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Isz Amerikos
Graži Bet Szalta

in®

HAMPTON, NEW HAMP. 
— iSzita gražuole Carolyn Ann 
Komant laikrasztininkams pa
sirodė in Hampton Beach, New 
Hampshire, szitaip apsirengus 
nors tenai yra baisiai szalta. 
Kiti nerikai kaip Blaine W. 
Gove ir Lynn Brumage ja ežia 
palaiko kol laikrasztininkai su 
spėja jos paveiksią nutraukti.

David L. Lawrence, akis isz- 
putes, insake kad jis reikalaus 
kad valstijos valdžia turi in- 

į vesti nauja ir griszta instaty- 
ma. Būtent, kad visi tie, kurie 
per greitai savo automobiliais 
važiuoja, butu ne tik suaresz- 
tucti, bet kad jiems butu vi- 
siszkai uždrausta vairuoti au
tomobiliu ir kad nuo ju butu 
atimta ju vairuojimo pavelini- 
mai, laisniai.

Jis yra insakes kad niekas 
negales pasiteisinti, ar per ki
tu politikierių intaka butu isz- 
teisintas.

Iki dabar tik už antra! ar tre- 
czia tokia prasižengimą drai- 
verio laisniai būdavo atimti 
del trijų menesiu ar del vienu 
metu. Bet Gubernatorius Law
rence dabar reikalauja kad 
laisniai butu atimti už pirmu
tini prasikaltima.

Czia aiszkiai matyti, kad jis 
prisimena savo du sunu kurie 
automobiliaus nelaimėje žuvo, 
per kara. Jie per greitai važia
vo kai ta nelaime atsitiko.

Tokis instatymas gal ir bu
tu geras, bet mes negalime su 
Ponu Gubernatorių sutikti, 

I kai jis savo asmeniszkus jaus-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

BUVĘS UNIJOS
VADAS

PENNSYLANIJOS
GUBERNATORIUS

$240,000 Taksu 
Skolingas

Perspeja Visus 
Automobiliu

Draiverius
HARRISBURG, PA. —

Pennsylvanijos Gubernatorius

Sovietai Nesutinka Ant Keturiu
Vieszpatyscziu Posėdžio; Sovietai
Vis Nori Būti Vadai Parodinti

Savo Zmoneins Kad Jie

LONDON, ANGLIJA. —
Maskvos radijas skelbia kad 
Vakariniu Vieszpatyscziu pa- 
siulinimas del keturiu Vaka
riniu Tautu posėdžio yra So
vietams nepatinkamas.

Sovietai sako kad Vakari
nes Tautos neturi nei vieno pa- 
siulinimo kuris iszrisztu Rytu 
Vakaru Vokietijos klausimo.

Amerika su Anglija buvo 
paprasziusios tokio posėdžio

bauda ir keletą metu in kalėji
mą.

Jo advokatai sako kad jie 
kreipsis in augsztesni teismą. 
Dave Beck buvo surastas kal
tas ant szesziu prasikaltimu, ir 
jis gali būti nubaustas ant de 
szimts tukstaneziu doleriu 
baudos ant visu tu prasikalti
mu pavieniui ir po penkis me
tus in kalėjimą už kiekviena 
prasižengimą.

Erne szeszios deszimts dienu 
teismui isztirti visus tuos 

nuspręsti kur,
kaip ir kiek jis buvo prasižen
gęs.

TACOMA, WASH. — Dave 
Beck, buvęs International 
Teamsters Unijos vadas, pir- j kausimus ir 
mininkas, ir keletą sykiu mili
jonierius, yra dabar surastas 
musu valdžiai skolingas dau-' Valdžios teisėjas, George H. 
giau negu $240,000, ir dabar Boldt nustatė Petnyczia, Vasa 
gali būti nubaustas su didele rio dvideszimts septinta diena

Daro!

BANKA APVOGTI
TAI TIK BAIKOS

Loszikas Suaresztuotas

Miesto Gyventojus Perserge

HERBRIGGEN, SZVEICA- 
RIJA. —
Miesto Šaukėjas persergsto vi
sus to miesto, Herbriggen, 
Szveicarijoje, gyventojus, kad 
virsz ju miesto kyboja keliu 
szimtu tonu ledas, kuris gali 
bet kokia diena pasileisti ir

visa miestą užgriauti. Szitama 
miestelyje gyvena du szimtai 
penkiolika žmonių, kurie be
veik kasdien yra pasirenge isz- 
sineszti isz savo namu jeigu 
biski atsziltu ir tas ledas pasi
leistu isz kalnu ant ju mieste
lio ir j u namu.

del to buvusio unijos vado pa- 
i smerkimo.

