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Jajonijos Karalaiczio Akihito Nuotakos Szeimyna

Japoriijos Karalaiczio Aki
hito nuotaka, Michiko Sho- 
da, antra isz kaires, ežia su 
savo szeiržynos nariais in jos 
namus in Tokyo, pasiszneka 
apie savo sutuoktuves su Ka

ralaicziu Akihito.
Fry zakyje, isz kaires, in 

deszine: Fumi, jos motina; 
nuotaki Michiko; jos tėvu
kas Telichiko; jos jaunesne 
sesuo Emiko; ir jos tėvas tur

tingas Hidesaburo.
Stovi: jos troliai Osamo ir 

Iwao.
Japonai linksmai ir triuk- 

szmingai priėmė žinias apie 
tas karaliszkas sutuoktuves.

LAIVAS PAIMTAS KYSZIAI KREMLINE SURADO

Atostogos Staiga 
Užsibaigė

EROPLANO AUKAS

Isz Amerikos
Reno, Nevada, Sacramento 
Fresno, California.

ir

TRYS KAREIVIAI
ŽUVO

AUTOMOBILIU

ST. GEORGE, BERMUDA. 
— Puosznųb, atostoginis laivas 
“Aroša Star’’ buvo policijas 
suimtas, kai tik jis inplauKe in 
St. George j uosta, in Bermuda, 

i ir szimtias asztuonios deszimts 
trys nustatė atostogautojai 

Į buvo nuvelti nuo to laivo.
Szitas 7,J14 tonu puosznus 

laivas turefįo plauKti in New į 
York miestą, bet kompanija 
kapitonui latare pasukti in 
Bermuda ir tenai in uosta in- 
plaukti, nes baisiai daug žmo-

i niu jo laukje New York mieste,: 1U0tL 
Kur to laiyo kompanija 
laiva būvi 
viena milijoną doleriu.

Laivas tfavo isz New 
miesto iszraaukes del penkioli
kos dienu Iatostogų in Carib
bean Jurai Bet pirm negu jis 
galėjo iszjplaukti, kompanija 
turėjo uždėti keturios deszimts 
tukstaneziu doleriu kaucijos,

MADRID, ISPANIJA. —
Madrid miesto virszininkai sa
ko kad visi dvideszimts vienas 
žmonių lavonai yra surasti, 
kurie žuvo kai ju eroplanas su
dužo in augszta kaina ant Ket- 
verga.

Ambulansai atveže in Ma
drid miestą szesziolika kelei
viu ir penkis lakūnus ir to ero-

MASKVA, RUSIJA.
Sovietu laikraszcziai pranesza 
ir savo žmones iszbara už nau
jus kyszius, papirkimus. Da
bar, sulyg žinių isz tu Komu- 
riistiszku laikraszcziu, virszi
ninkai surado nauja geszefta, 
nauja bizni pasipiniguoti.

Jie isžduoda automobiliams 
vairuoti pavelinimus, laisnius 
už kyszius.

Laisnius gauti Rusijoje del
vairuojimo automobiliaus > »lano darbininkus.
daug sunkiau negu ežia pas Jieszkotojai per tris dienas 
mus, nes tenai draiverys turi to eroPlano ir tu žmoniu jiesz- 
^aug ka žinoti ir apie inžina ir k°j° kalnuose‘ Sniegas, pūgos 
kaip ji pats pasitaisinti, pirm | ūkanos trukdė visiems tiems, 

: negu jam būva pavėlinama vai- kur^e jieszkojo.

RINKIMAI VAKARU 
VOKIETIJOJE

Komunistai Sumuszti
Socialistai Laimėjo

KILLEEN, TEXAS. — Du 
automobiliai ir autobusas susi-1 
musze netoli Killeen miesto in 
Texas, anksti Nedėlios ryta. 
Trys kareiviai žuvo ir kiti ke
turi žmones buvo sužeisti.

Žuvusieji kareiviai, isz Fort 
Hood buvo: 26 metu amžiaus1 
Saržentas Roy Welch isz Wal- 
kethoro, South Carolina; 21 
meto William McFadden, isz 
Fayetteville, North Carolina 
ir Specialistas 26 metu am
žiaus Robert Kretefic, isz Clin
ton, N. Y.

Chrysler 20,000 
Darbininku Iszejo 

Ant Straiku

LAIVAI SUSIKŪLĖ

Per Tirsztas Miglas

BERLYNAS, VOK. — Va
karu Berlyno žmones per rin
kimus aiszkiai parode kad jie 
nieko bendra nenori turėti su 
Komunistais, kuriu partija 
rinkimus pralaimėjo.

Socialistu partija daugiau
sia vietų taryboje laimėjo. Ko
munistai gavo tik biski dau
giau kaip viena procentą bal
su.

Fer szitus rinkimus žmones 
i visiszkaL atrnete Rusijos Pre- 

Eroplanas sudužo beskrisda- i mįeriaus pasiulinima, iszvary- 
mas isz Vigo in Madrid, ‘ ’ 
Atlanto mariu kranto.

prie visus Vakariniu Krasztu ka
reivius isz Vakaru Vokietijos. 
Pats Chruszczevas prisipažino 
kad jis ežia prakiszo ir kad jo 
pasiulinimas niekam nepatiko.

Willy Brandt, Vakaru Berly
no burmistras, Socialistas, 
džiaugsmingai pastebėjo: ‘Va
karu Berlynas liekasi laisvas. 
Musu žmones niekados nepri
ims Komunistu jungo ar vergi
jos.’

Socialistai sumusze ne tik 
, bet ir 

Krikszczioniu Demokratu par
tija, kuriai per rinkimus vede 
Chancellor Konrad Adenauer.

Komunistai nei vienos vietos 
taryboje nelaimėjo. Jie butu 
tureje gauti penkta nuoszimti 
balsu del vienos vietos, o jie 
vos gavo biski daugiau kaip 

j viena nuoszimti.
Kadangi Vakaru Vokietijos 

žmones taip drąsiai dabar sto
jo priesz Sovietus ir Komunis
tus, tai Amerika su kitais Va
kariniais krasztais turi dar di
desne pareiga juos remti ir 
jiems padėti.

Szitie rinkimai teipgi parode 
kad Socialistu vadas, burmis
tras Willy Brandt yra savo 
žmoniu remiamas ir kad jis tik
rai yra Vakaru Vokietijos va
das.

Bet policijos virszininkai su- 
insiskolinus apie tinka tokius laisnius parūpinti, 

bet kam kuris jiems pakisz 
penkis szimtus devynios de
szimts devynis rublius, (musu 
pinigais, maž daug, apie szim- 
tas septynios deszimts penki 
doleriai.)

