žus. Jiedu prisipažinsta kad 

Gaulle gavo tiek valdžios, jo “viena karta mes tokia klaida 
didžiausias darbas yra greitai buvome padare, bet jos jau ne
sudaryti savo taryba ir valdy- bepakartosime. ’ ’ Dobi prižada 
ba, kad galėtu atstatyti Pran-' ūkininku gamybiniai koopera- 
euzijos lygsvara in szeszis me- tyvai ateityje bus organizuo- 
nesius, kaip jis’ yra Francu- Jand laisvu noru.
zams prižadėjęs. Kai Mattysias Rakosi inve-

Pirmutinis jo žingsnis buvo de Vengrijos grieszta Komu- 
nuskristi in Alžira, kur jam n^s^u diktatūra, 1948 metuose, 
būtinai reikalinga sukilimus! ps insake Stalino pavyzdžiu 
numalszinti ir tvarka ir taika varyti ūkininkus in Kolchozus.

MONTREAL, CANADA. — 
Sovietu Ambasadorius, Dmitri 
Chuvahin, atstilanke in Mon-_ į pranesza kad Rytu Vokietijos 
treal Tarptautini Turga, buvo' Komunistai yra paskyrė du 
papraszytas atsistoti prie pa-1 sykiu daugiau kariszku ir poli- 
veikslo Suvienytu Valstijų! ei jos sargu prie rubeziaus ku- 
pirmojo dausinio satelito. Jis ris atskiria Vakaru Berlyną 
nenorimos sutiko tenai atsisto-' nuo Rytu Berlyno, 
ti kad laikrasztininkai galėtu
jo,paveiksią nutraukti. Vėliau sargybos dar nėra paskelbta, 
jis tiems laikrasztininkams nors Komunistai aiszkina kad 
prisipažino kad jam butu daug į tai tik del atsargos priesz tuos 
geriau patikę, jeigu jie butu kurie veža uždrausta tavora 

1 pakvietė kelias gražuoles prie ■ skersai ta rubežiu. Bet laik- 
jo atsistoti del tikrai gražiaus rasztininkai spėja kad per 
ir tinkamo paveikslo. 1 daug Vokiecziu kasdien pabė

ga isz Rytu Berlyno in Vakaru 
Berlyną ir net patys Komunis- 

APVOGE . tu partijos vadai apleidžia sa
ri vonr A Tin a apt a v o partija ir neszasi in LaisvaRESlAURANlA:vJaru]Berlyna

Prancūzijos Premieras, 
Pierre'Pflimlin ilgai bet, ro
dos, nepasekmingai stengie
si palaikyti Prancūzijos val
džia. Kai mes szita raszome, 
tai jau ateina gandai kad jis 
yra pavedės visa Prancūzi
jos valdžia Generolui Char
les de Gaulle. Sukilimai yra

prasidėję ne tik Alžirijos 
kraszte, bet ir paežio j e 
Prancūzijoje.

Prancūzijoje dabar tikrai 
neramu. Daug žmonių, kurie 
ketino važiuoti in Prancūzi
ja del atostogų, dabar laukia 
pažiūrėti kaip viskas tenai 
baigsis.

ra-

Isz Amerikos
spėjo iszneszti tik pomninka, 
ant kurio tos moteriszkes var
das buvo iszkaltas.

PREZIDENTAS
D. EISENHOWERIS

Mokslo Užbaigimo 
Prakalbose

VIESULOS
IN WISCONSIN

23 Žuvo; Szimtai
C

Sužeistu

Generolą de 
per balsavi- 
penkios de- 
trisdeszimts

HONG KONG, KINIJA. -• 
Amerikos Lakunu sztabo C-54 
eroplanas negalėjo nusileisti 
nes elektros intaisai pagedo ir 
jis negalėjo nuleisti savo
tus. Jis norėjo nusileisti in 
Hongkong aerodroma, bet tu
rėjo gryszti in Philippines.

Anglijos Lakunu Sztabas 
greitai pasiuntė savo Lincoln 
bombneszi tam eroplanui in 
pagelba, kad ji parvestu in 
Clarks Field. Bet kelionėje to 
bombneszio vienas inžinas isz- • 
krito. Anglijos Lakunu Szta- į 
bas tuojaus kita savo Laivyno 
eroplana “Sunderland Flying 
Boat’’ pasiuntė abiem tiem 
eroplanam in pagelba.

Amerikos Lakūnai teipgi'; 
greitai pasiuntė kelis savo di
džiausius eroplanus ir visi jie 
saugiai ir pasekmingai pasiekė ! 
Philippines ir nusileido 
Clark Field aerodromo.

I sugražinti.
Buvusioji Prancūzijos tary

ba nubalsavo 
Gaulle ingalioti, 
ma; du szimtai 
szimts szeszi už,
priesz. Kai keli tos tarybos na
riai stojo pareikszti savo pasi- 
prieszinima, Generolas Charles 
de Gaulle juos tuojaus nutildi- 
no pasakydamas kad jeigu jie i 
nesutiks, tai jis pasitrauks.

Jis buvo ingaliotas:

Bet Vengrijoje žemes ūkio 
Kolchozininkams ėjo leeziau 
negu kituose Sovietu paverg
tuose krasztuose.

Priesz 1945 metu sukilimą 
ir po jo didoka dalis ūkininku 
atgavo savo žemes ir isztruko 
isz Kolchozu baudžiavos.

Nors privatus, asmeninis

NEW YORK, N. Y. —
Du vagiai, vienas su atprovin- JAPONAI LAIKE
tu revolveriu, pasivogė tuks-i AMFRIKII7TI
tanti asztuonis szimtus doleriu 1
isz restauranto in Queens, ank- i
sti isz ryto. Jie mažame kam
barėlyje užrakino tris duonke- JaPonij°s teismas nutarė del 
pius.

Policijantai sako kad tie va-

TOKYO, JAPONIJA.

dar deszimts dienu sulaikyti 
Joseph Crowley, Amerikieti 

į biznierių del tardinimu, kas- 
link'jo szvogerio mirties. Jo 

I ryto, per skiepo duris ir užtiko i szvo°erįs> T‘ A' D‘ Jones buvo 
I tuos duonkepius. Užrakinę' SUraStaS negyVas’ GeSužio 8ta 
juos, jie surado to restauranto ! diena’ Keleta aplink^iu kas- 
ofisa, iszlauže duris ir pasiėmė!link J° mirties iszrodo intarin‘ 
visus pinigus. i °os> bet Japonu valdžia sako

....... . , . . . . kad Amerikietis nėra nei in-Kitas darbininkas, ateies in; , ., , , . , . ; tartas, nei Kaltinamas,darba puse po penkių, atrakino
to mažo kambarėlio duris ir j t • h
iszleido tuos tris duonkepius. 1 , Skaitykit “Saule”

ant i
EMMITSBURG, MD. — 

Prez. Eisenhoweris, per moks
lo užbaigimo iszkilmes in ■ 
Mount St. Mary’s Kolegija, pa-! 
sake kad visu jaunuju svar
biausia pareiga kovoti del tai- | 
kos namie ir užsienyje.

Szita maža Katalikiszka ko-! 
legija sziais metais apvaiksz-į 
czioja savo pusantro szimtoI 
metu suKakti.

Prezidentas teipgi tokia pat 
proga kalbėjo in Annapolis 
Navai Akademijos studentus, 
mokslus baigianezius. Czia i 
daugiau kaip devyni szimtai! 
sziais metais baigia kariszkus! 
Laivyno mokslus.

Tai pirmutinis sykis in dvi-I 
deszimts metu kad AmeriKOS' 
Prezidentas szitose iszkelme- 
se yra dalyvavęs.

