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DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS JjTARNINKA IR PETNYCZIA

Teniso Ratelio 
Kapitonas

JIESZKO
VAIKVAGES

SOVIETAS
NUSILEIDŽIA

JAMES R. HOFFA 
IR KINIJA

NETIKSLIOS LAIK
RASZCZIU ŽINIOS

į Pustreczios Valandos Premierio Pagelbinin- 
Vaikas Pavogtas kas Vaszingtone

Perry Jones, Amerikos 
Teniso ratelio kapitonas ir 
mokintojas, rankomis ploja 
kai Amerikietis Alex Olme- 
da isz Los Angeles sumusze 
Australieti Mai Anderson 
per Teniso rungtynes in 
Brisbane.

Iszrodo kad sziais metais 
yra vilties kad Amerikos lo- 
szikai laimes tas rungtynes. 
Jau daiig metu kaip Ameri- 
kiecziai nedaejo nei prie vi
durio tu rungtynių, nors pir
miau niekas musu losziku 
nebegaledavo sumuszti.

Szioje gadynėje, Ameri
koje per mažai jaunuju lo- 
szia. ta Teniso Sportą ir už 
tai sunku gauti geru loszixu.

NEW YORK, N. Y. —
Du jauni vaikai rado, ant tusz- 
czio loto keletą drapanėlių ku
riuos, anot Seseles Mary Ke
vin, in Szvento Petro ligonine,

! BrooKlyne, buvo mažytes, tik 
pustreczios valandos gimusios.

Kiek policijantai galėjo su
žinoki tai moteriszke, tarp tris- Amerikos Sekretorių John F. 
deszimts ir trisdeszimts penkių 
metu amžiaus, apie szimto ke-

I turios deszimts svaru, ta mažy
te pasivogė.

Pusantro szimto policijantu 
ir dvideszimts penkios polici- 
jantes buvo tuojaus paskirtos

i tos mažytes jieszkoti.
FBI policija iszsiunte savo I su vakariniais krasztais. 

agentus ih viso miesto saliu- Mikoyan sako kad Sovietai 
nūs, vieszbuczius ir net bažny- į vis pasirenge pavesti Rytu 
ežias, su viltimi kad ta mote- Berlyną Vokiecziu Komunis-' 
riszke ta mergaituke kur nors tams nežiūrint ar Vakarines. 
Paliks. \ tautos isz Vakaru Berlyno isz-1

Motina, per radija, kreipėsi ■ sikraustys ar ne.
in ta vaikvagi sakydama kad jįs sako, kad Sovietai nori 
jos dukrele, be daktaro prižiu-- vįsa Vokietija anot ju, “isz- 
rejimo neilgai gali gyventi, ir laisvint.” Jis teipgi prižadėjo 
kad ta vaikvage jos dukrele kad Sovietai kita syki jau ne- 
pakriksztintu pirm negu ji pa- užkirs kelia Amerikiecziams in 
simibs.

WASHINGTON. EX. C. — 
Sovietu Fremierio pagelbinin- 
kas Anastas I .Mikoyan per pa- 
sisznekejimus Vaszingtone, su 
musu kraszto didžiūnais rodosF 
nusileido ant Rytu Berlyno 
Klausimo.

Jis Panedelyje, pasisznekejo

NEW YORK, N. Y —
James R. Hoffa, automobiliu 
sunkvežimiu j transporto U ni- 
jos Frezidentąs, nori parodyti 
savo galybe nuo to laiko kai jo 
unija iszmete isz AFL ir CIO.

Nuo tada jis eme intraukti 
naujus narius ir ju skaieziu isz 
1,333,000 ligi 1,600,000. Tai pa-! 
ti didžiausias unija Amerikoje.

Senato Komisija parodo kad 
buvo rasta kali James R. Hoffa 
pasisavino tos Unijos pinigu

Greitumas Labiau Rupi
Negu Tikslumas

Sziomis dienomis, kai žmo
gus keliauja balso, garso grei
tumu, kai tolimiausi krasztai 
nėra toliau kaip dvi valandas 
keliones nuo musu namu, tiks
lios žinios apie visa svietą yra 
baisiai reikalingos.

Tkros ir tikslios žinios yra 
reikalingos valdžiai, vaiskui, '

Jos Sūnūs Nužudinti

LAKŪNAS ŽUVO

PLATTSBURG A. F., N. Y. 
— Vienas karininkas žuvo ir 
trys lakūnai buvo sužeisti, kai 
j u vidutinio didumo B-47 
bombneszis nukrito netoli nuo 
Plattsburg miesto.

Žuvo dvideszimts vieno meto 
amžiaus Leitenantas John T. 
Eagan, isz Scranton, Pa., labai 
sužeisti buvo trisdeszimts de
vynių metu Kapitonas James 
R. Golden, lakunu mokintojas, 
isz Omaha, Nebraska; dvide
szimts devynių metu Kapito
nas William J. Duffy lakunu 
komandorius isz San Diego, 
California, ir Kapitonas Ro
bert Lowe, trisdeszimts penkių 
metu amžiaus isz College 
Point, New York.

Ponia Diana Bromley, gi
mine leszikę Boris Karloff 
yra suimta ir intarta in Has- 
lemere, Anglijoje, kur jos du 
sunu buvo nužudinti, ju ger
kles buvo perpjautos. Ji da
bar randasi ligoninėje kai ji 
buvo suimta kai ji vaikszti- 
nejo po ulyczias, keletą va
landų po tai kai jos vaikai 
buvo surasti nužudinti. Jie 
ka tik buvo pareje isz moky
klos.

MISZKO GAISRAS

New York Valstijoje

PEEKSKILL, N. Y. — Di
delis gaisras netoli Peekskill 
miesto grasina viso miesto gy
ventojus. Vejas1 puczia isz to 
miszko staeziai in ta miestą,

Dulles, ir buvo pavaiszintas 
Kongreso ir biznio virszinin- 
kais, kuriems jis užtikrino, į 
kad Sovietai neketina iszvary- 
ti isz Berlyno nei Prancūzus, Į 
Anglus ar AmeriKieczius.

Jis, per pietus, prižadėjo kad 
Sovietai sutinka talkininkauti I,

85-kaip jie buvo padareBeri

| Mikoyan sako, kad Khrusz- 
czevas dar vis nori susitikti su 
Prez. Eisenhoweriu ir kitu Va
kariniu vieszpatyscziu didžiu-

i nais, ir pasikalbėti apie taika. 
Jis visus ir su visais stengėsi 
paredinti kad jis yra geras 
draugas ir kad visi Sovietai 
nieko daugiau nenori kaip san
taikos ir taikos su visais Vaka
ru krasztais.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, kuris nesveikoja 
sako kad jis ketina dar syku 
pasikalbėti su tuo Rusijos vir- 
szininku.

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau- 

, so “Saules” ateitis: Ar ja skai- 
| tysi, ja indomausies, ar laiku 
' atsilyginsi, ar ja paremsi!

kur randasi apie tūkstantis 
asztuoni szimtai gyventoju.

Bet ugniagesiai yra prisi
rengė ir sako kad nėra pavo
jaus nei žmonėms nei namans, 
nes jie prisirengė užgesinti na
mus kurie užsidegtu, nors jie 
negali to ‘miszko užgesinti.