Iszrodo kad net ir pats drai- 
veriu 
A. N. 
tokio

už ta

York
LAIKRASZCZIU
STRAIKOS BAIGTOS

Į straikos in Detroit buvo pa- kaipo prižadėjimą kad jis su- 
j skelbtos atstatė nuo darbo žrysz-; j |
12,840 darbininku in Indiana-į Kompanija greitai pranesze 
polis ir Syracuse, New York, kad visiems keliautojams bus 
nes kai Detroito fabrikas 'ne-H " —m™,,

dirba tajjiera darbo ir. tiems
I fabrikams.

Automobiliu Darbininku Uni
ja paskelbė szitas straikas 
priesz fabrikantus, intardama 
juos kad jie nori priversti dar- 
bininkus per greitai ir per sun
kiai dirbti.

Jau septinta diena kai visi samdins keletą dideliu eropla- i 
DETROIT, MICH. — Chrys-, t-e darbininkai straikuoj

mokyklos virszininkas 
Nebolsin neatsisako nuo 
delno patepimo.

Drąsi Mergaite
kt I"’

Tinas dabar
isz
dabar yra susirinkę tukstan- 
cziai žmonių del golfo loszimo 
ir visi yra isz anksto pasirūpi
nę vietas ant tu eroplanu. Bet 
kompanija sako kad ji pasi-

ler-Dodge automobiliu fabriko 
darbininkai iszejo ant straiku. 
Apie dvideszimts tukstaneziu 
darbininku neteko darbo per 
tas straikas.

Fabrikantai, kai tik tos

neturi darbo.
a

ŽMONA ŽUVO
NELAIMĖJE

Ne Taikos Balandėlis

WASHINGTON, D. C. — 
Trijų dienu straikos “Evening! 
Star’’ laikraszczio sztabo užsi-Į 
baigė. Redaktoriai ir raszyto- 
jai ir laikrasztiriinkai buvo su-
straikave, reikalaudami naujo Komunistu partija,
kontrakto. v,.;!™™,;,.,,;,.

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Jau kokia dvideszimts dienu 
kai tirsztos miglos yra užkloju- į
sios visa San Francisco miestą 
ir apylinke ir ingula.

Laivas S. S. President Har
rison susikūlė su Laivyno ma
žu laivu, kai jiedu per miglas 
jieszkojo kranto. Laivyno ma
žas prekybinis laivas, tanke- 
ris buvo gerokai sutrenktas ir 
prarado apie keturios deszimts 
tukstaneziu goreziu aliejaus. 
Bet laime kad tas aliejus neuž- 
sidege.

Policijantai pranesze kad 
apie dvideszimts nelaimiu ant 
Nimitz Freeway vieszkelio, 
Oakland puseje. Vienas žmo
gus buvo užmusztas ir keli bu
vo sužeisti.

San Francisco ir Oakland 
aerodromai buvo uždaryti ir 
visi eroplanai nutupdinti. Visi 
eroplanai kurie in tuos mies- 
tuts skrido, buvo pasiunsti in

Vyras Po Szesziu 
Dienu Apsiženyjo 

------ *
CARLISLE, Pa. — Jaunas 

karpinterys isz Adams apygar
dos buvo suaresztuotas ir pa- 
tupdintas in Montgomery apy
gardos kalėjimą. Jis yra intar- 
tas už savo žmonos nužudini- 
ma. Jis buvo policijai pirmiau 
praneszes kad jo žmona 
automobiliaus nelaime.

Valstijos policijantai 
kad dvideszimts penkių 
amžiaus

Richard Veregge isz Mer- 
cel, California, plumberis pa
rodo kaip jis buvo per kura
pkos apdraskytas savo na
muose.

Jis sako kad szita kurapka 
inleke pro langa, ir kai tik ji 
užmatė, puolėsi jam staeziai 
in veidą. Jis tai kurapkai 
jos sprandeli nusuko.

Nauias trijų metu kontrak- 
keturiu li- 

i gi sepetyniu doleriu daugiau in 
1 sanvaite per pirmus metus, nuo 
dvieju ligi keturiu doleriu dau
giau per antrus metus ir nuo 
dvieju ligi trijų doleriu dau
giau per treczius metus.

Ir jie dabar turės dirbti tik 
trisdeszimts asztuonias valan
das per sanvaite, o ne keturios 
deszimts valandų Kaip jie iki 
sziol dirbo.

Ir dar prie to buvo nustaty
ta kad redaktoriai ir laikrasz- 
tininkai kurie in savo unija 
priguli apart redakcijos szta
bo unijos, gali ir prigulėti ir 
kad laikraszczio savininkai' 
nieko apie tai negali sakyti.

nuo

arinu ir visus keleivius parvesz 
namo. , . U

Kol tie eroplanai atskris,; 
Bermuda valdžia pavėlina vi-i 
siems pasilikti ant to laivo iri 
ji vartuoti kaipo savo vieszbu- 
ti.

Szveicarijos kompanija yra 
to laivo savininke, bet tas lai
vas plauke po Panama vielia- 
va.

Kompanija del to laivo \yra 
skolinga $918,000 Esso Stand
ard Oil kompanijai, Szveicari- j 
joje, del aliejaus, ir $364,054 
Caltex kompanijai del kitus 
dalykus.

Laivo kompanija yra priža
dėjus parveszti in New York 
ne tik keleivius, bet ir darbi
ninkus ant to laivo.

žuvo

sako 
metu 

James R. Rowles Shovlin buvo paskirtas isztir-
jiems prisipažino kad jis buvo ti ta nelaime, nes ne viskas bu-1 
davės savo žmonai in galva su vo aiszku. Szitas policijantas 

; pagaliu, kai jiedu buvo iszlipe tuojaus dazinojo kad tas jau-
isz automobiliaus tajeri patai- nas karpinterys Rowles iszsi- 

' sinti, netoli nuo Mount Holly
Springs, Spalio vienuolikta 

i diena.
Jųdviejų deszimts menesi'u 

dukrele, Suzie gulėjo automo
bilyje tuom sykiu.

Jis policijantams pranesze 
apie nelaime, sakydamas kad 
kai jis pakele automobiliu su 
“džiakiu” tai automobilius pa
slydo ir sutrynė jo žmona. Ji 
pasimirė in Carlisle ligonine 
ant rytojaus.

Valstijos policijantas C. J.

eme szliubo laisniu už szesziu 
dieiįu ir paskui apsiženijo Spa
lio 29-ta diena in Lancaster, 
Pa., su Faye L. Yeingst, isz 
Carlisle.

Jis poliuj a ntui Shovlin vė
liau prisipažino kad szitaip 
atsitiko:

Kai vienas j0 automobiliaus 
tajeris .sugedo, jįs iszlipo ir ji 
r isc.wJįir ^įku jo žmona 
buvo a'uTomobii.yje su jųdviejų 

! dukrete> Paskui ji iszlipo 
(rLsa »nt 4 Puslapio)

Septyniolikos metu amži
aus Gail Gillaspy isz Hous
ton, Texas su trimis savo 
draugem*s, padėjo suimti 
jauna žmogžudį.

Jos arkliais jodinėjo kai 
iszgirdo kelis szuvius.