MOTERISZKE
ŽUVO GAISRE

MENOMONIE, WIS.
Baisios viesulos iszkirto 
rios deszimts myliu kelia per 
ukius. in Wisconsin valstija. 
Dvideszimts-trys žmones buvo 
užmuszti ir daugiau kaip szim- 
tas buvo sužeista. Tiek tik 
dar žinoma. Laikrasztininkai 
sako kad skaiezius bus dar di- j riszke 45 metu amžiaus isz Le-

! dėsnis. ; vittown, prigėrė in Delaware
Ligonines trijuose miestuo- Į upe, kai ji iszpuole isz mažo 

se buvo pripildintos suželtai
siais; mokyklos buvo panau
dotos ligoniniu.

I In Colfax treczdalis namu 
i buvo sunaikinta ir trylika try- 
! lika žmonių buvo užmuszta. tu, apie dvi valandas po tai ka- 
I Badot miestelis, kur gyvena | da ta nelaime atsitiko.
! apie trys szimtai žmonių, buvo 
! viesulos sunaikintas.

Tos viesulos paliete South 
Cloud miestą in Minnesota ir 
Albany miesto ukius, teipgi in 
Minnesota.

ketu-

ZMONA PRIGĖRĖ

Iszpuole Isz Laivelio

BRISTOL, N. J. — Mote-

ukininkavimas ir nesuderina- giai *nej° m Tufaro restauran- 
mas su Marksizmu ir Leniniz- ta’ ap^e ketvirta valanda isz 
mu, bet jo žymiai didesnis na- 

! szumas Verczia Komunistu da- 
Pavartuoti visiszka valdžia permainas ir nuolankas’ 

visame kraszte, be jokio kitu nežiurint kad tokis nusileidi- 
insikiszimo per szeszisx mene- mas ?ra pavopng’as kad ir al
sius, per kuri laika visi tary-’i s2tiems komunistu partijos 
i vii d g m sĮ bos nariai iszvažiuos ant atos
togų. Gruodžio menesyje Ge------------------------- ■
nerolas Charles de Gaulle isz- 
duos savo apyskaita tai tary- REIKALAUS 
bai. —

Permainyti kraszto konsti- Į 
tucija ir visa valdžios tvarka.

Jam bus duotas ilgesnis lai-j 
kas pertvarkyti visa Alžirijos 
valdžia ir tvarka.

Cairo mieste, Alžirijoje, Ne
priklausomybes Pažangos vir- 

! szininkas, yra pasakęs: “Mes! 
! tesime toliau savo kara priesz 
! Prancūzija, ir Generolas de 
Gaulle nieko czia nepadarys.’’' 

Bet kai Generolas Charles 
de Gaulle atvyko in Alžirija,! 
tai jis buvo žmonių triukszmin- 
gai priimtas ir pavaiszintas. ;

GRAŽINTI! Laivas Susprogo

Buvusi Venezuelos
Diktatorių

Venezuelos valdžia 
pareikalauti kad 

valdžia Venezuelos 
isz musu

laivelio prie Tullytown Cove, 
apie rtys mylios nuo Bristol.

Ponios Regina M. White la
vonas buvo isz upes isztrauk- 
tas apie antra valanda po pie-

RUBLIAI
NEPATINKA

BETHLEHEM, PA. — Asz- 
tuonios deszimts devynių ihe-j 
tu amžiaus Ponia Mae Cald-j 
well žuvo gaisre, kuris sunai
kino jos namus, netoli nuo 
Bethlehem miesto.

Ugniagesiai isz to gaisro su-

Kiek policijantai galėjo su
žinoti, ju virszininkas John 
Waltrick sako kad Ponia 
White buvo tame laivelyje su 
savo vyru, James, 45 metu am- 

I žiaus ir su jųdviejų sunumi, 17
Visoje apylinkėje susisieki- ■metu amžiaus James Jr„ kuris 

mai yra nutraukti, telefono!ta laiveli tuo laiku vairavo. 
Ponia White pasistojo laively
je eiti in pryszaki kai jos sū
nūs ta laiveli pasuko in deszi- 
ne. Ji inpuole in upe apie szim- 
ta mastu nuo kranto. Jos vyras 
inszoko ja iszgelbeti, bet ji isz- 
slydo isz jo ranku ir nuskendo, 
nes ji nemokėjo kaip plaukti.

dratai nutraukti, stulpai isz 
vartyti ar nulauszti.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Septyni szimtai keturios de- 
szimts du keleiviai su ekskur- 
zija atvyko in Paryžių isz So
vietu Sanjungos, pasidairyti ir 
pasirodyti.

Bet kai jie norėjo rubliais 
mokėti, Prancūzai sztorninkaiI
ir vieszbucziu savininkai nesu
tiko imti rublius, bet pareika
lavo Amerikoniszku doleriu.

Nors Sovietai statosi dide
liais ir galingais, bet Amerikos 
doleriukas ne tik didesnis ir 
stipresnis, bet ir malonesnis.

Pirkie U. S. Bonus

CARACAS, VENEZUELA. 
Venezuelos Tarybos Ministeris 
sako kad 
rengiasi 
Amerikos
valdžiai perduoti, 
kraszto iszvaryti buvusi Dik
tatorių Marcos Perez Jimenez, 
kaip paprasta prasikaltėli.

Teisiu Ministeris Andres 
Aguilar laikrasztininkams pa
sakė kad valdžia dabar tariasi 
ir rengiasi pasiunsti papraszy- 
ma ar pareikalavima kad bu
vęs Diktatorius Perez Jimenez 
butu pavestas Venezuelos teis
mui.

i

Valdžios virszininkai sako 
kad szitas buvęs Diktatorius 
Perez Jimenez yra pasivogęs 
szimtus milijonu doleriu isz to 
kraszto ir pabėgo Sausio 23 
diena per sukilimą.

Jis atvažiavo in Amerika ir 
apsigyveno in Miami Florida, 
kaipo Politinis Pabėgėlis. Po- 

į litiniam pabėgėliam ar prasi
kaltėlėm valdžia vis duoda ap- 

| sauga ir juos priima, bet dabar 
Venezuelos valdžia stengiasi 
priparodinti kad. szitas Perez 
Jimenez nėra Politinis Prasi- 

: kaltelis, bet paprastas vagis.

Vienos szeimynos penki 
nariai, kuriu tarpe du vaiku- 
cziai buvo sužeisti, kai dvi- 
deszimts pėdu ilgumo cabin 
cruiser laivas susprogo ir 
sudege Chicago upėj e.

Trisdeszimts dvieju 'metu 
amžiaus Robert Murphy ir 
jo vaikucziai, 10 metu Patri
cia ir 8 metu Thomas, (apa-

ežioje) buvo nuveszti in Illi- • 
nois Masonic ligonine, Chi- 
cagoje.

Jis ketino ta laiva pirktis 
ir buvo iszvažiaves ji pa
tikrinti, kai ta nelaime atsi
tiko. Jo žmona ir jo szvoge- 
ris John Hunt teipgi buvo 
sužeisti.

f i
\

v
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Kas Girdėt
Maskvoje, Sovietu Rusijos 

Premier a s Nikita Chruszcze- 
vas, pasipusdanias ir pasidrą
sindamas, po tai kada Sovietai 
paleido savo naujausia ir di
džiausia “szputninka,” kuris 
sveria tris tukstanczius svaru, 
pasakė kad dabar jau, laikas 
Amerikai susitarti ir suside
rinti su Sovietu Sanjunga, kol 
dar laiko liko.

Lietuvoje, tarp Kauno ir 
Klaipėdos dabar variuojama 
vis daugiau ir daugiau vande
nio kelias, Nemunas, Kursziu 
mariomis, veszti visoki ta,vo
ra. Vien tik anglies vežimas 
szitaip trtylika rubliu piges
nis negu veszti vieszkeliais.