Gaisras jau yra pasiekęs gar
su Bear Mountain tilta, skersai 
Hudson upe, bet ir ežia ugnia
gesiai yra ta gaisra sustabdė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

milijonus dolerius ir Hoffa no- Į bizniui, ūkininkui ir mokslui, 
ri parodyti kad jo klauso ir po- Mums dabar jau negana žinoti 
licija. ' * ‘ ’

Pareita Gruodžio men., Hof
fa pasifckelbe kad paims in savo 
unija, policijos tarnautojus. 
Pirmiausia norėjo paimti New 
Yorko 24,000 tarnautoju, kad 
isz j u iszrink 
sumas. Priesz 
sunkvežimiu 
pirmininkas I “ Feinstein pra- 
nesze, kad Ss nsio 12-ta diena 
piketuos po ei jos pastatus, 
kad jiem nebutu jfiistatomas 
kuras, auomomjj^m gazolinas. 
Tokiu budu mirejo priversti in- 
stoti in Hoffa unija. Policijos 
komisiaras Kennedy sake ..a d 
priesz tai kovos visom legation 
priemonėm, ojWagneris pagar-^^^^^^^^^_ ___
smo dar ir pa^punYeiiTsr cinui ^žaTTinTūTlr' aaAnvy 
kad jis neteks savo darbo, nes 
jis yra miesto susiekimo In
spektorius ir r una $8,.<00 al
gos ( j ten buvau ir macziau, ir

Apie parena Gruodžio 31-ma Į kas tenai atsitiko szitaip. 
diena Hoffa davė atsakyma at- Tai iszrodo lengvas darbas, 
gal, kad insake savo Feinstei-1 pasakyti ar paraszyti ka jis 
niu piketus at szaukti.

ii naujas pinigu 
sanvaite auto- 
vietines unijos

kas darosi tik savo miestelyje,i 
sjivo valstijoje ar savo kraszte. 
Greiti eroplanai, telefonai, ra
dijai ir kiti intaisai davė mums 
daug nauju Susiedu kurie kele
tą tukstaneziu myliu nuo musu i 
gyvena.

Amerikoje mes gauname sa
vo žinias apie tuos susiedus isz 
savo laikraszcziu, rodijo ir te
levizijos. Mylios, tolumas nie- 
ko nereiszkia.

Laikrasztininkas parūpina 
mums tas žinias ir naujienas 

.•r laikraszčzius, radija ir te
levizija. Reiszkia laikrasztinin
kas yra tas kuris mato kas at
sitinka, surenka reilsalingus 
faktus, patikrina tu--iwmTkiu 

Vatos Karaliene

8 ■■■'-

K'. .įį,'-■

. ....

Dvi gražuoles, kurios vi
sas kitas gražuoles yra in 
szali pastumusios dabar lau
kia pažiūrėti kuri bus isz- 
rinkta Vatos Karaliene in 
Memphis, Tennessee. Jodvi 
laimėjo szitą garbe isz dvi- 
^"szimts kitu gražuoliu ku- 

buvo stojusios in tas

rungtynes. Szitos dvi yra, 
po kaire, Marie Sylvia Bro
wn isz New Iberia, Louisia
na, ir Annette Nall isz Geor
giana, Alabama. Visos gra
žuoles szitose rungtynėse bu 
vo isz Pietiniu Amerikos 
valstijų.

ir paskui per laikraszczius, .ra
dijas ar televizija mums prane- 
sza. Reiszkia, jis sako: “Asz 

; ten buvau ir macziau, ir sztai

Iszszove Raketa Virszi
• Menulio

MASKVA, RUSIJA. —
Sovietai paskelbė per savo ra
diją kad jie yra iszszove kita 
raketa, kuri yra pasiekus aug- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ežios, ne ežia; nužudintas raz- 
baininkas buvo pas barbeni ap- 
siskusdinti, ne apsikirpdinti 
kai jis buVo nugalabintas; nu- 

1 skandintas laivas buvo tamce- 
ris, ne prekybinis laivas; suim
ta mergpalaikp buvo žila, ne 
geltucnplauke; iszdraikyta lo- 
szike penkta vyra buvo pame
tus, ne ketvirta, ir taip toliau, 
Vis jeigu ne klaidos, tai visgi 
ne pilna teisybe.

Kai kurios tokios klaidos yra 
mažmožiai ir beveik nieko ne
reiszkia; gali būti laikraszti- 
ninko neapsižiūrėjimas, redak
cijos spaustuves klaida, ar ku
rio kito darbininko skubotu
mas; bet vingi tai netikslumas 
ir gana.

Ir kpdel taip? Laikrasztinin-

York Times” pradėdavo savo 
rytini numeri spauzdinti biski 
po antros valando isz ryto. 
Reiszkia laikrasztininkai, re
daktoriai ir kiti darbininkai 
turėjo visa vakara ta numeri 
sudėti, surėdyti, peržiureti, 
pertvarkyti ir paskui iszleisti. 
Dabar to laikraszczio pirmuti
nis, rytinis numeris yra spauz- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gavo Mokslo Dovana

Laivas Kuris Plauks Virsz Bangu

vesz apie tūkstanti žmonių 
skersai Atlantiko mares isz 
Amerikos in Anglija. Jo pa- 
(gamintojai sako kad tas lai-

nesieks vandenio 
bangu kai jis 

skersai Atlantiok

vas visai 
ar maros 
plauks 
mares.

Anglijos žinovai yra paga
minę laiva kuris plauks 
virsz bangu ir keliaus apie 
szimta myliu ant valandos ir

' mate ir pabaigta. Bet, toli gra
žu, ne taip jau lengva kaip isz-

SOVIETAI VĖL MUŠI rodo. Redaktorius ir visas szta- 
*' bas reikalauja kad jis tiesa ir 

PRALENKĖ vien tik tiesa pranesztu ir kad 
-------  į jis patikrintu visus savo tu ži

nių szaltinius.
Bet nežiūrint visa tai, skai

tytojas tankiai randa visokiu 
klaidu savo laikrasztyje. Juo 
geriau pats skaitytojas žino 
kas ten atsitiko, juo daugiau 
klaidu jis randa savo laikrasz
tyje, kuris ta invyki apraszo.

Gaisras buvo anapus uly- kai ir redaktoriai visas pastan
gas deda kad tokiu netikslumu 
ir klaidu iszvengus. Bet sziu 
dienu laikrasztis nėra tokis 
tikslus koKS jis buvo Keletą de- 
sietku metu atgal. Ir iszrodo 
kad tie laikraszcziai vis dau
giau ir daugiau* tokiu mažu 
klaidu Kasdien padaro.

Jeigu susipažinsime su laik- 
rasztininKO ir redaktoriaus bė
domis, tai suprasime ir dova
nosime.

Dabar svarbiausias pareika
lavimas isz laikraszcziu tai 
greitumas; laikraszcziams ir 
ju redaktoriams ne tiek rupi ži- ’ 
nios, Kiek naujienos; reiszkia 
naujos, vėliausios žinios.

LaikrasztininKas mažai lai
ko turi savo žinias patikrinti; 
redaktorius mažai laiko turi 
tas žinias peržiureti, pertvar- 
kinti rr tinkamai surėdyti.

1918 metais, intakingiausias isz trisdeszimts dvieju kurie 
Amerikos laikrasztis “New, laimėjo ta Rhodes Dovana.

Dvideszimts metu amžiaus 
Pete Dawkins, vienas isz 
West Point Kariszkos Aka
demijos studentu laimėjo 
Rhodes Dovana, in Miami, 
Florida. Jis ežia neszioja 
futbolininko uniforma, kai 
jis losze su North AU Stars. 
Jis yra muzikantas ir savo 
klasos pirmininkas ir vienas
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Kas Girdėt
AVhitsiable mieste, Anglijoje 

kai mokinys, septynių metu 
amžiaus Tony Braithwaite, pa
sivėlavo in mokykla, mokyto
jas ji pabaudė, insakydamas 
jam, ta vakara penkios de
szimts sykiu iszraszyti: “Asz 
nepasiveluosiu in mokykla,”

Ant rytojaus mokinys Tonyl 
Braithwaite savo baudos rasz- 
ta atsinesze in mokykla ir savo 
mokytojui padavė.

Mokytojas pavarste tuos 
laksztus ir pamate kad tai. to 
mokinio tėvo rasztas.