Asž tuoniolikos metu am
žiaus Nearval Moon buvo 
nuszoves tris sportminkus, 
kurie pratinosi isz revolve
riu ir karabinu szauti.

Szitas jaunuolis pasižiezi- 
no karabina isz kito sporti
ninko ir tuos kitus tris nu- 
szove ir apvogė.

Szita mergaite pasuko sa
vo arkli in ta kraszta isz kur 
tie szuviai buvo ateje ir pa
sekė ta jaunuoli, kuris grasi
no ji nuszauti, bet ji jam pa
sakė kad ji jo nesibijo ir nu
jojo ir policijai pranesze kur 
jis randasi. Policijantai ji 
greitai suėmė.

Prisirengimo Posėdis

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.

Apsaugos prisirengimo po
sėdžio virszininkai ežia Vasz 
ingtone, draugiszkai pasisz- 
neka, kaslmk musu kraszto 
namines apsaugos per kara.

Visi susirinko del deszimts 
dienu posėdžio.

Czia isz kaires in deszine: 
Apsaugos Sekretorius, Neil 
McElroy; Chamber of Com
merce Sekretorius, Philip M. 
Talbott, szito posėdžio Pir
mininkas ir Leitenantas Ge
nerolas G. W. Munday.



Kas Girdėt

In Metropolis, Illinois, 19 
metu amžiaus Carl Bock, pasi
vogė visa maisza pinigu isz 
Fitch’s Dime sztoro; bet be
bėgdamas, jis netyczia, .paspau
de savo revolverioi gaiduką ir 
susprogdino ta savo maisza su 
grobiu ir pen tu kai ir dieszim- 
tukai pasipylė ant ulyczios.

Amerikos valdžia nepirks už 
tokia brangia preke. kavos isz 
Brazilijos; nes Afrikos valdžia 
dabar mums gana tos kavos 
pristato uiž pigesne preke.

In Aix-en-Provence, Prancū
zijoje, 46 metu amžiaus Joseph 
Bertrand, inpyko kai, per di- 
vorso byla, teisėjas pavede jo 
namus jo žmonai, sudegino 
tuos namus.

Eina, gandai kad angsztas 
Sovietu Dipliomatas yra pasa
kęs kad Sovietu Centro Komi
tetas, per posėdi Maskvoje pa
rėmė Chruszczeva ir Apsaugos 
Minister! Rodion Malinovsky, 
kurie pareikalavo kad 
kraszto žmones, juos 
kaslink Vidaus reikalu. Pasū
do kad ‘Chruszczevas nėra toki 
baisus ir galingas bosas, kai- 
Sovietai 
tume.

JU 
remtu 
asiro-

- .—kis
, aip 

norėtu kad mes tike-

Detroit mieste, 60 metu am
žiaus James Steles prisipažino 
kad jis padege savo mylimo
sios namus. Jis pasiaiszkino: 
“Asz įpirszausi jai su muzika, 
ir ji mano skrįpka sudaužė ant 
mano galvos.

Buvęs Prezidentas Harry 
Trumanas sako kad jeigu mes 
pasistotume priesz Sovietus, 
jie nusileistu. Jis sako kad j ’ 
nebedrystu priesz mus 
stoti.

In Manhattan, New York, 
Louis Rivkin, , kriauczius mie- 
ravo vienam žmogui siutą. Jis 
pacziupo ka kieta ir stora jo 
kiszeniuje ir paklausė: “Ar tu 
turi revolveri kiszeniuje.” Na
bagui kriaucziui brangiai atsė
jo dažinoti. Tas žmogus1 iszsi- 
trauke ta revolveri ir sau isz- 
ejo su kriauieziaus asztuoniais 
szimtais doleriu ir su asztuo
niais ‘brangiais siutais.

Penkiolika milijonu Vokie- 
eziu visai nemoka jokiu taksu.

O tiems kurie moka, tai tak
sos bus sumažintos per puse bi
lijono- doleriu.

Negana kad mums musu tak
sos nėra sumažintos, bet Vo- 
kiecziai reikalauja, kad mes 
sumokėtume pusantro szimto 
milijono doleriu už suimtas ju 
nuosavybes per kara.

Czia, isz tikro “Musztas ne
inu szta nesza!”

, PJLSAULE

Amerikos valdžia. yra davus 
Sovietams žinoti, kad jeigu ju 
eioplanai kur nors ims szau- 
dmti in Amerikos lakūnus, tai 
musu lakūnams yra insakyta 
ne tik apsiginti, bet tuos So
vietu lakūnus nudėti.

Kiti
Sovietu 
skaitytos, kad 
metu ar gal ir 
monizmas su

<ad
su- 

imts 
Ko- 

clans.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Amerikoje skaiezius žmonių 
kui ie yra sulaukė szeszios de-' 
szimts penkių metu ar daugiau | 
labai didieja, dvigubai, trigu
bai ir keturiopai. Dabar beveik 
devintas nuošimtis Amerikie- 
czio yra. szeszios deszimts pen
kių metu amžiaus ar daugiau, 
tai reiszkia randasi daugiau 
kaip keturiolika milijonu pen
ki szimtai tukstaneziu tokiu se
nyvu žmonių, Amerikoje.

Mokslas Sako

Kad žmones labai
Garsiai ir srauniai

kalba,
Kol reikia savo žodi 

paremti pinigais!*

arba pradžia 
SKAITYMO

jie
pasi-

Iszrodo kad Kinijos Komu
nistai dabar labai mažai paiso, 
ir dar mažiau bijosi Sovietu isz

Mokslincziai sako, kad ne už 
ilgo mes per telefoną, matysime 
■ u kuo mes sznekame, kaip da
bar mes matome dainininką ar 
loszika per televizija.

Jie teipgi sako kad už keliu 
metu musu automobiliams vi
sai nereikes ratu, bet jie va
žmos ant oro, apie tris ar ke
turias pėdas nuo žemes.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

/
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PLATINKIT

JUOKAI

Nedykai

duok

-1

Jonas — Magute, 
nors rankele pacziupinet, o 
mano szirdis atsigaus!

Magute — Gali cziupinet, 
bet žiūrėk kad nepaliktam 
tuszczia ranka!

Jonas — Tai ka reik in- 
det?

Magute — O-gi ant skry
bėlės!

i

Neužmirszk

sa-

In Seattle, kai telefonas pa
skambino, Darwin Barker nu
ėjo atsakyti. Kai jis paėmė te
lefoną niekas neatsake. Kai jis 
sugrylžo in lova,, jis rado kad 
vagis buvo pavogęs jo kelnes, 
jo pinigus ir jo, žied'a.

B - *?“* '*“*'■ 
ė\e«a’ V'c ’ V y; e

Pati iszvažuodama pas 
vo tolimas gimines in sve- 
czius, sako in savo vyra: 
Mielas Jurguti, rikiuosiu 
Jkad. įn neužmirszi nei valan
dėlės, kad mes esame apsive
dė!