Yra iszrokuota, kad bevai- 
ruodant automobiliu, vienas 
isz keturiu tukstancziu užsi- 
musza per metus; O susižeidžia 
vienas isz pusantro szimto.

Dabar Amerika turi viena 
isz didžiausiu ir greicziausiu, 
vieno inžino eroplanu, kuris 
kasztuoja beveik deszimts mi
lijonu doleriu. Valdžia yra da
vus savo orderi del penkios de
szimts tokiu eroplanu.

Tie kasztai nebutu. jau tokie 
baisus jeigu būtume tikri kad 
tokie eroplanai mums tikrai 
reikalingi ir kad jie musu 
kraszta apsaugos. Bet, di
džiausia beda kad kariszki ero
planai, kaip, ir musu automo
biliai labai greitai isz mados 
iszeina. Sziandien jis geras ir 
tinkamas; bet rytoj ir po ryt 
pasirodins dar geresnis, dar 
greitesnis ir dar tinkamesnis.

Kapelionai vaiske sako kad 
dabar jaunieji vyrukai, kurie 
stoja in vaiska yra rimtesni, ir 
rodos geriau mokinti, ir su jais 
mažiau ,'bedos.

Vienas Daktaras pataria vy
rams dabar auginti usus ir 
barzdas. Jis paaiszkina kad 
miestuose dabar randasi tiek I 
daug dulkiu ore, kad ūsai ir 
barzdos daug tu dulkiu pagau
tu, pirm negu žmogus jas in 
savo nosi ir burna insitrauktu. 
(Jis apie merginas ir moteris 
dar nieko nėra pasakęs.)

Mokslincziai sako ir perspė
ja, kad szi rudeni visur pri
truks mums mokintoju. Kole
gijos ir universitetai jau dabar 
Lozorių gieda; pradines ir 
High School mokyklos jau da
bar tariasi samdintis tuos ku
rie dar nėra baigė savo moks
lus kolegijose.

,.s
4'

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslau

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col plocrio 

. Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksxto® po
pietes virbeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai, . $1.00
Saule Publishing 06.. 
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Teismas, in Leeds, Anglijo
je, atėmė vairavimo laisčius 
nuo Berry V. Goodman ir ji pa- 
tupdino in kalėjimą del szesziu 
menesiu; kai buvo priparodin- 
ta kad tas draiverys:

Pravažiavo pro tris raudno- 
nas szviesas; Susimusze su tri
mis automobiliais; Sudaužo 
pagarsinimo plakata; Sudaužo 
gazolino tankas; Atsimusze in 
du stulpu; Neturėjo vairuoji- 
mo laisniu.

Ir visa tai jis padare, atliko 
in mažiau kaip deszimts rninu- 
cziu, nevažiavęs nei pilnos my
lios.

Alaus baczka, Pittsburghe, 
1700 metais kasztavo visa si
dabrini doleri.

Vienam žmogui taip insipy- 
ko laukti prie geležinkelio 
kryžkelio, kai ilgas freitas te
nai buvo sustojęs, kad jis isz- 
lipo isz savo automobiliaus ir 
atkabino to freito karus, taip 
kad kai inžinas pradėjo juos 
traukti, puse ju pasiliko ana
pus to kryžkelio, ir tas draive
rys sau nuvažiavo. Ir mes taip 
ne syki norėjome padaryti, tik 
nebeiszdrysome!

Pavasaris Maskvoje! Komu- 
nistiszkas laikrasztis, Maskvo
je, bedavoja, kad valdžios szto- 
ruose negalima pirktis gyvu 
kvietku, kad tenai parduoda
ma tik popierines kvietkos, ku
rios atstiduoda fabriko dvoki
mu ir yra apdulkėjusios ir isz 
prastos popieros nulipdintos. 
Mužikai, slaptomis kelias 
kvietkeles bagocziams isz savo 
daržu kartas nuo karto parda
vinėja.

In Birmingham Alabama, 
Fred T. Howard buvo nuteis
tas ant trisdeszimt-s metu in 
kalėjimu, už trylika centu. Pa
sirodė kad jis nužudė savo 
dranga vagi, kai jiedu nesuti
ko kaip pasidalinti savo grobi, 
ir del trylikos centh ta,ip> susi
musze kad Fred T. Howard sa
vo dranga užmusze.

1 • • 1 "

In Minneapolis, Minnesota, 
draiverys sustabdė savo auto
mobiliu ant tilto skersai Missi- 

. . 7 .ssippi upe, mszoko pi upe ir 
iszgelbejo moteriszke, kuri bu
tu prigerus. Kai jis sugryžo 
ant to tilto, jis rado kad polici
ja,ntas buvo ant jo automobilio 
uždejes tikieta, už tai kad te
nai nevalia sustoti.
t ----------- ::------------

In Oklahoma City, Oklaho
ma vienas kostumeris pasisam
dė taxi ir nuvažiavo in kliuba. 
Jis taksi draiveri užsikviete 
užkasti ir iszsigerti. Draiverys 
pilnai pavalgė ir skoningai 
iszsigere ir paskui tam kostu- 
meriui bila padavė del $8.95 
del laiko praleisto tame kliube.

Pittsburghe, būvės kalinys 
buvo sugautas kai jis stengiesi 
klebonijos duris atsirakinti 
vidurnaktyje. Jis policijan- 
tams pasiaiszkino: “Asz jiesz- 
kojau vietos pasimelsti.”

In Ardmore, Oklahoma, pen- 
torius matuotojas sustabdė sa
vo automobiliu prie vienu na
mu. Žinodamas kad janj užims 
ilgiau negu tenai pavėlinta, su
stoti, jis paliko maža raszteli 
an| savo automobiliaus lango:

” kantorius, Dilba, vidury-

Užbaigęs savo darbi! jis su- 
gryžo prie savo automobiliauk 
liti, kuri® s&kū: '’’Polici jallteS. 

ir rado tikieta su mažu raszte-
Dirba lauke.”

Tautu Sanjungos Sekreto
rius Dag Hammarskjold yra. 
perspėjęs Anglijos dipliomatus 
palaukti nors szeszis menesius, 
pirm negu jie sutiks laikyti 
Virszunes Vieszpatyscziu su
sirinkimą su Soviteu Rusija, 
nes, jis sako, Khruszczevas da<- 
bar tai]) apsvaigęs savo pasi
sekimu'namie, kad jis mislina, 
kad jis gali ir viso svieto at
stovus stumdinti.

VARGINGAS ::
:: SIERATUKAS

Mikutis neturėjo tėvo nei 
motinos ne jokiu giminiu; ne
turėjo taipgi jis namu ne savo 
loveles ne ^kąsnelio duonos. 
Vargingas sieratukas gyveno 
be jokios globos, niekas juom 
nesirūpino, niekas jo neužklau- 
se ar jisai sotus ar ko jam 
trūksta,. Ėjo vargszas keliu nu
ilsės ir pats nežinojo kur eina. 
Norėjo valgyti, bet nieko netu
rėjo. Kojoms suskaudus, sėdo 
Mikutis prie kelio.

Pradėjo temti, artinosi nak
tis. Sieratukas labai bijojo 
nakties. Pažiurėjo jis angsz- 
tyn; tamsiame dangaus skliau
te pamate žvaigžde kuri rodos 
jam mirktelėjo ir rodos in ji 

prasznabždejo:
— Nesibijok vaikeli, asz in 

tave žiūrėsiu ir apsaugosiu nuo 
visokiu nelaimiu.

Nusiszluoste vargingas sie- 
ratelis aszaras, sukalbėjo po
terėli ir nusiramino. Jau nieko 
nebijojo, nes atsiminė motinos | 
žodžius kad danguje ir visur' 
yra. Dievas kuris naszlaiczins 
ir pavargėlius laiko savo glo
boje. »

Dai karta, jisai pažiurėjo 
auigsztyn kur mirgėjo žvaigž
dute, in ji meilei nusiszypsojo, 
atsigulė ant žemes ir užmigo.