Trumpas rasztelis su tuo 
baudos darbu viską paaiszkino 
mokytojui. Tėvais buvo para- 
szes:

“ Mano sūnūs per mano kal
te vakar pasivėlino- in mokyk
la, tai asz jaueziaus, kadangi 
asz kaltas tai turiu ir jūsų už 
duota bauda atlikti.”

ninkas, Ted Thornton, kuris 
buvo p-raszalintas nuo savo 
darbo, ėjo in miestą, gauti įsavo 
menesine pensija, kaip ir kiti 
bedarbiai. Beeidamas jis idaži- 
nojo- kad jis valdžios sporto lo
terija buvo laimėjęs ir kad jis, 
dabar yra 'bagotas. Jis isz to lo
terijos laimėjo- $136,484.00. Ir 
jam nei cento- tašku nereikia 
ant tu pinigu mokėti.

Nesenei Amerikos kariszkas 
eroplanu laivas “USS Lexing
ton” inplauke in San Francis
co uosta. Ant jo stogo- buvo 
tukstaneziai automobiliu, ku
rie priguli kareiviams 'jurinin
kams ir karininkams. Mums 
iszrodo kad tai jau biski per
daug. Gana kad mes parūpina
me tokius didelius ir gerus ka- 
riszkus laivtts musu kariszkam 
sztabui, bet kai imame veszti ir 
ju automobilius visai uiž dyka, 
tai jau biski per daug!

jog tai

Lanadyta isz 
(imo. Bet vie- 
ryras pasakė 
eliaut in toli-

Kai Amerikiecziai perkasi 
nauja automobiliu, tai asztuo- 
nios deszimtas procentas ju se
nesni automobiliu iszmaino 
kaip ‘ ‘ ant rankos ’ ’ pinigai.

Vice-Prezidentas Nixonais ir 
Darbo Sekretorius James Mit
chell vis sako kad dabar reikia 
visiems taksas sumažinti, kad 
pagelbėjus pramonei, bizniui, 
ir taip parūpinus daug darbu 
bedarbiams.

Ir ežia; baisiai gudri politika, 
Eisenhoweris visai nesiskubi
na ir rodos, nepaiso; nes jis in 
rinkimus jau negali stoti — 
Nixonas rūpinosi ir neva dar
bininkus ir bedarbius užtaria. 
Republikonai nepamirsz vi
siems tai priminti per Prezi
dento rinkimus.

Javier Pereira, in Colombia, 
seniausias žmogus ant szio 
svieto neperseniai pasimirė, 
susilaukęs szirnto' szęszios de
szimts asztuoniu metu amžiaus.

Jis beveik iki paskutines sa- 
vo gyvenimo- dienos gere, rūke 
cigarus ir buvo penkis ar sze- 
szis isykius apsiženyjes.

Mes gerai žinojome kad to 
kio lėbautojo dienos suskaity
tos ir kad jis ne ilgam del szio 
pasaulio. Taip ir buvo. Kažin, 
ar dabar mes sakysime kad jis 
pasimirė už tai kad jis perdaug 
gere, ar kad jis per daug rūke, 
ar kuria kiat priezine iszrasi- 
me paaiszkinti kodėl jis sulau
kės szirnto szęszios deszimts 
ašztuoniu metu turėjo pąsimir- 
ti. y

temina,u stovinte kokia tai ypa- 
ta nepertoli. Nuėjau pažiūrėti 
kas ten galėtu stovėti tokiam 
szaltyje. Paregėjau,
buvo- motere, laikanti kūdiki 
ant ranku!

Vargsze drebėjo nuo szalezio 
kūdikis teipgi verke, nes buvo 
vargingai aprėdytas. Užklau
siau josios del ko ne eina namo 
kur isžilumai ja atgaivintu ?

— Ak, žmogau, kad tu ga
lėtum suprasti mano nelaime! 
O kokia, asz, buvau kvailai mer
gaite. Turėjau narna, gerus tė
vus, o motina buvo- visame pri
lauki ir mylė jo mane labai. Ka
da susilaukiau asztuo-niolikta 
'meta, vadino mane-patogiausia 
mergaite- visam kaimelyje, už
simaniau pamatyti didesni 
miestą ir jieszkoti ten laimes.

Viena diena susipažinau su 
kokiu tai agente] iu isz Filadel
fijos. Užklausė manės ar nepa- 
velintau jam atsilankyti in na
mus. Ant galo- daejo' lyg to-, jog 
pakurstė mane idant su juom 
iszbegtau in Baltimore paimti 
szliuba, Sutikau ant visko, neis 
buvau kvaila ir nežinojau ka 
darau.

Nieko1 nesakydama, motinai 
susitikau su savo mylimu ir 
iszkeliavom nakties laike in Fi
ladelfija,

Nuvedė mane pas jojo tėvus, 
kurie priėmė mane su džiaugs
mu, vėliaus pradėjome savo 
gasipadorysta ant “flato”, bu

vau linksma; ir u 
savo- nau jo gy|vq 
na diena mano 
man, jog turi isz;
ma miestė. su reikalu del kom
panijos del kurios dirbo. Ne
kantrai laukiau jojo- suigryži- 
mo. Praėjo kelios sanvait.es ir 
keli menesiai, ant galo visas 
metas. Nesu,gryzo! Atėjo ant 
svieto- mano- kūdikis ir išpuo
liau in liga. Daktarai sake jog 
isz to nepasve-iksiu, bet mano, 
maldos- iszgylde mane. Mel
džiau ant keliu jojo tėvu idant 
primtu mane pas juos, bet ma
ne iszmete kaip szųni laukan, 
Ka. turėjau daruti? Sugryžiau 
po teviszkia pastogia, bet jau 
neužtikau brangiausios mano 
motinėlės, kuri mirė isz rupes- 
czio, po mano iszbegimui.

Iszklausai mano atsitikimo 
geras žmogau ir dabar tikiu 
jog supranti mano apverktina 
padėjimą, niekas mane nepri- 
glaudže ir niekur nerandu su- 
simylėjimo. *

— Teiip, suprantu mano 
vargingas kūdiki, gailiuosiu su 
tavim ir jąucziu kaip1 tu turi 
kentei už savo neiszmintinga ir 
klaidinga. žingsni.

—■ Nesigailėk manes, nes 
buvau nedora duktė. Užmu
ščiau savo gera motinėlė1 per 
savo- nepaklusnumą ir dabar 
pasilikau viena'pnt svieto ! Jei-

lė butu prispaudus mane prie 
savo mdtiniszkos -szirdies.

Po tuju žodžiu nelaiminga 
jauna motina, -dirstelėjus ant 
savo- kūdikėlio krasztai pabu- 
eziavo, bet tuo- baisiai suklyko'. 
Kūdikis buvo lavonu!

D a, karta, sukliko, rodos kad. 
jai szardis p-lyszo, puldama- ant 
sniego, baisiai prakeikė ta, ku
ris ja apgavo ir instiime in toki 
varga.

— Acziu Dievui, isztariau, 
szlupstydamas aszaras, teip 
mirė, bet ilsėsis pakajuje be jo
kio rupesezio. Palaidojome ne
laiminga ant vietiniu kapiniu 
szale gulinezios josios motinė
lės.

Mergaites, imkite isz to ge
ra pamokinimą ir pirma gerai 
isztirinekite su kuom u'žsiduo- 
date ir su kuom apsivedate.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isa 
Brito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.l 02— Prakeikta, meilin 

gas kriminaliszkas aprašy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. 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, 
Galingą ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba-kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

gu ne tas, tai ssįūndien raistan No. 101—Kapitonas Velnias, 
szirfdinga priėmimą, ir motine- Puikus apraszymas, didele

Invairios nelaimes pereitais 
metais, Amerikiecziams kasz- 
tavo vienuolika bilijonu ir asz- 
tuonis szimtus milijonu dole
riu.