Jurgutis — Del Dievo mie
las, kur tau! Visada mane 
perima szirpuliai, kada tik 
apie tai pamislinu!

Nepatiks Moterims

4-'<

■ - ’ į

In Bonn, Vakaru Vokietijoje 
kai. Ulrich Draeger gavo pa
reikalavimu stoti in vaiska, jo 
motina ji in vyge nuveže in ka
ro sztaba ir paaiszkino kad jis 
nėra pilnu metu. Jis buvo tik 
keturiu menesiu amžiaus. Ka
ro Sztalbas jam padovanojo 
saldainiu ir pasakė kad jis tu
ri kelis metus palaukti pirm 
negu jis bus paszauktas in 
vaiska,.

Jonukas — Teveli, ar tik
tai ponas Edisonas padirbo 
pirmutine kalbamoji maszi- 
na?

Tėvas — Ne, mano sūneli. 
Dievas padare pirma, bet po
nas Edisonas padare tokia 
kuria galima uždaryt.

Pirkite U. S. Bonus

*
NOW**«

In Tokyo, Japonijoje, mo
kintojai iszejo ant straiku ir 
nusprendei nieko nevalginti kol 
miesto1 valdžia sutiks su ju pa
reikalavimais. Valdžia parū
pino! skanius pietus visiems 
tiems mokytojams, .bet su san- 
lyiga, kad jeigu jie užkas tu 
pietų jie turės gryszti in savo 
darba.

^Pildykite
konverta

Pacztini, Bankini ar Eksnr« • - , 
Centu prie paskirto? —-P m Moni

ėmiaus
fr.*S'UnS(’am' užmokesti

iszmokejima czekin V™08’nes musu bnntn' Ta,lpgi Pridekite Deizimts 
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In Henldbn, Anglijoje, David 
Lalor nusipirko sena, antru 
ranku automobiliu už penkios 
deszimts doleriu. Kai jis isz 
czystino ta, savo automobiliu 
jis jame rado daugiau kaip 
fezimta doleriu.

(ParB8žykite .............. ....................................
g r iav« Pilna --------- — ...............................................

• .................... 1<,an‘^inot?m ka. pri.iunt ' 7---- 7
............................... Prisiuntė užmokesti)
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas Įsi 

šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No 101 — Kapitonas Velnias 
Puikus aprašymus, d i d e I

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No. 103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses
■zio iszimta isz Lietuviszku 
iižlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. ,

No.lll—Sziupinia (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 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; J u okingi 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 Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius ifjz 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; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.146—Apie Anka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.155—Szakinis Nedoras
Žydas, Du Draugai. 136 pusią- 

, piu, 35c.
No.ISfr—Apie Duktė Akrne- 

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-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žyda; Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
lu 20c. . ... . '.... - •/

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonas 

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, ŽvaigŽ 
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. 20a

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

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

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.

Kitokio* 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 isz- 
guldima Kun. Piliau akio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35e.

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jėzus© 
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 Krista. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygai 5

ES?3 Užsisakant knygas ii» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigui 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini- . 
gaiš siusti, tai reikia Užregil- 
truoti laiszka su pinigais.

yvV Nepamirszkito dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiua- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mateaoy 0We U_ i. B



“SAULE” CITY, PA.

Veluk Kad Bucziau Užmigus Ant Amžių
£**t*<£*^**t**t***«****^«*4^**^<’C***^*,^Z***<*^^

NE per senei 'buvo rasta vie-
• nam publicznam sode, Pa

ryžiuje, mieganti motore, ku
ria negalėjo jokiu budu pabu
dint o kad niekas jos nepalži- 
nojo,. ilkos nuneszta in liigonbu- 
te. Ar tikrai buvo susirgus, ar 
tik nudavė tuom tarpu, niekas 
nežinojo. Bet papasakojo dak
taras toki atsitikima ja prily- 
ginias:

“O, insisznekejo apie mote
rų ligas. Pažinojau kitados tu
la jenaroline, kurios liga per- 
augsztino visu moterų ligas. 
Neiszrode kaip tikra ligone. 
Buvo del vyro gera pati, vyra 
savo mylėjo, kuri pati sau. po 
smerties jenarolo iszsirinko o 
kad ir jos antras vyras nebuvo 
jenarolu, vienok ta sau unara 
prilaikė. Antras jos vyras ne
buvo jos vertas nes daug už ja 
jaunesnis ir tik del jos turto su 
ja ap-sipacz-iavo.,

Buvo pavydi nes nepavelino 
jaunom mo-terem in savo vyra 
ne dirstelėt ir jam taipgi ant 
moterų, ir merginu nebuvo va
lia žiūrėt vienok jis mokėjo ja 
apsukt o- kad' ji kame ir nu
žvelgdavo tai jis mokėdavo isz- 
siteisint. Isz malones savo bo- 
belko-s, turėjo $200,000 ineigos 
už visokius daigtus. Ilgiaus 
gyvendami su savim,, jenaro- 
liene gerai jo szelmystas supra
to ir ne karta per dienas rau
dodavo.

Buvau jos metiniu daktaru, 
o net ir viemininku tai būdavo, 
dar, isz pradžių, kalbėdavau 
teisindamas jos vyra, bet ant 
tuszczio, ne syki per visai diena 
užsidarius savo- kambaryje 
verke.

Viena diena, kada jenarolie- 
ne, Užsidengus veidą delnais 
verke, pridėjau ranka prie jos 
kaktos; tuojaus nustojo, atsilo- 
sze ant kėdės ir in sunku mie
ga inpuole.

Nusistebėjau bet buvau link
smas jog paliaus gailėtis, nes 
tasai ja krimto. Liepiau ja nu- 
neszti in kitai kambarį o po ge
rai valandai pabudinau kaip 
visada. Pasakiau jai kad gerai 
miegojo; ji atsake kad jauczia- 
si (geriau,s. Ant galo, kam ežia 
mna taip rūpintis, ir nuėjau 
linksmas in pakajus.

Po- menesiui laiko atėjo ji 
vela pas mane susirupinus ir 
labai verke. i Asz-gi, nežinoda
mas kokia duot rodą, o priek

tam turėjau daug ligoniu, 
ėmiau jai uždėjau ranka, ant 
kaktos ir vela ji užmigo.

Po keliu adynu nuėjau in 
kambari kuriame gulėjo, pabu
dinau jiai ir (pasirodė kad jei 
miegas buvo geriausiom, gy
duolėm.

Ant galo taip -paprato pas 
mane vaikszcziot, kad kada

<->M-*****-*4->***>***** ******

Per sniegai toli 
Važiuoti negalėjau.

Tai atsilankiau po 
Skulkina, 

Ka macziau, tai gana, 
Konia visuosia mies-tuosia, 
Kaip tai sako didesniuosia, 

Daug kolieku merginu 
maieziau,

Kada ant stryto 
(stove jau, 

Gana gerai prisižiūrėjau, 
Merginos vos pavežlioja, 

Rodos kad susirgtai 
net dejuoja. 