Kada vaikiukas pabudo jau 
szviėte, puikiai saulute: buvo 
gražus vasaros rytas. Mikutis 
pamate keliu einancziu žmonai 
in miestą su pienu.

Motere paregėjus vaikiuką 
sustojo ir paklausė:

— Ka tu ežio n vienas da
rai laukuose ? Kur tavo 'moti
na?

— Mano tėvai mirė. Asz 
neturiu jokiu globėju.

Žmona, davė vaikeliui duo
nos su pienu ir nusivedė in sa
vo grimzde. Vaikutis pas 
gera žmona iszaugo ir senatvė
je ja maitino ir gerbe kaipo 
tikra savo motina.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra
ižykite ant adreso £*°Miehigan Farm 
Cheese Dairy, Inc.,, John Andrulis, 
Pres.,- Fountain, Michigan.

Pypkes Durnai
Nėra Skirtumo

Kokis yra skirtumas tarp 
Girtuoklio ir tuszczio 

maiszo?
Jokio skirtumo nėra,
Nes girtuoklis, o ir
Tuszczias maiszas negali 

stovėti.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygai Įsi 
szito Katalogo

------- I 
ISTORIJOS, PASAKOS, 

APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No. 103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveiksląis. 177 
dideliu puslapiu, 35e.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi ju'okai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c,

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

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

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

No.120—-Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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 
An glorias isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.1.34—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.145—Apie' 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, 20o.

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-

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

MPirkie U. S. Bonus!

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgo* 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; 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, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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 budd, 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 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35o.

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium.-15<J

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Įf-žr3 Nepamirszkite dadeti 
dęszimtuka 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., 
M&h&noy (Utr, Pa., * IL 8, *



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kaip Senas Jaunikis Gavo Gera 
:: Paczia Ir Kukarka ::

JUISTER Baker norints buvo 
senas jaunikis bet tankiai 

turėjo visokius ergelius su sa
vo kukarka. Gyveno jisai sau 
vienas, turėjo sena tarna ir ku
karka, kurie jam vede visa 
gaspadorysta. Taji vakaru bu
vo prisakęs, kad kukarka Rei
de butu namie deszimta valan
da, o kad per savo apsižiopli- 
nima paliko ant stalo book;: 
geros guzutes, kuria pirko nuo 
agento isz Kanados to lei ku
karka neparėjo ant laiko, nes 
beveik isztusztino visa bonka. 
Bakeris buvo taip pripratęs 
prie naminio viralo jog pilvas 
pradėjo revoliucija ir spyrėsi 
savo tiesu.

Ta ryta pats sau iszsivire ke
lis kiauszinius ir suvalgė, mau
stydamas kaip ežia bus su pie
tums. Nesulaukdamas savo ku- 
karkos, pradėjo rūpintis ir 
keikti kaip Maskoliszkas Ka
zokas kad sztai iszgirdo skam
bėjimą elektrikinio varpelio 
prie duriu. Atidaręs duris pa
regėjo stovinezia jauna motete 
pasirodžiusi juodai ant kurios 
galima buvo pažinti kad yra 
naszle, o už rankutes laike mer
gaite apie szeszin metu am
žiaus. '

— Ar tai mano kambariai ? 
Užklausė saldžiai.

— Duok'Dieve kad tai bu
tu tamistos, atsake Bakeris nu
lindęs.

— Tai gal paklydau ?
— Juk asz czionais gyve

nu.
—- Isolds czionais augsz- 

tas?
— Ketvirtas augsztas.
— Pataikau gerai. Juk tai 

tie patys kambariai kuriuos 
vakar parandavojau, tai yra 
pirma Apriliaus.

Ar Ragavote

Andrulio] Sūrio?j j

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

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy,
John Andrulis, Pres.,

; Fountain, Mich.

Vasario, kuomet vyksta vi

Mister Baker stovėjo nusi
stebėjas. Ka tai ženklina? Bet 
tuojaus sau atsiminė kad diena 
priėsz tai buvo pasakęs locni- 
ninkui namo kad ketina iszsi- 
kraustyt, bet nepa,sake katra, 
dienai Ant galo atsiliepe in mo- 
teriszke:

-—• Mano brangi misuke, ar 
moki tu virt ?

— Taip, moku, bet tas nie
ko nesikisza prie stubu.

— Tas nieko, bet asz esmių 
iszalkes kaip vilkas. Jeigu gei
di su žmogum pasikalbėt tai 
reikia pirmiause jo bada ap- 
malszyt, o paskui daryti “biz
ni.” Bukiė taip maloni eiti su 
manim in kuknia ir isavirti 
man pietus, o po tam pasikal
bėsime kas czionais yra “bo
su.”

— Tas man labai patinka 
nes nuo ryto da nieko neturėjo 
me burnoje, o mano mergaite 
taipgi yra labai iszalkus. Keti
name in czionais atsikraustyt 
rytoj todėl atėjau pažiūrėt mu
su kambariu.

■ O kad mister Baker turėjo 
gera zoposti maisto namie, 
daugiau nieko nepasiliko nasz- 
lei kaip tuojaus imtis prie pa
darymo pietų. Bakeris pasiėmė 
mergaite in kita kambarį, pa
ėmė kėlės knygas su paveiks
lais kuriuos rode del mergaites 
ir ja. linksmino. Po tam nuėjo 
in szepa, iszeme bonka ir pa
state ant stalo, tam paežiam 
laike naszle atidarius duris in- 
ejo ir padėjo torielkas ant star 
lo, o Bakeris pastate stiklus.

■— Ar da. ko gal reikia ? (
— Gali ponas padėti pei

lius ir videlcius ant stalo.
Naszle atnesze pietus isz 

kuknios; Bakeris padėjo kėlės 
storas knygas ant kėdės del 

sokį Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris 1
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kpksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!” 

mergaites kad ji galėtu su jais 
sėdėti prie stalo. Pripylei stik
lelius su vynu, kalbėdamas:

Sveika, man netikėta 
gaspadinele ir man iszgelbeto- 
ja. Turiu pripažint kad tokiu 
pietų nevalgiau jau nuo keliu

e******** ****>**>♦-*>* 
* < *

Jus isztekejusios moteriukes, 
Kurios da turite uoszves, 

Atsiklaupkite ir padekavokite 
Dievui, 

Kad neturite panaszios 
uoszves, 

Kokia randasi kitam 
. •. steite.

Toji uoszve susibartus su 
savo marezia, 

Užliejo jai verda,nezios 
alyvos ant galvos, 

Kad toji neparnesza jai 
vandens.

Supratus ka padare, 
Uoszvele isz baimes 
Iszszoko per langa. 

Užsimuszdama ant vietos.
Isz to galima imti 

pamokinimai, 
Kad jauna, apsivedus 

pora, 
Neprivalo gyventi su 

tėvais, 
Tiktai eiti “ant. savo 

duonos.”
* * *

Kur ten Pennsylvanijoje, 
Tūlam mieste,

Viena bobele nevos pas 
daktaru nuvažiavo,

Rodos klaust, bet negavo, 
Mat pinigu mažai turėjo, 

Tai to gauti negalėjo, 
Pas savo vyra tuojaus 

tiligrapavo,
O tas vaikine pats in ten

' nuvažiavo,
Pacziule rado saliunoje 

baisiai nusilakusia,
Suvis pasigėrusia, 

Parsigabeno namon, 
Ir davė gerai skuron, 

Kas buvo tolinus nutylėsiu!
* * *

Ten kur Indianose,
Tiktai nežinau katrose,

Senas vyras, su jauna, boba 
atsirado,

Tame atsirado ir antras vyras, 
Starkesnis negu pirmas.