American Mutual Liability 
apdrJudos kompanija, Bosto
ne taip iszrokavo, imdama in ta 
sanskaita: kiek 'žmones pinigu 
neteko kai algų negavo' po ne
laimes; kiek kasztav’o Dakta
rai, ligonines, apdrauda, lie- 
karstos, kiek iszkados per tas 
nelaimes buvo’ padaryta na
mams, fabrikams ir kitoms 
nuosavybėms. Isz viso $11,- 
800,000,000!

iSenato Republikonu pirmi 
ninkas, Styles Bridgeton 
kad “Balt-namu -Sargas” yra 
pasamdintas sulaikyti daug 
svarbiu žinių nuo Prez. Eisen- 
howerio kad jis per daug nesi
rūpinta.

Nors Prez. Eisenhoweris ir 
jo sztalbas Vaszingtone sako ir 
stengiasi visus intikinti kad 
bedarbe jau savo gala pasiekė 
ir kad dabar viskas eina geryn, 
dauguma biznierių su juo ne
sutinka ir sako kad tik už trijų 
ar keturiu menesiu bus galima 
pasakyti ar ta bedarbe gėrėja 
ar blogėja,

Prez. Eisenhoweris sako kad 
jis neklauso nei nepaiso1 visu tu 
Rusijos riekalavimu kad dabar 
visi krasztai liautųsi sprogdinę 
tas atomines bombas ir kad su
vaidintu ju gaminimą. Jis sako 
kad Sovietai to reikalauja bet 
gerai žino kad nieko isz to- ne
bus. Jie tai daro vien tik del 
propagandos, parodinti
tiems krasztams kad jie buk 
nori taikos, ir kad Amerika 
nieko bendra nei su jais nei 
sutaiką nenori turėti.

Pypkes Dūmai

Klauso

ki-

Pati in savo vyra: 
Žmogau, kaip tu iszrodai! 
Girtas kaip kiaule!
Kitas nuo sarmatos po 

žeme palystu.
Vyras: Tiek to duszele, 
Klausysiu tavęs,
Duokie rakta nuo kelnores.

Kongresmonas Emanuel Gel
ler, Demokratas isz New York 
norėjo inneszti byla in Kongre
są kad visiems, kurie užsidirba 
mažiau kaip1 deszimts tukstan- 
cziu doleriu ant metu, taksos 
del trijų menesiu butu dovano
tos. Jis sako kad taip biznis 
pagerėtu ir visiems darbo u'ž-į 
lėktinai butu.

Platinkit “Saule”
C^*^*^^*^***********************

APLEISTA
Tikras Atsitikimas Isz

Gyvenimo ‘

STOVĖDAMAS
penkios dešzimt-

arti savo
■stubbles žiemos laike, kadaAnglijoje, 

vieno meto amžiaus akio darbi- viesz] alavo didelis, szaltis, ūž
to • / 1

matchW
tesVon*

in« .

for the <
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vour invitations and P F? / .oyour invitations and 
announcements mušt 
be flawlessly 
correct I

Let us show you the

Czlotver 

created by I
NatURALLY, they're Important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don t let that 
costly look mislead you . . • the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

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

card*-

inform*14'

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa Phone 744-J

lapių, 20e.
No.158—A p i e Kapitoną* 

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balti* 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie* 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
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.

___ __ _________ _ J
■ ■ H—■

Kitokio* Knygos

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
B^da; 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. 35o.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkąe, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.
\ No.145—A p i e Velniszkas 

Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

No.155—Szakinis Nedora^ 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
piu, 35o.

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-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

N O.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. JeznSo Kristuao 
15o.

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyt.a isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustąkijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 puš. 35c.

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

No,202—Novęna, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motino* 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

f^jr* Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

sanvait.es


J

"SAULB” MA OY CITY, PA.
I

“Užmusziau Savo Motina”
Nuo to laiko jau praėjo de- Į 

• szimte, o, gal ir dvylika me
tu. Buvo tai Nauji Metai, apie 
kuri noriu papasakoti, asz bu
vau kaukiu vakare. ,

’ Buvo jau antra valanda, ka
da, asz' pasijutau blogai, nepa
stebėtais szeimininko praslin- 
kau prieszkanibarin ir atsime
tės ant savo, navatnumo apda
ro palta iszejau ulyczian. Nuo 
traszkaus, oro sukosi galva, ta
da asz sumaniau eiti namo pes- 
,ežias, o kariėfa pasiuneziau. Ir 
nepajutau, kaip priėjau Elise- 
jaus laukus. Aplinkui buvo, ra
mu. Girdėti buvo lik mano 
žingsniai ir retkareziais isz to
lumos dasinesždavo, miesto 
trukszmaš. Asz buvau visai ne
betoli mano namu, kaipi kairėje 
saves paistėbejau moteriszke, 
sejdinczia ant suolo. Pa,nurėžiu
si mane, ji atsikėlė ir prisiarti
no, ka tai sakydama :

—• Dovamokit ponas, ar ne- 
, galite parodyt? man, kur ran

dasi policijos biuras?
Asz sustojau nustebintas jos 

klausimų.
- — ^Policijos biuras? Jums, 
turbut, reikalingas virszinin
kas ? t

— Taip, jus užtikot!
—• O kam jums jis reikalin

gas?
—, Tai mano dalykas.
—• Bet ji beveik kad negali- 

miai^asti biure tokiu vėlu lai
ku, o taipgi galiu jums pasaky
ti, kati nieks nesutiks jieszko- 
ti. Argi tokiame atsitikime, jei
gu isztiko kais nors nepaprasto

arba koks noros prasižengi
mas.

—- Man neatidėtina su juo 
kalbėti; nuveskit mane in biu
rą, ariba, jeigu jus žinoti, nu
rodykit antrasza.

—: Ponia sakau asz, biski 
akyvas, jeigu jus pavelysi!, asz 
palydėsiu.

— Dėkoju, atsake ji. 
vadinkit mane panele.

Prisižiurę jas atydižiai,

Asz pavadinau save ir dvie
juose 'žodžiuose paaiszkinan 
kaime dalykas. Mes visi trys pe
rėjom virszininko kabinetan. 
Jis atsisėdo ir, kreipdamos in 
jauna mergina, mostelėjo 
galva su žodžiais:

—- Asz jusu klausau:
—• Ponas, pradėjo ji

prasztai, asz atėjau, kad atsi-

jai

pa-
Bet

asz už- 
ivo motina!

Bnsiziu rėjas atydiziai, asz 
pastebėjau, kad tai buvo visai 
jauna mergele, septyniolikos, 
metu, labai graži iszblvszkusi 
tamsiaplauke.

Ji buvo, apsirengusi juodais 
be skrybėlės: jos galva denge 
plona skepetaite.

Ji ėjo deszinej įpusej nuo ma
nės, nekalbėdama, nežiūrėda
ma, in mane ir nepastebėdama 
net viso- invairumo mano juo
kingo apdaro. Praėjus deszim- 
cziai mimieziu, mes priėjom 
policijos biurą. Mes inejom, te
nai, visuose kampuose atsigu
lė apt matracu knarkė polici- 
jantai. Nemiegoj tik prižiūrė
tojais. Jis ka-tai rasze ant nedi
delio staliuko.

—- Sztai ta panele nori ma
tyti virszininka, kad suteikti 
jam 'žingeidžia žinia.

IPriežiuretojas pakele galva 
aųksztyn ir, pamatęs mane 
kaukiu apdare papuoszta kas
pinais, užmirė nuo, nuostabu
mo. Jis matyti •persistatė, kad 
asz noriu, pasityczioti isz jo, jo 
antakiai susiraukė. Tuo laiku 
atsidarė durys ir kambarin in- 
ejo virszininkas.

*»*M-****»»H<-X-*>»-*X-**»

BALTRUVIENE

LIETUVISZKAS SURIS

H-s

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinoe 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

i

Tariu visiems “Hapi 
niuyr,”

Ariba Laimingu Nauju 
Alėtu Visiems!

Ir vėl prie savo, 
darbelio.