Tuojaus priežasti daejau, 
Ir nuo kitu, dažinojau-, 

Sliperus auksztus- 
perkasi, 

Užsmaugia! ant kojos 
puszinasi.

O jus monkes, 
Ar tuom koja sumažinsite, 

Jeigu sliipera aukszta 
nesziosite-? ’ 

Ne viena paeiti negali. 
Ant pirsztu užspaudai 

baigali, 
Na, ir sz-luba pasiliko, 

Rodos kad kelis atpuskus 
atliko.

O ka, bombiliais naktimi 
reike lakstyti, 

Geru czesu jieszkoti, 
Tai ir kojos atsilsio 
t ne turi,

Ant tos pusgalves nežiūri.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

•į 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,“

Badai Niu Džo-rzi, 
Ten keletą bobų ilgi 

liežuviai vaikine, 
Turėsiu in ten kada 

nusiduot, 
Gerai pipiru duot 

Ten ant vienos stryto, 
Lig vakaro nuo ryto-, 
Kožna turi apjuodyti, 
Per dantis pertraukti.

Moteriukes, to nedarykite 
Liežuvius laike Advento 

suvaldykite, 
Bai tai negražu,
Ir ne padoru.

tik turėdavo koki rūpesti, tai 
eidavo pas mane ir kaip tik 
iszmiėgodavo tuojaus pasveik
davo.

Viena karta atėjo vela pa
prastinai su naszta rupescziu. 
Asz tada neturėjau suvis laiko 
nes buvo- ja,u szeszta aidyna, o 
ežia -dar lauke sze-szi ligoniai 
idant skubincziau jiems -su pa- 
gel'ba. Nuvedžiau dėl to- ja in 
maža atskyru kambarėli kur 
galėtu tykiai miegot, ipaglos- 
eziau kakta su ranka ir mie- 
ganczia palikau, o pats tuom 
laik nubėgau pas ligonius. Ta
me gavau vela telegrama isz 
Brazilijos. Vienas bagetas ku- 
nigaiksztis, isz Brazilijos, 
szauke-si prie manes idant kuo- 
greieziausia atvažiuoeziau pa
daryt pavojinga operacija. Ant 
rytojaus plauke isz Bordeaux 
in Pietine Amerika laivas. Ant 
trūkio turėjau but ant puses 
asztuoniu, o laiko turėjau ant 
iszsirengjmo tik pusantros 
adyno-s-. Apžiurėjau ligonius, 
parasziau pora laiszku, ėmiau 
reikalingus daigtus ir knygas, 
o užrakinęs kambarius nuvaA 
žiavau ant stoties. Mislys ma
no buvo užimtos kelione ir pa
vojinga kunigaikszezio opera
cijai, o vela didžiavausi kad 
mane net in Brazilija szaukia.

Trūkis susivėlino-, o- laivas 
jau ant musu lauke ir vos sėdo
me, leidomės in kelione.

Kelionėje skaieziau dakta- 
riszkas knygas, mislijau ir 
apie tai jog jeigu man nepasi
seks iszgydint, ant galo atsigu
liau.

Ant rytojaus nuėjau ant vir- 
szaus laivo. Žiurau aplinkui 
vanduo! Prisiartinau prie ka
pitono ir paklausiau kaip toli 
esame nuo kraszto?

— Arti bus keturios de- 
szimts myliu, atsake.

— Kur dabar važiuojam ?
— Tiesiog in Rio- de Janei

ro. Trisdeszimts szeszios1 die
nos ims- laiko kelione, -supranti 
ponas- Galėtai ponas per ta, lai
ka iszmokt žeglioriaut.

— Ach! Pamislijau, tris- 
ueszimts szeszios dienos, tai 
nemažai Užtruksiu.

Nerimastis mane pradėjo 
imtie; rodėsi man kad ka na
mie ulžmirszau. Norėjau isz 
galvos sau ta iszmuszt, -bet kur 
tau! Ant tuszczio galva sau 
laužiau, negalėjau niekaip at
simint.

iStaigai baisiai surikau, atsi
miniau, ir ka? U-gi jenarolie- 
nia užmirszau namie vienam

ku- 
Vi-

doleri ant 
Co.,

U.S.A.

Nariu, ant 
rios telpa in 
sas setas 
savo orderi ir
adreso: Saule 
Mahanoy City,

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

1
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5ya col. plocsio \ 
Issaiszkina sapna ir kas <[ 
ateitoje stosis. Su priedu <[ 
planatu ir visokiu burtu. <' 
Knyga in minksstos po- ![ 
pieros virszeliuose. :: :: <Į 

;! Pinigai reikia siusti su ' 
j! užsakymu: ]!
;i Tiktai,. . . $1.00 ii

Saule Publishing Oo., ]! 
j; Mahanoy Oity, Pa.,U.S.A. <

kamlbaryje ulžrakytai ir mie- 
ganezia, kur niekas- negalėjo 
ineit, nes neatsivožino be ma
nės. Raktais pas mane buvo, o 
niekas nedryso mano name už- 
rakezio atpleszt, o visi mislino 
kad ten daug randasi skarbo.

— Kapitone, tariau grau- 
leist

ma- 
jog

dingu balsu, asz noriu 
telegrama. ‘ 9

Kapitonas žiurėjo- ant 
nes ir isztikruju mislino 
asz papaikau.

— Bet taip turi but neatbū
tinai, kaip asz reikalauju, po
nas kapitone, nebūk toks! Už
mirszau namie
numirs isz, bau Įb, jenaroliene 
miega, ar su|pr mti ponas, ji 
miega mano

jenaroliene, ji

simiegos 
nas ir atsitolino tesakydamas 
dviems laivininkams kad mane 
vaktuotu.

Galite suprast kokia turėjau 
kelione; nemislijau tada nei 
apie Braziliszka kunigaikszti, 
nei apie operacija, vien tik sto-

WEDDINGmniTiois
and announcements

Each distinctive invitation 
thermographed on 25% rag 

china-white vellum paper, 
giving you fine raised lettering 

that speaks of th# 
highest quality.

Also matching reception cards, 
response cards, thank you cards, 

at home cards and informal^ 
Come in today and make yotu 

choice from our

As-z tikrai sakau, 
Kaip -daro mamele, 

Teip daro ir dukrele.
Vaikeliai žiuri ant

. mameles -darbu, 
Argi galima tikėtis gero

nuo vaiku?

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

1
. . . MALDA - į 

Viesz. Jėzaus ir •; 
Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- / 
cziausios, mieganezios 
ant kabio Alyvų, žemei ' 
Batanijos, balny ežio j ;'

Szv. Mykolo Arkaniuolo. ;

Knygos Did. 3%x5Va col. ; i

TIKTAI, 25 Cts. ;!SAULE PUBLISHING CO., ' 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

vėjo mano akyse mieganti je
naroliene kuri -badu gal mire. 
Tikrai apkaltins mane saky
dami jog asz ja nužudžiau, taip 
in save kalbėjau. Baisios mis
lys spraudėsi man in galva ir 
nuolatos apie tai mislinau.