Dave Beck, szeszios de- 
szimts keturiu metu amžiaus, 
labai ramiai ta teismo nu
sprendimą priėmė.

Jis jau dabar yra pasmerk
tas del ne daugiau kaip pen
kiolika metu in Vaszingtono 
kalėjimą, kur jis buvo intartas 
už pasisavinima tūkstanti de
vynis szimtus doleriu, kai jis 
pardavė unijos Cadillac auto
mobiliu. Jis ir szita teismo nu
sprendimą, pasmerkimą dabar 
nori patraukti in augsztesni 
teismą.

Jo advokatai dabar reika
lauja kad teisėjas paskirtu 
jam kaucija, kad jis butu pa
leistas isz kalėjimo kol augsz- 
tesnis teismas visa ta klausima' 
iszspres.

Per pastaruosius metus 
Dave Beck buvo laisvas isz ka
lėjimo ant dvideszimts asztuo
niu tukstaneziu doleriu kauci- 

i jos. Dvideszimts penki tuks- 
taneziai už taksu neužsimoke- 
jima ir trys tukstaneziai už va
gyste, apsukima.

Jo teisėjai sako kad jie nu
stebo kai jie iszgirdo teisėjo 
pasmerkimą, bet jie teipgi sa
ko kad jie buvo ir yra pasiren
ge kreiptis in augsztesni teis-

kad iszrii 
Vokietijos ! 
vengus susikirtima ar kara.

Tuo paežiu sykiu Vakarines 
Vieszpatystes tmete Sovietu 
pasiulinima kad tokiame po
sėdyje dalyyaut ’ trisdeszimts 
asztuoniu Tautu Atstovai.

Tai mums vi ai ne dyvai! 
Sovietai vis ,iori vo naravus 
varinėti ir neįgali su kitu viesz
patyscziu _ v^sivlinimais suti- 
------- = -1'1 . 
ma ir Dave $eck\ isztei^inti.

Teismas jra 
kad szitas 
užsimokeješ 
iki 1953 me 
nors teismą 
ves atsakyti

Jisį teipgi 
dabw paš 
vus feaskelb; 
apyskaitas 
Unijos Ine

Jis tapo 
PrezidentGr 
simire, 19hdi 
sitrauke K 
nato komKr 
paėmė ji ant 
kad jis d., bi 
apyskaita, <Įlel trijų szimtu 
tukstaneziu loleriu kurie stai
ga isz tos Ui:

Rytu-Vakaru 
.sima ir kad isz-

II

riparodines 
vadas nėra 

nuo 1950 
$258,000, 
areikala- 
0.

ir 
palszy- 

'agingas 
eamsters

ers Unijos 
Tobin pa- 

j. Ir jis pa
jos kai Se- 
)7 metuose 

pareikalavo 
savo unijos

VAGIS SU SANŽINE

kinti, nes jie vis nori būti va
dai ir parodinti savo žmonėms 
kad jie, o ne kiti tvarka daro!

Maskvos radijas, Anglu kal
ba pareiszke Sovietu nesutiki
ma ir pasiprieszinima, ir pas
kui, Rusu kalba pradėjo Rus- 
kiams aiszkinti, kaip Ameri
ka nori Sovietus isznauduoti 
ar net suvedžiuoti kaslink Vo
kietijos klausimo.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

NEW YORK, N. Y. — 
Trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus restauranto tarnaite, 
apvogė banka ant tukstanezio 
doleriu sakydama kad ji tu vi
sai nenori, bet nori parodinti 
kaip lengva banka apvogti.

Ji inejo in Jamaica Savings 
banka, priėjo prie kasierkos 
Ponios Barbara Thorne ir isz- 
sieme isz bankos savo du szim- 
tu doleriu, paskui tai kasier- 
kai pakiszo trumpa raszteli:

“Tylėk ir nieko nesakyk. 
Duok man viena tūkstanti do
leriu.” Kasierka Thorne isz- 
skaite tūkstanti ir jai padavė.

Tarnaite Ponia Thompson 
pasiėmė tuos pinigus, priėjo 
prie kito bankos lango ir in- 
mete tuos pinigus sakydama: 
“Man j u nereikia.”