Ana diena, aplaikaū 
nuo vieno raszytojo,

Sekanti raszteli apie 
Adomo, ir Jievos,

Kur czion patalpinu 
Del pralinksminimo' 

skaitytojams:
“Kada. Dievas sutvėrė pir

ma svietą, o po tam Adoma., už
sinorėjo, jam draugo ir tame 
tiksle nuėjo pas Dieva >raszyti 
idant jaijj -u tvertu antra žmo
gų kaipo urauga. Tada kada 
Adomas užmigo, Ponas Dievas 
iszeme jam kaulų isz szono isz 
kurio sutvėrė jam Jieva del pa
tarnavimo. Na ir kada pamatė 
Jievute, pasakė jai: “Turi da
ryti ka asz tau paliepiu, ba 
Dievas pasakė, idant klausytu- 
mei mano paliepimu.”

Isz pradžių Jieva klausė, bet 
greitai apsiprato su Adomu iri 
visai neklause, kada Adomas 
jai paliepė atneszt vandenio 
ariba kiloki dalyka, tai Jieva 
jam atsakydavo: “ o, tu ar netu
ri kojų?” Tada Adomas nuėjo 
su skundu pas Dievą, kad jojo 
Jievute nenori klausyti. Po
nas Dievas atsako: “Ar neturi 
lazdos?” Bet kada Adomas su
pliekė savo “szonkauli” tai da 
buvo arszesne, davė jarri tiek 
szunc poteriu, kad Adomas ve
la nuėjo pas Dieva, kuris ji su
ramino, kalbėdamas: “Palauk 
prigelbėsiu tau da karta!” 
Spjovė ant pirsztu ir patepe 
Adomui lupas po nosia: 4 4 Ant 
tos vietos tau užaugs plaukai, 
teip kaip ant galvos, o kada 
jais sukrusi, tai Jieva tavęs 'bi
jos ir klausys visame!”

Kada Jieva, paregėjo apžėlu
si veidą Adomo, labai perisi- 
gando ir visame buvo pakhis- 
na. f

Bet boba, kaip boba, nebuvo 
užganadyta ir nuėjo pas Dieva 
su praszymu idant ir jai Die
vas duotu plaukus, bet Dievas 
pasakė, nevale tau turėti plau
kus ant veido, na ir teip pasili
ko lyg sziai dienai.

Todėl czionais Amerike, kur 
vyrai daugiaaše skuta usus, 
buna bobiszkais nevalninkais, 

. nes neturi usu, o bobeles juos 
už tai bosauje, ba juju nebijo-

duoti in jusu rankas: 
musziau vakar ___

Nuo, netikėtos Įžinios, asz net 

 

paszukejau. Virfeininkas grei
tai pažvelgė in jai ir paklausė:

— Kas yra priežastim jusu 
prasižengimo ?' 'Gal mal Onesite 

paipaisakoti ?
Ji atsistojo:
— Asz esu vienintele duk

tė mano tėvu. Praeita menesi 
man sukako septyniolika me
tu. Asz vadinuos Raiszel. Tėvas 
man mirė jau deszimt metu 
atgal. Po jo mrities, ines, asz 
su motina, gyvenome visai vie
nos. Pas mus niekada niekas 
neatsilankydavo. Staiga, viena 
gražia diena parėjus namo, asz 
radau koki tai sena poną, ku
riam. motina rodė labai daug 
atydos. Ji man paaišzkino, kad 
tai yra turtingas bankininkas, 
kuris prijauezia mums ir už- 
sima musu reikalai^ Prie to ji 
dar pridėjo:

— Ji reikia mylėti, nes jis 
yra mums atsidavęs!

Tas bankininkas man nela
bai patiko, bet asz sutikdavau 
ji meiliai. Nepraeidavo, sanvai- 
tes, kad jis nėatsilankytu mu
su namuose du, tris sykius. Jis 
pasilikdavo gana ilgai, kalbė
damas su mano motina taip ty
liai, kad asž negalėdavau pa
gauti nei vieno žodžio1. Retkar- 
oziais juodu pažvelgdavo in 
mane. Tada man rodėsi kad 
kalba lieczia majnes. Tankiai 
jie ginezijosi, kaip žmones, ku
rie negali kokiabe tai dalyke 
susiderėti. Kartais jis pasilik
davo pietuoti. Išvažiuodamas 
nuo muisu Velrii vakare, jis bu- 
cziuod^vo mane 
galvos viraeurie.

TrecziaMiena, 
pareiszke:

— Ži~ui mn u draugas, 
(taįp_ ji vaJI-n A™. to poną k.
užprasze mus pa’save ant va
karo. Tu nežinai j'> namo? Jis' 
laibai gražus.

Lygiai d^^tg valanda va
karo, mes^l^Brne in vežimą. 
Netrukus privažiavrini isz tik
ro labai gražu narna. Per dideli 
prieszkamibari riifes inejom in 
neapszviesta sale. Motina ma
ne paliko, paprašiusi palaukt, 
o pati iszejo in sekanti kamba
rį.

Praėjo, dėszinjts minueziu, . 
penkiolika galu gale pusva
landis. Asz nieko negalėjau su
prasti. Mane pradėjo bauginti 
ta; tyluma. Asz atsistojau, kad 
ka nors paszaukti kaip staiga 
tamsumoj kieno tai rankos su
griebė mane in glebi.

— Asz pradedu suprasti 
pertrauke virszininkas. Kokiu 
budir ir kada jus.isžejot isz to 
namo?

Raszel tese toliau neatkreip
dama. atydos in virszininko pa
klausima.

Iki tai minucziai asz nieko 
nesupratau. Bet tame laike 
man lyg uždangalas nuo akiu 
nukirto. Akimirksznyj asz su
pratau, kad rriot|na mane par- 
.d'ave savo draugui, turtingam 
bankininkui u'žsiimancziam 
musu reikalais. Asz nesigy
niau. Nei dejavimo, nei szauks- 
mo. Nei vienos aszaros. Asz 

pemesziau, viską tylėdama. Da
bar ta naktis taip toli nuėjo 
nuo panes, kad asz net užmir- 
szau visas jos smulkmenas.

Asztunta valanda ryto asz 
iszejau, isz bankininko, su 
dviem auksiniais braslietais, o 
teisingai uždiritV is! Neatmenu 
tikrai kiek' ienl mano, žings
nio. Iszejus ulyczian asz. pa- 
szaukiau karieti ir daviau sa-

kakta, arba

man motina

Sieniniai Kalendoriai 1959m
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vo .aidresa. Parvažiavus ėjau 
tiesiai in kambarį motinos. 
Sziridis mano, smarkiai plake.

Motina dar gulėjo lovoj. Pa- 
malcziusi mane, ji nusiszypsojo 
ir paklųnse: '

— Na?
Asz prisiartinau prie lovos 

ir pusbalsiu paklausiau:

žvelge in mane ir pargriuvo,. 
Asz isztieisiau pirsztus. Ji bu
vo nebegyva! Tada mane ap
ėmė baime ir, pametusi kuna, 
asz iszbegau. Visa diena klajo
jau, neatmenu kame. Norėjau 
atsidiiot in rankas teismui, bet 
nežinojau prie ko kreiptis. Ir 
valanda tam atgal, sutikau szi-

Tu pardavei mane? Už! ta poną. Jis m,an'parode kelia.
brangia kaina. Atsakyk!

Ir nelaukdama atsakymo, 
asz sugriebiau ja už gerkles ir 
pradėjau, spausti, smaugti, už
merkusi akis ir neatgaudama 
dvasios. Ir juo daugiau asz 
jauicziau, kad spėkos mane ap
leidžia, tuo, daugiau smaugiau 
asz jos kakla. Staiga ji pakilo 
baisiai iszplestomis akimis pa-!

Teismas buvo pora menesiu 
vėliau. Asz, buvau iszszauktas 
liudininku.

Manau jus iszanksto dasi- 
protesit, kad mergina buvo isz- 
teisinta.