Ant galo trisdeszimts szesz
ta, diena paregejom pakrantes 
Rio de Janeiro. Kada išplau
kėm in pristova, tuojaus sė
dau in valtele ir kada iszplau- 
kiau ant kraszto, nusiuneziau 
telegrama tais žodžiais:

“Iszverskit duris nuo mažo 
kambarėlio ir pabudinkit je
naroliene.”

Kada vyras jenaroliene ne
galėjo savo- paežio®’ sulaukt, 
naudojosi isz to ir visas naktis 
perlei-dinejo zobovose o kuriu 
tai jenaroliene nekente. O kad 
ir dabar jenaroliene neatsira
do, mislijo jos naunas vyras 
kad ji turėjo kur nors- gala 
gaut ar stengiasi ant atsiskyri
mo.

Yewr eh«ie« 
of SIXTEEN 
individual
TYPE STYLE*
Th» mart 
popular
taUctiont

Mr». Paul Cro»l«y

Paul Crūrieg

SAULE PUBLISHING CO
Phone 744-J South And A Street Mahanoy City, Pa.

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

savo p-aezios permaine del rū
kymo pypkių ir cigaru, kita
pakaju dėl merginu, vela vie
na, kuriame stovėjo- biliardas:, 
o kuriuose tai szvaistesi pora-
tuzinu mergų.

Tris-des-zimts asztunta diena 
po mano iszvažiavimui, parėjo- 
mano telegramas i-sz Rio de Ja
neiro. Tarnas perskaitęs mėtė
si prie duriu, iszverte jas ir 
ant syk pažino- kas pasidarė. 
Jenaroliene gulėjo apdengta 
dulkėms. Baisiai i-szrode, ne- 
dyvai kad tarnas mislino jog ji 
numirus.

Jis numanė apie atgaivinima 
nes keletą metu pas mane tar
navo; nelaukdamas ilgai pute 
jai kvapa in lupas. Jenaroliene

Nerimavo- labai, ant galo 
klausinėjo kitu bet niekas ne
žinojo. Danesze policijai bet 
toji hieko nedažinojo-. Kurie 

ateidavo- tai 
bjo kaip jie 
■nežinojo ir 
■dnosi, o vi- 
■ kitas dti- 
Bpaskutini 
Būnate tai 
Bes neat- 
Bnama.

pas mane ligoniai 
mano tarnai nežl 
vadinosi per kJ| 
kaip jmiarolienJH 
sados ji ineidalfe 
ris tai ir daba® i 
karta i liejo, , 
policijai nei B 
ėjo kad perkM'p

Niekas nedryso- in ta kamba
rį eiti nes kaip sakiau, mielino- 
kad ten svarbus daigtai užrū
kyti, tokiu budu jenaroliene 
prapuolė, o jos pacziulis misti
no kad ji ant amžių dingo.

Ar gal mislinate kad jis 
tuom nusiminė? Kur-gi! Nes 
jenaroliene jam visa savo turtą 
u'žrasze. Todėl dabar sumanė, 
paužtie. Pirmiausia kambaruo- 
se viską permaine. Kambari

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa-, Ų-B-A,

nebuvo numirus, bet labai isz- 
Patrytne sau akis ir 

prakalbėjo:
—- Ponas daktare, jauoziuo- 

siu sveikesne. Man rodos kad 
mano vyras- turi dideli balių. O 
tai ir asz ji norecziau pabu- 
cziuot ir pasiglamonet. '

Stojo ir ėjo tiesiog; prie du
riu, o mano tarnas, kuris isz di
deliu dyvu ir iszgasczio pamėtė 
protą, nepasake jai ne žbd'žid- ir 
pavėlino iszeiti jai.

Namas jenarolienes buvo 
tuojau prie mano namo ir tie
siog namo ji parėjo. Kaip tik 
slenksti perženge, nusidytijus 
sustojo. Viskas kitaip iszrode! 
Eina trepais augsztyn idant 
savo kambaryje ateilset, žiuri, 
viduryje stovi biliardas, o jos 
kambarys permainytas’ ant 
pypkinyczios. :?t

Czia vela girdi rizėnimus 
merginu ir gedlyvas dainelės.

Pakele uždangalu, baisybe, 
vyras prie stalelio tarp- kelioli
ka merginu, kaip gaidas tarp 
visztu. Tarnams isz ranku td- 
rielkos iszpuole, merginos 
kaip pasiutia iszbego y rėkda
mos, o pats, jau apgirtas, pūde 
ant keliu ir paszauke: J

— Paveiksle, dovanok man! 
Dovanok man!

— Ach! Veluk bucziau už
migus ant amžių, o ne ta regė
jus. | .GALAS.

badejus.
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LIETUVISZKAS SURIS ŽMONA ŽUVO

NELAIMĖJE

*

Žinios Vietines
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

Dabar po 50č arba 3 už $1.35

renty 
bus ir net 
ne j ima ir 
trėmimą. 
Beria

< Kaip jau žinote kad mu
su 'bizniava dalis miesto likos 
puikiai papuoszta; del Kalėdi
niu Szvencziu, tai dabar atsira
do keletą nieksz-iu kurie1 pradė
jo darkyti ipaipuoszimus, bet 
policija tyrinėja apie tu. niek- 
sziu ii' 'bus suaresztavoti už to
ki veikimą.

jį Sukatoj pripuolai Szv. 
Lucijos, o Tautiszka Vardinei 
Kastytis. Tik trylika dienu li
gi Kalėdų. Ir ta diena: 1918 m., 
Prezidentas Woodrow Wilso- 
pas pribuvo in Prancūzija del 
Taikos Konferencija; 1947 m., 
John L. Lewisas su savo mai- 
nieriais pasitraukė isz Ameri
kos Darbininku Federacijos; 
1665 m., mirė Radvilas, jis bu 
vo pirmas skirti Lietuviu Tau
ta nuo Lenku.

.%. Ponia Rozalija Giliom?, 
ii' sūnūs Albertas isz Gira rd- 
villes, ana, diena svecziavosi 
mieste pas patinstamus, taipgi 
atliko savo Kalėdų pirkinius ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” Redakcija, del atnaujini
mo savo prenumeratos ant kito 
moto, nes ponstva Giliai yra 
musu seni skaitytojai ir .myli 
skaityt “Saule”. Aeziu už at
silankymą.