Bet pirmoji kasierka, Ponia 
Thorne, beskaitydama ta tūk
stanti doleriu pranesze bankos 
sargams ir policijantams kas 
ten darosi. Jie suucziupo tar
naite ir nugabeno ja in kalėji
mą. Ji bus kaltinama už va
gyste, nežiūrint to kad ji tuos 
pinigus atidavė pirm negu po- 
licijautai suspėjo ja suimti.

Ji policijantams pasiaiszki- 
no: “Asz norėjau pati pama-

SAN FRANCISCO, CAL. — 
Trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus 1 oszikas Huntz Hali, 
kuris krutamuose paveiksluo
se, muving-pikezieruose tan
kiai buvo matomas, buvo sua
resztuotas už vairuojamo auto- 
mobiliaus kai jis buvo girtas. 
Jis buvo suaresztuotas in Ma
libu, California.

tyti kaip lengva musu bankas 
apvogti. ’ ’

NELEMTAS
AMATAS

NEW YORK, N. Y.
Teismas dabar rengiasi nu
bausti vagi, kurio sanžine taip 
jam grauže, kad jis visus savo 
pasivogtus alingus sugražino 
ir atsipraszeflka d jis juos pasi
vogė.

Tas sanžiningas vagis yra 
dvideszimts vieno meto am
žiaus David Seldi, kuris teipgi 
žinomas kaipo David Sidell. 
Jis yra bedarbis troko draive- 
rys isz Long Island, N. Y.

Jis vis sako kad jis nesu
pranta kode! jis tuos pinigus 
pasivogė. Visa tai atsitiko in 

I Hills Supermarket, kur jis bu
vo nuėjės darbo jieszkoti.

Bet kai jis inejo in ta sztora, 
koks ten kipszas jam inkando. 
Jis iszsitrauke revolveri ir 
grasino nuszauti darbininke 
Panele Myra Scott, jeigu ji 
jam tuoj aus neduos penkis 
szimtus doleriu.

Jis sako: “Po tam, parėjės 
namo asz apsimislinau ir man 
sanžine pradėjo iszmetineti. 
Asz niekados nemaniau kad 
asz ka panaszaus norecziau ar 
galeeziau padaryti.”

*

Radijo Mokslinczius

įjos Fondo dingo!

USB
SCHENECTADY, N. Y.— , 

Daktaras Edward H. Jacobsen 
ežia pritaiko savo radi j a kuris 
yra geriausias ant szio svieto. 
Tas jo iszrastas radijas gali pa
gauti radijo bangas kurias jo- 
kis kitas radijo negali pagauti.

Jis dirba in General Electric 
Research Laboratory, szitam 
mieste. Jo iszrastas radijas 
gali pagauti bangas viena mi
lijonu kartu augszcziau negu 
paprastas radijas.

NEW YORK. N. Y. —
Dabar gal visiems bėdos. Pa
leistuve, kuri paprastai užsi
dirba szimta doleriu už savo 
malonumus per viena nakti, 
dabar negali nei skatiko užsi
dirbti.

Virginia McManus, jauna ir 
gėdinga mokintoja ir jos to
kia pati drauge Beatrice Gar
field buvo suimtos ir suaresz- 
tuotos už paleistuvyste.

Po tam pasirodė kad ir sve
timtautes, Prancūzes nori insi- 
brauti ir toki bizni vesti.

Detektyvai po Leitenanto 
Joseph Shea vadovyste, insi- 
lauže in puosznu vieszbuczio 
kambarį ir paėmė Prancūze už 
to vedima tokio pat amato.

Ta Prancūze yra 42 metu 
amžiaus Ponia Jacueline An
dree. Jos to kambario randa 
yra pustreczio szimto doleriu 
ant menesio.

Detektyvai sako: “Mes ra
dome ja ir vyra isz Wichita, 
Kansas, visai nuogus.

Tas vyras stengiesi pasi- 
aiszkinti kad jis ja buvo suti
kės Paryžiuuje, ir dabar tik 
norėjo atnaujinti savo pažinti. 
Jis sako kad jis jai mokėjo po

Ant rytojaus jis su'gryžo in 
ta sztora su tais pasivogtais pi
nigais. Bet darbininke, Panele 
Scott nebuvo sztore, tai buvo 
jos laisva diena. Tai jis nuėjo 
pas to sztoro manedžieriu, vir- 
szininka ir jam pasakė.