Ir duodu garbes žodi, asz 
randu, kad teisėjai pasielgė 
teisingai. — V. E.

•——GALAS-----

Po Laikui Suprato

JAUNIKAITIS N., buvo do
rans gyvenimo vaikinas, at

važiavęs isz Lietuvos, pildė 
Katalikiszkaš priedermes, bu
vo laimingas, suczedirio sau pi
nigu ir buvo nuo visu mylimas, 
jautėsi linksmas kaip pauksz- 
telis, bet ne ilgai toji laime tę
sęsi. Jam atsitiko panasziai, 
kaip tam avinėliui, kuriA atsi
skyrė nuo savo pulkelių ir pa
kliuvo, iri vilko letenas. Susi
draugavo jisai su piktais drau
gais, atsitolino nuo bažnyczios, 
■užmirszo visas dorybes, tikėji
mas iszmire isz jojo szirdies ir 
kasdien kliuvo gilyn in praga
rą, o kada sueidavo su savo se- 
noviszkais draugais, tiejei jo 
užklausdavo: “Broleli, delko 
tu ne eini in bažny'czia; ir isz- 
pažinti? Tada N.,'su panieka, 
-atsakydavo: “Ka man toji 
bažnyczia ir iszpažintis duos, 
asz jau susipratau jog tikėji
mas yra kvailas, o kunigu teip 
nekeneziu jog visus paliepiau 
iszkart, jeigu tai butu mano

gale:” Ir teip'visus su purvais 
nuolatos maiszydavo todėl tu
rėjo sau panasziu draugu tol, 
kol doleriai kiszeniuje skambė
jo-

Atėjo laikas, jog1 neteko dar
bo, o pinigai kiszeniuje sudžiū
vo. Ant galo apsirgo ir jo 4 4 ge
ri draugai apleido; niekas ji 
nenorėjo pažinti ir su juom 
draugauti'. Nuėjo in miesto li- 
gonbuti kur gulėjo nuo visu ap
leistas ir u'žmirsztas. Sulprato-, 
jog mirtis jau žiuri jam in akis, 
suprato savo klaida,, meldžia, 
idant jam paszauktu kunigą. 
Atejas kunigas ramino- ligoni 
ir davinėjo teviszka pamokini
mą, ligonis apsiverke grau
džioms aszaromis tardamas in 
kunigą,: 44Ak Dieve, dabar su
prantu kas yra, mano priete- 
lium, bet gal jau per vėlu, nes 
taji, ka teip biauriai panieki
nėjau ir purvais drebszcziau, 
dabar mano paskutinėje valan
doje ramina ir atnesza man ra,-
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myibia ir gydo mano sužeista 
duszia,, o tie jei, ka nudavinejo 
mano geriausius prietelius, ap
leido mane ir užmirszo, nes kol 
turėjau pinigu buvo, mano ge- 
riausais prietelais, bet kada 
netekau visko, prasiszalino nuo 
manės ir užmirszo! O Dieve 
sugrąžyk man sveikata, o ži
nosiu kaip ant svieto gyventi 
ir garbyt Tavo Szventa Varda 
ir kad galecziau atitaisyti ma
no 'klaidniga gyvenimą, bet 
gal jau per vėlai, gal jau nėra 
laiko* ant to!

Kunigas ramina nelaiminga 
ir parengineja ant anlžinos ke
liones. Kada N., mirė, kunigas 
nepriimu jokio užmokesczio už 
laidotuves, kuna priima in haž- 
nyczia, atlaiko gailės pamal
das už jojo duszia kad Dievas 
susimylėtu ant nusidėjėlio ir 
priimtu in dangiszka karalys
te, nes priesz smert gailėjosi 
už pakliudima, o Dievas atlei
džia kaltes tiems, kurie už 
juosius gailesi.

❖ ❖ ❖

Mielas skaitytojau kol esi 
gyvas ir sveikas, apsisaugok 
nuo panaszio pakliuvimo, kaįp 
atsitiko szitam jaunik'aicziui. 
Kaip liūdna matyti kaip tiejei 
vaikeliai motinos bažnyczios, 
kuri parengė juos ant kelio do
rybes, apvilko baltu rūbeliu 
nekaltybes, o kaip jai už tai 
atsimoka? Atsimoka kanuo- 
biauriause, apdrepsto purvais 
ir klaidžioje po tyrus kelius 
kaip toji avele, o kada užpuo
la. žvėris ir palieka prie kelio 
gulinCzia, nes ateina gailingas 
samaritonas pavidale kunigo,, 
kuris aprisza tuos žaidulius ne
dorybes, ima ant savo ipecziu 
sunku naszta nusidėjėlio, par- 
nesza in namus Motinos Bažny
czios.

Brolei ir Seseles, nesitolinki- 
me nuo tos musu Motinos Ėfaž- 
nyczios kuri mus priglaudže 
kada visi musu teip rievoš prie- 
teliai apleidžia, pildykime jo
sios privalumus, kad paskui ne 
butu užvelu, nes musu gyveni
mas yra, trumpas ant szios asz- 
aru pakalnes. Kas isz to, kad 
man prižada visas linksmybes 
szio svieto, jeigu ryto jau bus 
ne mano? Gal ryto pridengs 
mano nusidėjusi kuna, su szal- 
tu'antvožu grabo? Kas isz to 
mano puikaus kūno,, jeigu po 
kokiam laikui supus žemeje, o 
duszia keliaus prie Augszr 
cziausio Sudžiaus iszduoti fo- 
kunida isz savo, viso gyvenimo,. 
Apsvarstykim szita dalyka šii 
gilia minczia! — L.D.

— GALAS —

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 
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— "Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožuaa 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelių geradejyste padarytu 
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laikraszcziu. Acziu!
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Žinios Vietines
i —• Magdalena Miller (po 
levais Romanauskiute) kuri 
sirgo visa meta, pasimirė Nede- 
lioj po piet 12:45 valanda, pas 
savo 'žentą ir įduktere Daktara, 
dentista, Jon'a ir Katarina Bo- 
naviczius, 220 W. Mahanoy 
uly1. Velione gimė Boston, 
Mass. Sūnūs Jonas, mirė Birže
lio 25, 1950, o- sesuo Ona mirė 
dvylika pietų atgal. Paliko di
deliame nuliūdime savo vyra 
Jurgi Miller (Kraucziunas); 
duktė Katarina, pati Daktaro 
Jono Bonaviczio; sunu Kleren- 
ca isz Bartlesville, Oklahoma; 
seseri Katarina Miller isz New
port, R. I., ir keletą anūku. 
Laidotuves invyko Ketverge 
ryta isz Oratoriaus Traskaus- 
ko koplyezios ’ 535 W. Centre 
uly., su apeigomis in Szv. Juo
zapo bažnyczioje 9-ta. valanda 
ir palaidota in parapijos kapt- į 
nese.

—- Subatoj pripuola Szv. 
Vilhehįno, o Tautiszka Vardi
ne: Regaile. Ir ta diena: 1944 
m., pasimirė Lietuvos Prezi
dentas Antanas Smetona; 1920 
m., Suvienytu Tautu Sanjunga 
insteigta; 1916 m., asztuonioli- 
ka Amerikiecziu buvo razbai- 
ninko Villa nuszauti Meksiko
je; 1863 m., Sziauliuose su-' 
szaud’ytas sukilėliu vadas Bąg- 
donaviezius.