Paczia ir vaikus kitur turi, 
Bet ant to nepaiso nežiųid,
Sziandien teip gyvuoja, 

Linksmai, nedejuoje.

“Talmudo Paslaptys”
‘ Žydu tikybos

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa.,

Įmetu! Ant sveikatos misis.
— Misis Brown, praszau 

pono.
— Po velniu,, ka tamsta 

kalbi?
—- Taip, vadinuosiu Misis 

Brown.
— Kokia Brown?
—• May Brown, po vyrui 

Pranui Brown.
— Isztikruju tai netikėtas 

ir gilinkningaš suėjimas! Pa- 
szauke Baker, stovėdamas sza- 
le jos kėdės ir spausdamas jos 
ranka.

— Tai tu ėsi May Brown, 
ar taip?

—■ Taip, naszle po miru
siam Frauni Brown. 0 kaip ta
ra,ištos pravarde?

—- James Bakeris.
— Ka tamista sakai ? Juk 

tai buvai mano vyro geriausiu 
draugu!

— Tas pats, asz juom es
mių.

—- Mai gudnes! Tai tik ne
tikėtas ir nepaprastas pasima.- 
ytmas ii' suėjimas.

—- Nepaprastas? Ne, mano 
misiuke, tavo atėjimas in czio
nais buvo tai Dievo surėdy
mas. Džiaugiuosiu isz to szir- 
dingai nes mano tarnaite 
sziandien mane apleido, ir ma- 
niau kad reikes badu mirti!

Kada pavalgė gerus pietus 
Bakeris užsidegė cigara ir atsi
sėdės szale Misis Brown, pra
dėjo kalbėti:

— Ar žinai misiute, asz ne
manau apleisti savo gyvenimo.

Naszle dirstelėjo ant jo nu
sistebėjus.

Jeigu nori tai gali užim
ti mano gyvenimą o su juom ir 
mane.

Bakeris iszsikrauste ant ry
tojaus, o naszle insi kraustė; 
Bet Bakeris insikrauste vela 
-pas naszle-in-laika keturių -me
nesiu, kaipo jos vyras. Dabar 
Bakeris kalba, savo draugams 
kad paczia gavo per geltus pie
tus ir tuom yra labai užgana- 
dintas.

■---- -.G ALAS------

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 negalėsimo 
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.“

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

Juokingas Atsitikimas
0ARSINGAS styriszkas rasz- 

tĮninkąs P. Rosegger aipra- 
szineja sekanti atsitikimai apie 
viena medėju, garsinga mela
gi, kuris apkalbėjo didiji ku- 
nigaikszti, Pranciszku Karoliu 
tęva, Pranciszko Juozapo, bu
vusio ciesoriaus Austrijos.

Didysis kunigaiksztis pamy
lėjo labai Si yri ja. ir tankiai at
silankydavo in fenais, o la
biausia in aplinkine Ma.razele. 
Mylėjo pats vienas nusiduoti' 
po aplinkine persiredes in dra
panas tenaitiniu gyventoju. 
Sutikdamas gyventojus ilgai 
su jais kalbėdavosi, kurie žino
ma nedasiprato su kuom kal
ba.

Viena diena., pabludo aplin
kinėje ir užkalbino, viena kal
nuoti, klausdamas kelio in Er- 
laffsee. Užklaustas kalnuotis, 
kurio vardas buvo Grunau, ne 
tik parode kelia, bet apsiėmė 
pakeleyinga nuvesti lyg mies
tui.

Kelionėje vede tarp saves 
kalba, o pakelevingas klausia 
savo draugo ar pažysta Vied- 
nu ir ar jame kada buvo? Kal
nuotis, geras melagius kaip ir 
kožnas medėjas, atsake drą
siai :

— Kaip-gi ne butau! Žino
mai, buvau!

— O kaip tau'patiko tasai 
miestas?

— Laibai, po teisybei ne ža
liuoja tenai,s kaip pas mus, bet 
yra puikus miestas.

— Turi tai būti didelis 
miestas?

— O, ho! Didesnis už musu 
Marazelu!

Didesnis?
— Gali man tikėti. Asz nie

kad nemeluoju savo gyvastyj!
— Tikiu tau! !O gal matei 

Burga kuriame ciesorius gyve
na ir kiti'kunigaikszeziai ?

—• Žinoma, kad maeziau! 
Didelis tai namas, visas isz 
aukso ir žemeziugu.

— Gali būti?
—, O kiemas tai iszdetas 

raudonu szilku idant lietus ak
menų nesulytu.

— Bijok tu Dievo! O ant 
bokszto Szv. Stepono ar buvai ? 
Badai labai augsztas.

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

THnT'S n FRIT
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BIG BLOW
The suckins action of a 
.TORNADO IS SO POWERFUL, 
IT CAN LIFT TRAINS FROM 
THE TRACKS AND TOSS 
TRUCKS around like 
RUBBER BALLS' THE 

WINDS IN THE CENTER OF 
THE TORNADO ARE 

ESTIMATED TO BE 300MILES 
PER HOUR AND CAN DRIVE 
SPLINTERS INTO BOARDS 
AND STRAWS INTO TREES/

FOR KEEPS
PEACE -POWSR- TAKES INDUSTRIAL AND MILITARY STRENSTH. fOUCAH 
HEl_p ACHIEVE this STRENGTH BY BUTINS U.S. SATINSS BONDS. YOU ARE 
HELPING YOUR COUNTRY- AND YOURSELF/ BUT NOW AND KEEP ON BUTINS.

WHO’S A DONKEY?
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To PROVE THAT /MANY VOTERS VOTE CARE
LESSLY, THE NAME OF A MULĖ ■■ UOSTOM 
OJRTIS-WAS PUT ON THE BALLOT AS A 
CANDIDATE FOR COMMITTEEMAN.' HS WQNf

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

— U-gi buvau.
—- O ar ilgai ant jo ėjai?
—Beveik per dvi dienas!
— Tiktai?
— Ko daugiau norite, juk 

mane czionais visoje aplinki
nėje pažysta jog esmių sztant 
užlipti ant didžiausio kalno!

— Badai ii’ Prateris yra 
puikus ?

— To tai jau nepažinojau.
— Kodėl ?
— Nes buvo uždarytas.
— Tai negerai, bet kalba 

žmones jog Viedninje galima 
ir ciesorių paregėti ?

— Juk ir asz ji maeziau! 
Tikrai!

— Kur ji matei?
—11 Vaiksz’cziojo po uly- 

czias.
— O kaip-gi toksai cieso

rius iszrodo?
— O, ho! Puikiai! Vaiksz- 

cziojo su puikiu ploseziu ant 
pecziu, su auksine karūna ant 
galvos ir bėriu rankoje! Tikrai 
karaliszkai iszrode! j

— Turiu ir asz kada pasi
rengi. iii Viedniu, suszna.bždejo 
kunigaiksztis, kuriam tokis 
apsakymas labai patiko.

— Neatbutiai turi tai pa
daryt.

—- Klausyk, tu turi būti ge
ras medėjus ir gal jau ne viena 
stirna padėjai ? ,

— Nei vienas tiek nepadė
jo kiek asz.'

— O gal ir tavo tėvas buvo 
medejum ?

— Žinoma kad buvo. O 
kuom tavo tėvas buvo?

—- Ciesorium, atsake kuni
gaiksztis.

— Neszposauk, ne kalbėk 
taip garsiai! Galėtu tave kok
sai žandaras iszgirsti ir už taji 
szposa iii kalėjimo intrenkt.

— Mano brolis taip-gi bu
vo aresztavotu norints ne už 
toki szposa. O tu, ar turi broli?