“Atstipraszau; bet asz esu 
tas vagis kuris vakar jusu 
sztora apvogiau. Asz noriu 
atsipraszyti ir sztai ežia visi 
tie pinigai, kuriuos asz pasivo
giau. ’ ’

Ir jis padejes tuos penkis 
szimtus doleriu ant stalo, užsi- 
gryžo sau iszeiti. Bet to sztoro 
virszininkas ji sustabdė, pa- 
aiszkindamas, kad jis nori jam 
duoti raszteli, “receipt” del 
tu pinigu, kad viskas butu 
tvarkoj.

Kol tas sanžiningas vagis 
lukterėjo, sztoro virszininkas 
paszauke policijantus, kurie 
ji suaresztavo.

szimta doleriu už kiekviena 
malonumo nakti.

Ponia Andree buvo suaresz- 
tuota detektyvo Joseph Parino 
kuris sako kad jos paszportas 
yra tik viesznios paszportas 
kuris baigiasi Kovo pirma 
diena. Ji bus Prancūzijai su
gražinta, o kas atsitiks su jos 
meilužiu, tai policija dar nesa
ko.

Skaitykit “Saule”
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Kas Girdėt
In Burbank, California, po- 

licijantai atėmė revolveri nuo 
Tom Harper, kuris pasižiūrė
jęs in televizijos didvyrius, 
kurie taiip greitai iszsitraukia 
revolveri, norėjo pasimokinti. 
Jis pats sau in keli insiszove 
ir paskui savo žmonai in pilvą 
kulka paleido, 'besimokinda
mas kaip revolveri greitai 
iszsitraukti.

WW WW♦♦♦

JONO ANDRULIO
. . GAMYBOS . . .

Lietuviszki Sūriai!

ganytojo veido, j

Plieno fabrikantu virszinin- 
kai dabar yra gave insakyma 
nepasiduoti ir nenusilenkti 
darbininku unijoms. Pirm to, 
plieno faforikaįntai nepaisė 
kiek ar ka unijoj reikalavo, jie 
vis sutikdavo if paskui savo

Ka ežia daryt?
Petras atsiminė ka|d ant ge- 

ležkelio stoties randasi telefo
nas. Per telefoną da niekad 
Petras nebuvo kalbejas bet ka
da prireikia tai ir betoje žmo
gus visko' iszmoksta. Stotyje 
nieko nesirado -kaip' tiktai tele
grafistas kuris Petra gerai pa-

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

gas kriminaliszkas apraszy 
tnas, 202 pus, 50c.

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

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

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

No.160—Apie Po Laikui} 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;

Ko ilgiau mes gyvename, 
tuo daugiau matome intiki- 
nancziu inroįdinimu tos tiesos, 
kad Dievas valdo žmogaus rei
kalus. 1

In Statesville, North Caroli
na, Kenneth Turner Bauguess 
visomis galiomis stengisie pa- 
siaiszkinti kad jis pats gali sa
vo užsidegusi automobiliu už
sigesinti, kai policijos Saržen- 
tas, C. R. Lloyd pribuvo jam in 
pagelba. Kai policijantas atkė
lė infžino virszu jis rado mttn- 
szaines sumuszta bonka ant 
automobiliaus inžino. Jis pa
taisė automobiliu ir suareszta- 
vo jo draiveri, Kenneth Tur
ner Bauguess.

Ilgainiui jus insitikinsite', 
kad Apvaizda yra palanki 
tiems, kurie laikosi Dievo In- 
statymu, ir prieszinga tiems, 
kurie juos laužo.

1 • •' “ ■ 11

In Clovis, New Mexico, Po
nia Hazel Ferguson, inlpykus 
kaH jos vyras ilgai naktimis 
kazytruoja, inejo in kambari 
kur kazerninkai buvo susirin
kę, su revolveriu rankoje, vi
siems insake sustoti prie sie
nos ir paskui, del persergejimo 
paleido du szuviu in lubas. Ant 
rytojaus policijantai jai nu
statė dvildeszimts penkių do
leriu bauda už turėjimą revol
verio. Jos vyras ta vakare 
buvo praloszes dvideszimts 
penkis dolerius.

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

Ar Ragavote “ ANDRULIO SŪRIO ? ”
Jeigu ne, tai užsisakykite, o 

karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy, 
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

plieną tiek pat pabrangindavo. 
Bet dabar jau įdtaip. Fabri
kantai yra pasiryžę unijos rei
kalavimas nejpasilduoti, nepai
sant ar jie streikuos ar ne.