— Kita sanvaite Nedalioj 
pripuola Szv. Szeimynos ir 
Szv. Ui gino, o Tautiszka Var
dine: Grylžulis. Ir ta diena: 
1943 m., Casablanca konferen
cijoje Prez. Franklin D. Roose- 
veltaS sutinka su Anglijos Mi- 
nisteriu Winston Churchill in 
pareikalauti isz Vokietijos ir 
Japonijos visiszka pasidavima 
be jokiu sanlygu; 1951 m., Tau
tu Sanjunga pradėjo derintis 
del paliaubų ar taikos Korėjo
je; 1934 m., szeszi Amerikos 
Laivyno kariszki eroplanai nu- 
skMdo isz Kalifornijos in Ha
waii in dvideszimts keturias 
valandas.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Arkadiją, o Tautiszka Vardi
ne: Abaris. Ir ta diena: .1945 m., 
Alijantai su Amerikos kareiviu 
pagelta prasimusza per Vokie- 
cziu karo fronto ir vijasi Na
cius; 1714 m., gimė pirmasis 
Lietuviiszkas poetas, Maž. Liet. 
Kristijonas Duonelaitis; 1942 
m., Amerikiecziai susikirto su 
Japonais ant Salomon Salų; 
1950 m., trys 'žuvo ir penkios 
deszimts asztuoni dingo, kai 
Anglijos povandeninis laivas, 
submarinas “Truculent” nu
skendo; 1938 m., Sovietu Rusi
jos pirmoji “Raudonoji Rusi
jos susirinko; 1822 m., pirmu
tine moteriszke būti Senatorka 
Amerikoje, Ponia Hattu1 M . 
Caraway isz Arkansas.

— Utarninke pripuola Szv. 
Veronikos, Milanietes, o Tau
tiszka Vardine: Basmantis. Ir 
ta diena: 1950 m., trylika ka 
reiviu lakūnu'žuvo, kai eropla- 
nas nukrito ir sudužo ant Law- 
son Field, Georgia; 1822 ra., 
Graikai paskelbė savo Nepri
klausomybes; 1950 m., John 
L. Lewisas atszaukia streikas 
minksztos anglies mainieriams 
Youngstown ir paskelbė kad 
visi mainieriai dirbs tik tris 
dienas in sanvaite.

SKAITYKIT . :
S^'SAULE”^

Linksmo Gimtadienio Į pusantro tonclir, jeigu teisybe, 
tai butu didžiausias pabūklas 
kuris buvo ik|i sziol iszszautas 
taip toli ar taip augsztai.

Sovietu mokslincziai sako 
kad szita rakdta buvo taip 
augsztai iszszauta, kad ji-jau 
niekados negrysz ant szios že
mes.

Raketa jau yra iszkilus dau
giau kaip du szimtu tukstan- 
cziu myliu virsz musu žemes ir 
dar kila. Vėliaus atėjo žinutes 
isz Maskvos kad ta raketa jau 
buvo'praskirdos pro menuli ir 
buvo už menulio apie penkis 
tukstanezius myliu.

Jeigu Sovietu mokslincziai 
1 teisybe sako, ir jie retai kada 
meluoja ar pferdeda, tai szitas 
Sovietu raketas yra kur kas ge
resnis ir tobulesnis pabūklas 
negu kuris musu iszmislintas 

i ar pastatytas.

MISZKO GAISRAS
■

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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Gyrus Eaton, Amerikos pi
nigu ir pramones virszinin- 
kas veda visus jaunuolius 
savo szeimynos in cziužineji- 
ma, kai jis apvaikszcziojo 
savo septynios deszimts 
penkta gimtadienio diena in 
Seigniory Kliuba in Quebec, 
Kanadoje.

Pirmieji trys jaunieji yra 
isz kaires in deszine: asz- 
tuoniu metu Kathy; vienuo
likos metu John ir Gyrus Ea
ton Treczaisis. Kiti yra anų 
kai, kurie lanko McGill Uni-, 
versiteta in Montrel, Kana
doje.

Policijantai uždare ta tilta 
laikinai automobiliams kad ug
niagesiai galėtu geriau isz vi
su pusiu ta gaisra sustabdinti. 
Bet ir jie visiems užtikrina kad 
nėra jokio pavojaus nuo to 
gaisro miszke.

Girardville, Pa.—
Žinios praneszta isz Ashland li- 
g’onbutes, kad Jonas Gillis isz 
miesto, likos priimtas del, gy
dymo.

Panąma. —
Dabar statomas naujas didelis 
tiltas, kuris kasztos dvide
szimts 'milijonu doleriu, virsz 
Panamos Kanalo. Tiltas bus 

} baigtas 1962 metais.

NETIKSLIOS LAIK- 
' RASZCZIU ŽINIOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sherandoah, Pa. —
Katarina (Besparis) Bailbnie- 
ne, sena miesto gyventoja, nuo 
568 E. Mt. Vernon uly., pasi- 
mire pareita Sukatos diena po 
piet in Locust. Mt. ligonbute. 
Pareita Petnyczia ji likos su
žeista in^galva, puldama tre- 
pais ženiyn savo namuose, ir li
kos nuveszta in minėta ligon- 
bute del gydymo. Gimė Lietu
voje,, atvyko’ in Shenadoryje 
1914 metuose. Velione vedus du 
syk: pirmas vyras Juozas Bes
paris likos užmusztas mainuo
se 1917 metuose, o antras vyras 
Konstantas Bailonis mirė 1938 
metuose. Paliko sunu Alberta 
isz Jacksons; dvi dukterys: 
Margareta, pati. Henry Ald
ridge, Hamburg ir Prane, pati 
Joseph Bemat mieste. Laidojo 
Seredos ryta, isz Graboriaus L. 
Czaikausko koplyezios, 318 E. 
Centre uly., su apiegonfis in 
Szv. Jurgio bažnyezioje 9 vai., 
ir palaidota in parapijos kapi
nėse.

— Morta Križanauskiene 
isz miesto gydosi in Locust Mt. 
ligon'bute.

—< Graiku Kunigas Walter 
Wozniak isz Shenandoah, ir 
Frank A. 'Orzekoski isz Glen 
Lyon buvo sužeisti, kai ju au
tomobiliai susimusze ant Pat- 
tersonville Hill apie trys my
lios nuo Shenandoah. Jiedu bu
vo nuveszti in Locust Mt. ligo
nine. Daktarai sako kad Kun. 
Walter Wozniak yra pavojin
gai sužeistas. Valstijos polici- 
jantas Thomas Hom'bosky sa
ko kad vienas automobilius pa
slydo ant ledo ir susimusze su 
anuo automobiliu. Iszkados 
kunigo automobiliui buvo de
vyni szimtai doleriu, o anam 
automobiliui buvo asztuoni 
szimtai.

Pirkie U, S, Bonus Sziandien!

Paryžius, Prancūzija. —
Generolas Charles de Gaulle, 
nepasiseko iri traukti Socialistu 
in Nauja, Prancūzijos -vyriausy
be. Naujas Ministeriu pirmi
ninkas bus Michael Debre.

Melrose Park, Ill. — 
Gerai žinomas Lietuviams, 
nas Gustainis, 66 metu amžiaus 
Lietuvis prekybininkas, vadi
namas/ kaipo lietuviu milijo- 
nierus, gyvenantas Melrose 
Park pasimirė Gruodžio 30-ta 
diena ligonbuteje ir palaidotas 
isz Melrose Park bažnyczios. 
Paliko paezia ir du sunu. Ve
lionis turėjo dvi dideles krau
tuves: vienas Melrose Parke ir 
kitas Beloit, Wise., kuriose dir
ba, suvirsz szimta penkios de- 
szzimts d arbininkų.

Jo-

SOVIETAI VĖL MUS 
PRALENKĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szcziau's negu menulis ir dabar 
lekkia, skrenda netoli saules.
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dinamas puss po devynių isz- 
vakarese, c Subatoj, del Nede- 
linio numeriVima > spauzdinti 
szeszta valanda-Az vakaro. 
R,eiszkia laikrasztininkai ir re
daktoriai turi keturias valan
das ir ketuos deszimts minu-
ežiu mažiaifflaiko savo žinias 
surinkti, sutvarkyti ir iszleisti.

Ir kas dar daugiau Išėdos 
tiems laikrafzti^nkams suda
ro yra tai k 
pasaulio ivraszfTF taip greitai 
ateina, kad jie neturi laiko nei 
patys jas ge ai perskaityti.