— Turiu. ,
—■ O jisai kuom yra?
-H Ciesorium.
— O kad tave! Paszauke 

medėjus juokdamasis. O vaiku 
ar turi?

— Dėkui Dievui, turiu! Tu
riu sunu Pranciszku.

— O jisai kuom yra? '

— Ciesorium.
Medėjus negalėjo susilaikyt 

isz juoku.
— Turiu da ir antra sunu. 

Tojo vardas yra Maks...
— O tasai kuom?
— Ciesorium.
—, 0 kad tave, ir su. tavo 

szposais! Nusijuokė vela me
dėjus.

— Turiu ir dvi deserunes.
— O tosios kuom?
— Ciesoraitems!
Medėjus, kuris ta viską lai

ke už juoką, vos netruko isz 
juoku. Ant galo paliovęs juok
tis užklausė:

— O tu kuom esi?
—- Galėjau būti ciesorium, 

atsake pasisziauszes truputi 
kunigaiksztis.

Tuom kart artinosi abudu 
prie Zellaus kur pulkas tarnu 
jau lauke ant kunigaiksz'czio. 
Paregėdami ' prisiartinant ku- 
nigaikszti pasiskubino priesz 
ji, apsiaubė ji aplinkui klionio- 
damiesi lyg žemei.

Medėjus dabar suprato vis
ką.

— Jėzau Kristau! Suriko.
Kunigaiksztis prisiartinęs 

prie jo tarė:
— Acziu tau už draugavi- 

ma. Jeigu kada vela pribusi in 
Viedniu, o Prateris bus uždą- 
rytas, tai klausk didžiojo ku- 
nigaikszczio Pranciszko Karo- 
liaus! Asz paliepsiu ji atidary
ti.

Apteikė gausiai gera melagi 
o rodydamas ant bažnyczios 
dadave:

— Dabar eik ir melsk at
leidimo nuo Dievo jog- mane 
taip paniekiniai.

— GALAS —

Ž^A-B-CELA^ 
Iarba pradžia

SKAITYMO j!
...ir... !;RASZYMO

64 pus. Did. 5x7col. > 
Dabar Po 25c. 1; 
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SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 1..; malda ... ;

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Ssven- 
esiausios, xniegancxios 
ant kalno Alyvų, žemei ' i 
Batanijos, bažnyčioj ;' 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ;!

Knygos Did. 3%x5% ooL ;!

TIKTAI, 25 OU. į!SAULE PUBLISHING COH i 
MAHANOY CITY. PA. U.SJL ' i

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tijeri Lie
tuviai “Saule” palaiko $n sa
vo prenumeratais.



“ŠAULĮ " MAHANOY CITY, PA.

Vakacijos

Atsisveikinimas
►^*M'***********>*********

Žinios Vietines

ko de Sales bažnyczioje, ir pa
laidota in Szv. Kryžiaus kapi
nėse. Velione gimė Mount 
Carme, Pa., po tėvais vadinosi 
Mare Kulickiute. Jos vyras 
Jonas pasimirė keliolika metu 
atgal. Mildažiai kitados gyi- 
veno Shenadoryje ir -užlaiko 
eriaueziu szapa. Paliko dide- 
iame nuliudimė: du sunu: Je
ronimą isz California ir Juozą, 
Florida, taipgi duktere gydy
toje, Dr. Della, Philadelphia, ir 
keletą anuku ir anūkes.

— Vėsus ir nepastovus’ 
oras.

— Subatos ryta, devinta 
valanda., Szv. Juozapo hažny- 
czio.je, Kunigas T’. C. Czesna, 
suriszo mazgu moterystes, pa
nele Patricija, slauge, ,duktė 
pons. Juozu Setevicziu nuo 412 
W. Mahanoy uly. su p. Stephen 
Cierasinovich isz miesto. Svo
tai buvo Marie Cierasinovich, 
sesuo jannaveždio; Janise Tho 
mas, Joseph' Olivia ir Steve 
Clock. Vestuve 1 invyko in 
Newhard’s svetainėje. Jauna
vedžiai apsigyvens mieste All
entown, Pa.

— Seredoj pripuola Szv. 
Barnabo, o Tani iszka Vardine: 
Skirgele. Ir ta diena.: 1856 
metuose buvo surastas didžiau 
sias sidabro in. Nevada valsti
ja; 1944 m., Sovietai ima pultis 
ant Finland!ja; 1903m., Sirbi- 
jos Karalius Aleksandras ir 
Karaliene Draga buvo armijos 
karininku nužudyti; 1805m., 
Detroit miestas sunaikintas, 
baisus gaisras.

— Antanas Sapiega, isz 
miesto likos priimtas in Lo
cust Mt. ligonbute del gydymo.

— Ketverge pripuola Szv. 
Jono ir Szv. Anupro, o Tau- 
tiszka Vardine: Rūta. Ir ta 
diena: 1399 metuose Totoriai 
pergalėjo Vytautą ties Varks- 
la.

Amerikos “Vėliavos 
Diena — Flag Day” pripuola 
Birželio (June) 14-ta diena.
— Petnyczioj pripuola Szven. 

Jesaus Szirdies Szvente ir Szv. 
Antano, o Tautiszka Vardine: 
Kunotas. Ir ta diena: 1949 me
tuose Mainieriai nutarė per vi
sa sanvaite nedirbti kad ang
lys neatpigtu; 1789m., poniai 
Alexander Hamilton nustebino 
visus savo sveczius kai ji parū
pino visiems szaltos kosz.es, 
Ice-Cream; 1939m., Heiwich 
Himler, yra pasiustas numal- 
szinti Czeku sukilimus; 1517m. 
Martin Liuteris buvęs Katali

Philadelphia, Pa. —
Sztorriinkas Philip Schreib- 
man isz baimes neteko žado, 
kai du vagiai ji užklupo, bet 
tik del trumpo laiko. Du vagiai 
ji užrakino jo sztoro skiepe ir 
paskui rengiasi pasiimti kas 
tik jiems patiks. Bet sztornin- 
kas, savo skiepe atgavo savo 
žada, ir pradėjo visa kosere 
szauktis pagelbos. Vagiai, isž- 
girde jo szukavima, iszsigando 
ir isz to sztoro iszsinesze.

Coaldale, Pa. —
Senas .gyventojas, Jurgis, S. 
Bacevijczius, nfio 223 W. Phil
lips uly., kuris nesveikavo per 
koki tai laika, ir per penkias 
dienas gydėsi in Coaldale li
gonbute, pasimirė Gegužio lo
ta diena. Velionis gimė Lietu
voje, o apie keturios deszimts 
penkis metus iszgyveno sžita- 
me miestelyje. Buvo angliaka- 
sis ir paskutini karta dirbo Le
high Navigation kasyklose. Jo 
pati Urszule. mirė apie dvidė- 
szimts metu atgal. Velionis 
prigulėjo prie Liefuviszkos pa
rapijos ir LRKSA Susivieniji
mo 126 Kp. ir Liet. Piliecziu 
Kliu’bo. Paliko du sunu: Joną *ir Vincą, taipgi tris .anukus ir 
pro-annka. Laidojb Gegužio 19 
diena su apiegomis in Szv. Jo
no, bažnyczioje, ir palaidotas in 
•parapijos kapinėse.

Velionis buvo senas skaity
tojas “Saules”. Amžina. Atil
si! Simam ir kitiems artimie
siems pareiszkiame giliausia 
užuojauta!

Reading, Pa. —
LeRoy E. Fritz, 45 metu am
žiaus, isz Kutztown, vienuoli
kos vaiku ievas buvo paszau- 
tas ir labai sužeistas, savo na
muose. Jo szvogeris, 33 metu 
amžiaus Oliver E. Strunk buvo 
suaresztuotas ir yra iniartas 
už užsipuolimą ir sužeidimą, ir 
norą nužudinti. Valstijos poli- 
cijantas Edward Strickland 
sako kad tiedu vyrai susigin- 
czįnp ir susipesze prie penkių

ku Kunigas, apsižertyjo Catha
rine VanBora, buvusia vienuo
le, meniszka.