£ Kita sanvaite: N odelio j 
pripuola Treczia Adventu Ne
dalia, taipgi Szv. Nikasijp ir 
Szv. Alfredo, o Tautiszka "Var
dine: Ainis. Ir ta diena: 1937 
m., Japonai, Amerikos valdžios 
atsipraszo del nuskandinimo 
“Panay” laivo, ir pravaro sa
vo Lakunu Szta'bo virszininka; 
1749 m., Amerikos pirmutinis 
Prezidentas Jurgis Vaszing- 
tonas miro in Mount Vernon, 
Virginia; 1827 in., Alabama 
valstija buvo priimta in Suvie
nytu Valstijų sau,junga; 1873 
m., Rlaivininkes moterys be- 
giedodamos, pradėjo eiti per 
saliunus, Fredonia mieste, New 
York valstijoje ir stengiesi 
juos uždaryti ir viską, juose 
pradėjo daužyti.

.%, Panedelyje pripuola Pal. 
Ona Marijos, ir Szv. Kristinos, 
o Tautiszka Vardine: Lyge. Ir 
ta diena : 1945 m., Karalaitis 
Miminaro Konvye, tris sykius 
buvęs Japonijos Premieras, 
nusižudė. Jis nenorėjo stoti in 
kariszka teisina.

jį Utarninke pripuola Szv. 
Adelios, ir Szv. Eusibijos, o 
Tautiszka Vardine : Vygandas. 
Ir ta diena: 1945 m., Preziden
tas Harry Trumanas paskiria 
in Tautu Sanjunga, Amerikos 
Sekretorių Byrnes, Stettinius, 
Sen. Tom Connelly ir ponia 
Eleanor Rooseveltiene; 1945 
m., Trijų didžiųjų Tautu Už
sienio Ministerial susirinko 
Maskvoje; 1835 m., baisus 
gaisras New York mieste, isz- 
kados padaryta už suvirsz dvi- 
deszimts milijonu doleriu.

jį Buvus miesto gyvento
ja Salomėja Žakiene, po tėvais 
S. Juszaicziute, isz Kulpmont,

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

Milžiniszki Požemiai

EM

Szvedijos inžinieriai in 
Stockholm ir kitose Szvedi
jos miestuose yra iszkase mil 
žiniszkus požemius, kurie 
yra skaitomi kaipo geriausi 
didžiausi ir saugiausi ant vi
so svieto priesz kad ir ato
mines bombas. Kiekviena-

me ju gali daugiau kaip dvi- 
deszimts tukstancziu žmonių 
rasti saugia vieta, nuo sprog 
stancziu bombų.

Taikos laiku szitie pože
miai yra vartuojami kaipo 
vietos del automobiliu, gara- 
džiu ir net sztoru. (Civil Def.)

buvo ga
in sznipi- i 

isz-1
Lavrenty ’ 

buvo Stalino 
ir kuris buvo

paskelbtas iszdaviku po Stali
no mirties ir buvo nugalabin
tas 1953 metuose.

Maskvos radijas tik tiek pa
skelbė kad Kremlino taryba at
leido Generolą Ivan Serov nuo 
jo pareigu, nes nauja tvarka 
yra statoma visai tarybai.

Armijos Generolas, Ivan Se
rov užėmė virszunes vieta sar
gyboje Balandžio menesyje, 
1954. Jis buvo antru kartu pa
skirtas ir patvirtintas sziu me
tu Kovo menesyje.

Kovo menesyje, 1956 metuo
se Generolas Ivan Serov buvo 
atsilankęs in Anglija, prireng
ti viską del Premierio NiKolai 
Bulganino ir tada Komunistu 
partijos vado, Nikita Chrusz- 
czevo atsilankymo.

Anglijos spauda tada ji pa
smerkė ir prakeikė, visoKiais 
vardais ji iszvadindavo, saky
dama kad jis yra žmonijos bu-; 
czierys, žulikas, niekszas ir pa
nasziai.

Ir iszrddo kad Ponas Gene
rolas Ivan Serov susilaukė vi
sa to ka jis kitiems linkėjo ir 
davė per Stalino valdyba, kai 
jis tukstanczius intare, iszdave 
ir nugalabino.

Jeigu mes jieszkosime ka 
kaltinti už Lietuvos bedas ir 
vargus, tai mes įgalime pirsztu

Jenerola Ivan 
caipo treczios 

visa tvarka

priparodinti 
Serov, kuris, 
klases

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

Pa., kuri sirjfo per keletą metu 
ir paskutini karta gydėsi in 
Ashland ligonbute, pasimirė! 
pareita Nedeldienyje. Likos 
palaidota Ketvergo ryta su 
ąpiegomis in Szv. Marijos ba.ž- 
nyczioje Knlpmonte ir palaido
ta in tos parapijos kapinėse. 
Velione gimė Lietuvoje, atvy
ko in miestą. Mahanoy City, o 
daugelis metu atgal apsigyve
no Knlpmonte. Jos vyras Juo- 
zas«mire Gegužio 30-ta diena, 
1949 metuose, taipgi duktė 
Margareta. mirė keletą metu at- 

" i
gal. Velione prigulėjo prie ke
letą draugijų isz Szv. Kry
žiaus parapijos, Mount Carmel.

Md., Teresa, pati Frank Kale- 
nik, Secaine ir Juozefiiia, pati 
St. Witkowski, Folsom, taipgi 
daug arnikų ir du pro-anukus. 
Velione gyveno pas savo anūke 
M argareta. Wagner.

CHRUSZCZEVO
SARGAS

PASZALINTAS

Paliko keturios dukterys: Ago
ta, ipati Arthur Mayer isz Ak-
ron, N. Y., Veronika, pati Wil
fred Williamson, Baltimore,

Czia in Battle Creek, Mich
igan plieno kontraktorius 
Earl W. Reichert yra pasta
tęs savo szveimynai namus 
po žeme. Jie jam kasztavo 
apie deszimts tukstancziu

LONDON, ANGLIJA. —
Sovietu unija paskelbė kad Ge
nerolas Ivan Serov, saugybos 
virszininkas, kuris buvo Chru- 
szczeyo asmeninis sargas per
visas jo keliones, yra dabar pa- 
szalintas.

Mskavos radijas sako kad jis 
buvo paskirtas del kitu pareik

Gyvenimas Po Žeme

doleriu. Jis yra parūpinęs 
szulini, elektros fabriką ir 
szviežio oro intaisus. Jis sa
ko kad szitie jo požeminiai 
namai yra saugus net ir nuo 
didžiausios atomines bom-

ir Lietuvos, kai Sovietai užėmė 
tuos krasztus, 1939-1940 me
tuose. Spalio ir Lapkriczio me
nesiuose, 1956 jis vede Sovietu 
tvarka Budapeszte numalszin- 
ti ir iszžudinti Vengrijos suki
lėlius.

Jis ypatingai yra gerai žino
mas ir dar geriau prakeikia
mas visu Lietuviu Lietuvoje, 
kuriems teko ji gerai pažinti 
kai jie pajuto jo botaga ar pa
teko in kalėjimus.

Jam teipgi dėkui kad tuks- 
tancziai Lenku, Ukrainu ir 
Rųskiu buvo isz savo kraszto 
isztremti ir iszsiunsti in darbo 
lagerius.