Ir butu galima paklausti, 
kam toks stiįokas, kodėl tas 
skubinimas?
ma priparodiiti keletą priežas- 
cziu; bet didžiausia ir 
biausia priežastis yra prenu
meratų, skaitytoju skaiezius.

Dabar ne redaktorius bosas 
redakcijoje, bet laikraszczio 
iszdalinimo, skaitytoju, prenu
meratų virszininkas, kuriam 
rupi ne žinios, ne naujienos, bet 
laikraszczio numeriai ir skai
tytoju skaiezius.

Visiems laikraszcziams rupi 
' skaitytoju skaiezius, nes nuo 
to skaieziaus pareina kiek jie 
gali-gauti už pagarsinimus isz 
biznierių ir fabrikantu: juo 
daugiau skaitytoju, juo bran
gesni pagarsinimai; juo bran
gesni pagarsinimai, juo geres
ne ineiga.

Ir už tai pirmas laikraszczio 
numeris yra ąnkseziau ir anks- 
czi'au iszleidžiamas, kad suspė
jus pagauti traukinius, autobu-

is isz vjsu

Ir ežia butu gali-

svar-

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
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sus, eroplanus ir bendrai pacz- 
ta, kad pasiekus vis daugiau 
skaitytoju ir kad užbėgus ki
tiems laikraszcziams už akiu, j

Buvo laikas kada tokis laik
raszcziu iszdalinimo virszinin
kas turėjo laukti kol redakto
rius nutarė kad laikrasztis bus 
spauzdinamas, bet dabar jis 
tam redaktoriui insako kada 
jis nori tuos numerius, ir re
daktorius turi taip padaryti.

Paskui yra lenktynes tarp 
invairiu žinių skelbino agen
tūrų, kurioms tik vienas daly
kas rupi; žinias greieziau pra- 
neszti negu kita tokia agentū
ra. Szitu agentūrų laikraszti
ninkai neįgali laukti kol jie tu
rės proga savo žinias patikrinti 
ir tiksliai paraszyti. Jie tik už
uodė ar pamate koki invyki, 
bėga prie pirmutinio telefono 
ir tai paskelbia savo redakci
jai. Redakcijoje yra mokinti ir 
gabus raszytojai, kurie savo 
amata gerai moka; jie tas to 
laikrasztininko žinias gave per 
telefoną iszlygina, papildo ir 
tiksliai suraszo. Bef jie viską 
apie ta invyki nežino, gal ta 
vieta kur tai atsitiko jiems vi
sai nežinoma; gal jie to žmo
gaus ar tu žmonių visai nepa- 
žinsta., bet jie negali laukti, jie 
turi raszyti, nes maszinos jau 
laukia spauzdinti.

Paprastai musu laikraszcziai 
savo tolimesnes,. tautines ir 
tarptautines inias gauna isz 
trijų szaltiniu: United Press, 
Associated Press ir Interna
tional News Service. Ir szitos 
agentūros stengiasi viena kita 
pralenkti su savo vėliausiomis 
žiniomis. Už tai ju laikraszti
ninkai, vietoj typewriter!©, ar 
paiszelio, beveik visados var
iuoja telefoną.

Retai kada laikrasztininkas 
gauna pamatyti savo straipsni 
pirm negu visi jau laikrasztyje 
ji skaito. Reiszkia jis negali 
nieko atitaisyti, paaiszkinti ar 
pridėti.

Visai paprastas dalykas kad 
redaktoriai ir laikrasztininkai 
pilnai apraszo invyki kuris dar 
nėra invykes, bet kuris, jie yra 
tikri ne už ilgo invyks. Jie net 
ir surengė savo maszinas su to
mis žiniomis ir paskui prilipė 
prie telefono, ar radijo, laukia 
tos sekundos kada taip invyks 
ir in kelias minutas j u laikrasz
tis jau yra dalinamas antuly- 
czios.

Taip buna kai Prez. Eisen- 
howeris rengiasi kalbėti. Jo tu 
prakalbu raszytojai keliomis 
dienomis priesz tai visiems 
laikrasztininkams ir redakto
riams pasiunezia ta kalba, kad 
jie isz kalno žinotu ka Prezi
dentas sakys. Jie taip gali isz 
anksto paraszyti savo pastabas 
ir paskui laukti kol Preziden
tas

daryti.
Bet ir ežia ne viskas jau taip 

lengva. Pasitaiko ‘ kad Prezi
dentas pakeiezia savo kalba ar 
kurias pastabas prideda. Ra
szytojai ta vakara sėdi prie sA- 
vo stalu ir per televizija seka 
ta, kalba; laikrasztininkai sten
giasi kuo areziausia prisigrus- j 
ti prie Prezidento estrados ir i 
stovi pasirenge stvertis už tele
fono, jeigu tik kas biski isz nu- j įad jį skaft0> bet mat0 ir pa. 

j statytos tvarkos invyksta. veikslus isz kares lauku, ženk-
Buvo geras tokis pavyzdys, lyvu ypatų, miestu, naujo įsa

kai Szventas Tėvas, Popiežius I radimo ginklu ir laivu ir pa- 
Pijus Dvyliktasis pasimirė. Vi
si žinojo kad jo valandos su
skaitytos. Redaktoriai ir laik
rasztininkai buvo jau visa jo “Saule,” kuri nesigaili kaszto 
gyvenimą ne tik aprasze, bet ant paveikslu, kad savo skaity- 
ir ant savo maszinu uždeje. tojus supažindint su. visokioms 

savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis prane sza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu svie- 
' tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana

veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra

ir ant savo maszinu uždeje. i 
Bet redakcija, kaip trauKi- 

nys, nieko nelaukia. Dauguma 
rytiniu laikraszcziu yra špauz-1 
dinama apie devinta valanda 
vakare. Tu laikraszcziu redak-! 
toriai iki paskutines minutos 
lauke, laikydami du atskiru 
puslapiu gatavu: vienas su pa
prastomis kasdieninėmis žinio
mis, o antras su paskelbimu 
apie Popiežiaus mirti, su pa
veikslais apraszymais ir pana- 
sziai.

Visas tas ju darbas'buvo už 
dyka, nes ju laikrasztis iszejo 
9-ta valanda, o Szventas Tė
vas pasimirė apie 11-ta valan
da. Ant rytojaus tos žinios jau 
pasenusios; jau reikia kitas ži
nias kitaip raszyti.

Laikraszcziai kurie vėliau 
iszejo turėjo kelis puslapius ži
nių ir paveikslu apie mirusi 
Szventa Tęva; ne už tai kad jie 
daugiau žinojo, bet už tai kad 
Szventas Tėvas jiems patogiu 
laiku pasimirė.

Abi redakcijos ta pati darba 
dirbo; bet viena pragarsėjo su 
savo žiniomis, antra tyliai savo 
maszinas uždare ir visas tas ži
nias ir praneszimus in gurbą 
numėtė.

Skaitytojai nežino ir nieka
dos nežinos kiek darbo^ ir pra
kaito tie redaktoriai padėjo ant 
žinių kuriu skaitytojai nieka
dos nematys, niekados neskai
tys.
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Naujas Futboles 
Mokintojas

Joe Kuharich, Washington 
Redskins Futboles ratelio 
garsus loszikas ir buvęs Not
re Dame Futboles ratelio lo
szikas dabar yra paskirtas 
mokintoju, Coach, del Notre 
Dame Futboles losziku in 
South Bend, Indiana. Jis 
užima vieta mokintojo Ter. 
Brennan ir gavo savo pasky
rimą nuo Kunigo Edmond 
P. Joyce kuris veda ta Notre 
Dame Futboles rateli.

Jeigu Permainote
Savo Adresus 

Gyvenimo

eitu be pertraukos, 
adresus tai

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule”
kada maino savo 
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 1 ’ ’ Szirdingai Acziu 1

—“Saules Redakcija.”
M-M- M-K-

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