Pottsville, Pa. —
Pareita sanvaite, sekantieji 
aplaike savo Ukesiszku Popie- 
ru isz Pottsvilles Korto: Julia 
Novak, Pottsville R.F.D. isz 
Lenkijos; Mary Szmudejka, 
Heckschersville, isz Czekoslo- 
vakijos; Jonas Buikas, Girard
ville, isz Lietuvos; Dorothy F. 
Hyde, Schuylkill Haven; Zvo- 
nne Moya. Keysock, Frackville, 
isz Austrijos; Elizabeth Swar
tz. Frackville, isz Vokietijos; 
Theresa Merouri, Pottsville isz 
Italijos; Michael Szarynski, 
Shenandoah, isz Lenkijos.

Shenandoah, Pa.
Buvusi miesto gyventoja ponia 
Mare Mildažiene, nuo 4821 
Osage avė., Philadelphia, Pa., 
pasimirė pareita Ketverga, ir 
likos palaidota Panedelio ryta 
su apiegomis in Szv .Prancisz-

vaikuc-ziu ir serganezios žmo
nos. Szvogeris, per susipeszi- 
ma, nustvėrė medžiokles kara
binu ir paleido szuvi stacziai in 
LeRoy Fritzo veidu. Sužeista
sis buvo nuvesztas in Readingo 
ligonine.

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

SKAITYKIT 
t®=“SAULE”'=®S 

PLATINKIT!

Pirkite U. S. Bonus

Automobiliu
Darbininku Vadas

Walter P. Reuther, Auto
mobiliu Darbininku Unijos 
Prezidentas, Detroit mieste 
stengiesi susitarti su Fordo 
ir Chrysler Fabriku Atsto
vais, kaslink naujo darbiniu 
kams kontrakto. Jis teipgi 
panasziai kreipėsi in Gene
ral Motors automobiliu kom 
panija. Bet be pasisekimo.

Jis sako kad dabar auto
mobiliu fabrikantai botaga 
laiko,...bet ne ilgam. Jis 
sako kad ta tu fabrikantu 
vienybe, tas bendras fruntas 
priesz unijos darbiningus 
pagrika, kai tos kompanijos 
ims gaminti naujus, ateinan- 
cziu metu automobilius ir 
joms prireikes daug daugiau 
darbininku. Ir jis sako 
kad unijA iki tada gali pa
laukti.

LAIKRASZCZIU
STRAIKOS

PHILADELPHIJOJE
PHILADELPHIA. PA. —

Jau beveik antra sanvaite kai 
laikraszcziu troku draiveriai 
yra sustraikave ir žmones Phi- 
ladelphijoje ir visose apylin
kėse nebegauna laikraszcziu.

Redakcijos vis spauzdina sa
vo laikraszczius ir praszo kad 
žmones ateitu patys pasiimti 
tuos laikraszczius isz redakci
jos ofisu.

Darbininku unijos vadai jau 
keletą kartu buvo susieję su tu 
laikraszcziu atstovais, bet kol 
kas dar nepriėjo prie jokio su
sitarimo.

Vienas laikrasztis Camden, 
New Jersey teipgi sustraikavo 
sykiu su tais Philadelphijos 
laikraszcziais.

Vienas laikrasztis “Daily 
News” Philadelphijoje eina 
kaip ir ėjo, nes jo darbininku 
kontraktas dar nėra užsibai
gęs.

JET EROPLANAS 
SUSPROGO

SEVILLE, FLORIDA. —, 
Laivyno Sztabas stengiasi da- 
žinoti kodėl ir kaip ta nelaime 
atsitiko, kai dvieju inžinu, 
spraustuvinis “ J et ” eropla- 
nas susprogo padangose. Jis 
nukrito ant dvieju namu. Isz to 
du lakūnai suspėjo iszszokti ir 
saugiai nusileido su parasziu- 
tais.

Lakūnas kuris žuvo buvo 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus Leitenantas Komando- 
rius Robest W. Raney isz Lock 
Arbor, Florida.

Eroplanas ir jo inžinai buvo 
gerai peržiureti ir patikrinti 
pirm negu jis iszskrido ant tos 
savo paskutihes keliones.

ZULIKAI SUMUSZE
NASZLE

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagiai, žulikai labai sumusze 
naszle jos namuose ir paliko ja 
be sąmones. Sumusze ja, ir isz- 
verte visus stalczius jie užra
kino visas duris ir sau iszejo.

Policijantai, jos sunaus pa- 
szaukti, rado ja be sąmones ir 
nebegalejo jos iszklausineti ar 
ji pažino savo užpuolikus. Ji 
yra penkios deszimts trijų me
tu amžiaus Ponia Fanny Ru
bin.

Jos sūnūs, 28 metu amžiaus 
Seymour Rubin užėjo pas savo 
motina apie penkta valanda po 
pietų. Jis ja buvo mates ana 
Subata. Kai jis buvo ja per te
lefoną paszaukes Nedelioj ir 
Panedelyje, niekas neatsiliepe.

Kai jis duriu skambuti pa
skambino ir dar niekas neatsi
liepe, jis inspyre duris, ir ra
do savo motina ant grindų. Jis 
greitai paszauke policijantus.

Visi kambariai buvo iszvar- 
tyti. Matyti kad tie vagiai ži
nojo ko jie jieszkojo, bet ro
dos nebesurado.

Policijantai Frank Costello 
ir Andrew Kpvack ja greitai 
nuveže in Women’s Medical li
gonbute, bet daktarai negalė
jo ja greitai atgaivinti, kad po
licijantai galėtu ja iszklausine
ti. Jos sūnūs sako kad jis ne
gali pasakyti ar kas buvo pa
vogta ar ne.

ATOSTOGŲ
NELAIMES

350 Žuvo Ant 
Vieszkeliu

WASHINGTON, D. C. — 
Per trijų dienu Prisiminimo 
Dienos atostogas, trys szimtai 
asztuonios deszimts Amerikie- 
cziu užsimusze ant musu viesz- 
kelius.

U. P. Laikrasztininku San
tos valandos po pietų ket- 
junga iszrokavo kad nuo szesz- 
verge iki vidurnakties Nedė
lioję, asztuonios deszimts žmo
nių daugiau žuvo negu papras
tai per tiek laiko per ■ atosto
gas.

Sziais metais daugiau žmo
nių žuvo negu per kurias kitas 
atostogas, vakcijas.

Per panaszais Prisiminimo 
Dienos atostogas, 1955 metuo
se trys szimtai septynios de
szimts du žmones žuvo.

Per Kalėdų atostogas 1956 
metuose septyni szimtai szeszi 
žmones žuvo.

Californijoje buvo daugiau
sia tu nelaimiu, kur trisde
szimts septyni žmones žuvo au 
tomobiliu nelaimėse ir szeszio- 
lika prigėrė.

Tik Distrist of Columbia ir 
keturios valstijos: Delaware, 
Nevada, North Dakota ir Utha 
neturėjo nei vienos mirtinos 
nelaimes per szitas atostogas.

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.

^Pirkia U. S, Bonus;

MIRE ADVOKATAS
ANTANAS OLIS

CHICAGO, ILL. — Utarnin- 
ko ryta Birželio 3-czia diena 
7:15 valanda in Billings Me
morial ligoninėje, pasimirė ge
rai žinomas Advokatas Anta
nas Olis, 59 metu amžiaus, Chi- 
cagos Sanitarinio Distrikto

ANTANAS OLIS

Prezidentas, Amerikos Lietu
viu Tarybos Vice-Pirmininkas, 
nuo .7000 South Shore Drive. 
Velionis gydėsi per dvi sanvai- 
tes ligoninėje. Palixo didelia
me nuliudimė savo žmona Ver
ną, dukterį ponia Jean Bar- 
tuszka, nuo 5127 Corroll avė., 
SKokie ir tris anukus.