Mums visai negaila kad Po
nas Generolas Ivan Serovas
dabar yra pažemintas, nes ežia 
vilkas vilką ėda.

bos, ir ki 
mynele i 
sius gali 
iszeidal

;u savo szei- 
kelis mene- 

Įnti, visai ne- 
lil Def.)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i £*.

isz automobiliaus ir atėjo pas 
ji automobiliaus užpakalyje. 
Jis tada iszsieme isz automobi
liaus pagali ir reže jai per gal
va. Kai ji susmuko ant žemes 
jis paleido automobiliaus stab
džius ir automobilio užpakali- 
nieji ratai per ja pervažiavo.

Jis tada indejo ja in auto
mobiliu ir nuvažiavo pas poli- 

į cijos virszininka Frank Stoer- 
zinger ir jam panasziai pame
lavo. s 

___________

NUŽUDĖ ŽMONA

Jos Meiluži Ir Save

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet Reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrią. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Z

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

ŽULIKAS NUSIŽUDĖ

Kai Policijantai Ji 
Apsupo

PRINEVILLE, OREGON. - 
Apsiginklavęs, buvęs kalinys 
kuris buvo nužudęs szeszis 
žmones, pats nusižudė kai poli
cijantai apsupo namus kur jis 
buvo pasikavojes.

Policijantai sako kad 27 me
tu amžiaus Stanley Robinson 
nusiszove, paleisdamas kulKa 
sau in smegenis kai proto Dak
taras iszejo isz tos stubos, ne
galėdamas ji perszneketi, kad

KOLEGISTAS
UŽSIMUSZE

BOSTON, MASS. — Dvide- 
szimts metu amžiaus kolegis- 
tas Peter B. Howe, isz Verona, 
New Jersey užsimusze, kai jo 
automobilius susikūlė su me
džiu netoli nuo Granby, Mass.

Jo draugas Leonard New
combe isz LaGrange, Illinois 
buvo labai sužeistas. Jiedu 
buvo studentai in Amherst Ko
legija. Policijantai spėja kad 
jie baisiai greitai važiavo kai 
ju automobilius nulėkė nuo 
vkszkelio ir sudužo in ta medi.

POPLAR BLUFF, MO. — 
Ligonines sargas nužudė savo 
divorsota žmona, jos jauna 
meiluži ir paskui pats nusižu
dė. Visi lavonai buvo surasti 
jos namuose. Tas ligonines sar
gas, nužudęs savo žmonos mei
luži, nusivijo savo buvusia 
žmona in jos miegamąjį kam
barį ir tenai ja nužudė.

Žuvusieji buvo 40 metu am
žiaus Milo Richard Boyles; jo 
buvusi, divorsuota žmona 27 
metu amžiau^ Ponia Carol Pas- 
sen Boyles, ir 22 metu amžiaus 
Billy Joe Hill.

Milo Richard Boyles dar bu
vo apsirengęs savo sargo dra
bužiais ir jo buvusi žmona bu
vo apsirengus su slauges rū
bais, uniforma, kai policijantai 
rado visus juos negyvus.

Policijantai rado medžiokles 
karabina prie to sargo szono. 
Penki szuviai isz to karabino 
buvo iszszauti, bet susiedai sa
ko kad jie nieko nebuvo gir
dėję.

Ponia Boyles susitiko, susi
pažino ir susidėjo su tuo jau
nuoliu Will, kai tik ji gavo di- 
vorsa nuo savo vyro.

Darbininkse in Lucy Lee li
gonine, kur Ponia Boyles buvo 
slauge, nurse, sako kad ji buvo( 
paszaukta ant telefono apie 
vienuolikta valanda. Jos bu- 
vse vyras buvo ja paszaukes. Ji 
jam insake kad jam nevalia at
eiti in jos namus.

Sargas Boyles buvo pamėtės 
savo darba ta pati vakara, sa
kydamas kad jam dabar neru-

jis pasiduotu.
Policijantai buvo ta stuba

apsupę per deszimts valandų. 
Visa tai prasidėjo kai vienas 
policijantas stengiesi jam pa
duoti varanta, pareikalavima 
kad jis pribūti teismo ofisuose 

! nes jis buvo intartas kad jis 
i buvo gavės pinigu ant kitu 
| žmonių vardo.

Policijantai turėjo keletą pro- 
‘ gu ji nuszauti, nudėti, bet jie 
į vis lauke, tikėdamiesi kad jis 
pasiduos, nes jie nujautė kad 
jam keliu szuliu trūksta ir kad 
jis nežino ka jis daro.

KAREIVIS
NUTEISTAS

TAEJON, KORĖJA. —
Amerikos Armijos Kariszkas 
Sztabas, Teismas pasmerkė ka
reivi William G. Tefft, isz Cor
coran, California ant keturiu 
metu in kalėjimą. Jis buvo in
tartas už nužudinima Koretes 
moteriszkes ir už sudeginimą 
jos stubos ant kerszto.

POLICIJANTAS NU- 
SZOVEJAUNUOLI

PITTSBURGH, PA. — 
Pittsburgh miesto policijantas 
nuszove septyniolikos metu 
jaunuoli, kuris, anot to polici- 
janto bego su pasivogtu auto
mobiliu.

Jaunuolis buvo David Jan- 
kovic. Policijos virszininkai 
sako kad ji nuszove policijan
tas William Hagan. Kulka pa
taikė jaunuoliui in deszini 
szona. Jis pasimirė in Szvento 
Pranciszkaus ligonine.

Policijantas Hagan sako kad 
jaunuolis Jankovic ir draugas 
iszszoko isz automobiliaus in 
Lawrenceville ir pradėjo bėgti 
in atskiras puses.

Jo draugas laikinai paspru
ko, bet už dvieju adynu Poli
cijos virszininko pagelbininkas 
Lawrence Maloney paskelbė 
kad jis buvo savo namuose su- 
aresztuotas. Jis yra septynioli
kos metu amžiaus Paul Kyrsto- 
poliski, isz Herron Hill Dis
trict.

pi darbas. Jis buvo antru kar
tu ženotas. Jo pirmutine žmo
na ir du vaikucziai gyvena in 
Ironton, Missouri.

Yra tai labai nesmagu, jeigu 
turime priminėti apie prisiun- 
tima užmokesties už laikraszti. 
Mes negalime inspeti kas ka 
mistiną ir ar prisiims užmokes
ti ar no, o tuom lai k turime su
laikyti.

Arba, da ka.: daugelis per
maino vieta savo gyvenimo ir 
noipadiioda jokios žinios redak
cinei, o kad ir duoda, tai nepa
deda seno adreso. Kožnas, kat
ras maino adresa, privalo pa 
dėti sena ir nauja, aldresa, ba be 
to negalime permainyti.

Kožnas skaitytojas turi to 
prisilaikyti, o per tai del mus 
didelei palengvins ir no turės 
reikalo rugoti.

Phtinkit “Saule” J