Velionis gimė Chicago j e, 
Rugpiuczio 25 diena 1895 me
tuose. Teises mokslus Chicago- 
je Universitete baigė 1919 m., 
o Advokato praktika pradėjo 
1921 mete.

Laidotuves invyko Petny- 
czios ryta 9:30 valanda su apie
gomis in Szv. Marijos Gimimo 
bažnyczioje, Marquette Parke. 
Palaidotas in Szv. Kazimiero 
kapinėse.

M. EISENHOWERIS
PREZ. BROLIS

NEVAŽIUOS IN
PIETŲ AMERIKA

- WASHINGTON, D. C. —
Isz Balt-namu iszejo paskuti
nes žinutes, kad Prezidento Ei- 
senhowerio brolis Milton Ei- 
senhoweris dabar nevažiuos in 
Pietų Amerika, kaipo musu 
kraszto draugingas ambasado
rius, kaip buvo surengta anks- 
cziau.

Balt-namu Spaudos Sekre
torius trumpai pranesze ir pa- 
aiszkino kad tas atsilankymas 
yra atidėtas* už tai kad Prez. 
Eisenhowerio brolis buvo per 
vėlai pakviestas ir kad jis jau 
kitur buvo pasižadejes tuo lai
ku važiuoti.

Bet laikrasztininkai spėja ir 
vieszai sako kad visa ta tvarka 
buvo permainyta kai atėjo ži
nios kaip Amerikos Vice-Pre- 
zidentas Richard Nixonas bu
vo tenai stumdomas ir panie
kintas.

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

MANOLIO :: ::
:: :: SZULINYS

gENI Rumunijos gyventojai 
da ir sziandien apsakinėja 

senoviszka apsakymu apie 

kliosztoriu kurio murai da ir 
sziandien stovi ant netolimo 
kalo. Prie Idiosztoriaus stovi 
devyni dideli akmenai, o tarp 
tu yra czystas sznlinys van
dens vadinamas “Manoles 
Sznlinys” kurio pradžia buvo 
labai liūdna.

Daugeli metu atgal kokis tai 
Rumuniszkas kareivis vardu 
Nagena, gavosi in Turkiszka 
nelaisve pas sultoną Selima. 
Būdamas nelaisvėje praleidi- 
nejo savo liuosa laika mokyda
masis arkitekturos (statymo 
namu), o kada iszmoko gerai 
savo amai a, sutiko prižiūrėti 
statymu puikaus Turkiszko 
maldnamio. Kada maldnamis 
likos pabaigtas, sultonas labai 
nudžiugo isz tojo darbo ir ap
dovanojo kareivi Naigena liuo- 
sybe ir liepe jam gabenti in sa
vo Ievyne panaszu materijola 
ant pastatymo sau palociaus.

Pasiimdamas su savim de
vynis geriausius darbininkus 
in savo tėvynė, nutarė pastaty
ti puiku maldnami ant atmin
ties savo linosybes, kokio kito 
nesirado visam sklype!

Iszsi rinko puikia vietai ir 
pradėjo statyti maldnami, bot 
visi stengimai darbininku ėjo 
ant niek, nes po kpžnai nak- 
cziai piktos dvasios sunaikin
davo visa dauba kas buvo per 
diena padaryta.

Tula nokti vyriauses isz dar
bininku, vardu Manoli, .turėjo 
labai nepaprasta sapna. Kokis 
tai slaptas balsas ji prasergejo 
kad pradėtas maldnamis nie
kad nebus užbaigtas jeigu in 
ji neinmurys gyva motore k.nri 
pirmiausia pasirodys isz ryto 
prie tosios vietos.

Pabudęs isz miego, Manolis 
apsakė apie sapija savo drau
gams, ir visi prisiege kad pa
aukaus pirmutine motore ar 
mergina kuri prisiartins taji 
ryta prie muru.

Praszvitus dienai Manolis 
užlipo ant augszti risztavoniu 
žiūrėdamas po visa aplinkine 
ir sztai su didele baime paregė
jo prisiartinant savo mylima 
jauna paezia kuri jam nesze 
pusryczuis.

Manoli mėtosi ant keliu ir 
melde dangaus kad nuleistu 
tvana kad jo pati negalėtu pri- 
siartyt prie muru. Norints pra
dėjo lytie kad net visa aplinki
ne buvo užlieta, bot motore 
ženge narsiai be jokios bai

Gal Apsiženys

Loszikas Barry Sullivan 
ir Gita Hall, kuriedu sykiu 
dabar loszia vienameveika- 
le, ežia randasi ant laivo, 
prie Santa Barbara, Califor

mes.
Manolis vela pradėjo mels

tis. Tame kilo baisi viesulą ku
ri iszvorte medžius ir akmenis. 
Motore vis artinosi prie muro1 
ir ant galo pasiseko jai giliuk- 
ningai pribūti.

Su flžiangsmu priėmė ja mū
rininkai, bet Manolis buvo isz- 
bales ir visas drebėjo isz- dide
les gailešties.

Darbįninkai nuvedė ja prie 
skyles muro, kuri buvo palik
ta del to tikslo ir liepe jai to
nais atsistoti ant juoko, o jie 
tame laike novos ja ketino už
mūryti. Isz pradžių motore isz 
to juokėsi, bet greitai persi
gando kada pamate kad ant 
tikrųjų ja.praidejo užmūryti. 
Norints ji melde ir verke, bot 
szirdis darbininku nesumink- 
sztino ir trumpam laike aptilo 
szauksmas nelaimingos mo te
res. , .. L

Slaptas įpranasziivimas^ per 
sapna. iszsi pįlde, mūra jau ne
griovė dvasios, o kada maldna 
mis likos visiszkai užbaigtas, 
buvo tai vienas isz puikiausiu 
ant. svieto, o Nageno szirdis’ 
neiszpa sakyt ai džiaugėsi, bet 
tik Manoli isz to nesidžiaugė 
nes per tai neteko savo myli
mos jaunos paezios.

Kada jau visas maldnamis 
buvo užbaigtas, o darbininkai 
ketino sugryžti in savo Ievyne, 
Nagenas isz to nusiminė nes 
nenorėjo kad darbininkai pri
buvę in savo tėvynės pastaty
tu panaszu maldnajni isz planu 
padaryki, per Nagena.-Pasku
tine diena užprasze visus, dar
bininkus kad užliptu ant stogo. 
Kada jau visi buvo .užlipią, ato
me kopeczes ir paliko juos kad 
mirtų isz bado. ’. .

Mūrininkai mane, kokiu bu- 
du galėtu nulipti, bet visi rado 
mirti geisdami nulipti nuo sto
go puldarni žemyn ir liko’š per
mainyti per deives in didelius 
akmenis, kurie da ir sziandien 
guli prie tuju muru.

Tik Manoli vienas nemano 
apie iszsigelbejima. Iszgirdes 
viena diena baisa savo myli
mos paezios kuri in ji szauke: 
“Manoli, Manoli!” Szoko jisai 
nuo stogo o aszaros, kurias isz- 
liejo isz skausmo szirdies, pa
kilo in szulini kuri žmones pra
minė “Manelio Szuliniu.”

----- GALAS------

Pirkite U. S. Bonus

nijoje. Loszikas Sullivan sa
ko kad jiedu gal apsiženys 
kai tik jis gaus divorsa nuo 
savo-žmonos, loszikes Marie 
Brown.

kosz.es
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