Jei gyvenate su kitais, tar
naukite jiems, nereikalaudami 
meiles ulž meile ir ipadekos už 
patarnavima.

pavaiszinimas savo Draugu.

Del Iszvažiavimuose, Vestu
vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais, f

“Andrulio Sūriais!”

Pypkes Durnai

Pirma vrinejo

e važiuojantiValkata si
žmogų automoSilium ir tarė:

Perpraszaų pono, ar laikais 
nematei ant kelio steitino po- 
licijanto?

— Ne, niekur nemaeziau!
— Na tai .gerai. Iszlipkie 

laukan ir atiduokie ka turi, 
nes kitaip busifo priverstas pa
leisti in tave szuvi!

Pirkite U- S. Bonus

[storiją
u a u a

Jo keli

Ane...
■L ŽYDĄ”

lieta ir liūdimas
Į. Kristų.
j5 Centai.

hanoy City, Pa.

Szvencziausias nėra tas, ku
ris daugiausia meldžiasi, nei 
labiausiai tikintis nebūtinai 
tas, kuris dažniau lanko baž- 
nyczia, Mylėti ir atleisti, daug 
mylėti — tai iszganinga isz- 
mintis paprastos ir nuolankos 
szirįdies.

Daug Respublikonu dabar 
pyksta ir nerimsta, kad Iždo 
Sekretorius, Robert Anderson 
turi tokia didele intekme ant 
Prezidento Eisenhowerio, ku
ris pataria visiems Republiko
nu' vadams, kaip Senato vir- 
szininkui Lyndon Johnson ir 
vadui Sam Rayburn pataikau
ti ętam Anderson, kuiįs parei
na isz Texas ir kuris yra 'buvęs 
Demokratu patriotas iki Ei- 
isenhoweris buvo iszrinktas 
Prezidentu.

Išzrodo, kad mes niekam ki
tam negy vename, kaip tik pa
daryti kits kito gyvenimą sun
kesni.

Nežiūrint ka kiti sako ar 
sjpeja; Demokratu partijos bo
sas, Jack Arvey sako kad at- 
einancziais metais bus keturi 
konkurentai del Prezidento 
vietos; Senatoriai Kennedy, 
Katalikas ir milijonierius, Sy
mington, Johnson ir Humph
rey. Jis sako: “Asz myliu Sy
mington labai daug. Neimtu 
daug* paraginimo kad asz už ji

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

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN MICHIGAN

stoeziau. ’ ’
O kaslink Adlai Stevensono, 

jis sako kad jeigu visi tie susi
kirstu ir nebutu galima viena 
isz ju iszrinkti, tai jis stotu už 
Stevensona.

Geriausias 'būdas tarnauti 
Sutvėrėjui, tai daryti gera sa- 
broliams.

Vaszingtono administraci
jos virszininkai sako kad jie 
yra tikri kad sziais metais Pa
ežio Virszininkas General 
Summerfield. atsisakys ir pasi
trauks. Meade Alcorn gal jo 
vieta užims, o jis grysz in Mi
chigan valstija, kur jis tikisi 
vėl užimti pinna vieta Repub

likonu partijoje.

Kiekviena aszara, kuria tu 
nudžiovini verkiančiose aky
se, kiekviena nuoskauda, už 
kuria tu neatsilyginsi piktu, o 
nuoszirdžiai atleisi del Kris
taus, kiekvienas džiaugsmo 
juokas, kuri tu iszszauksi ru
pesnio apniauktame veide, 
kiekvienas szvelnus žojdis, ku
ri tu pasakysi vieton rustavi- 
mo, kiekvienas geras patari
mas, kiekvien pagelba, kuria 
suteiksi prislėgtajam, — tas 
viskas yra, lyg su. szvelnia, 
minkszta skepetaite nuszluos- 
tylumai kraują, aszaras ir 
prakaito laszus nuo musu Isz-

avenios
I-+—
udus Verksmai 
nimas prie Ap- 
czios Viesz. Mu- 
Istuso. Knygute 
I Gavėnios, pagal 
Lla 15c..

No. 19F1 
arba Pasib 
mislinimo I 
su Jezuso 
reikalinga 
senoviszkal

No. 198 Grolnata arba Muka 
musu Iszganj 
Kristuso, perai
tos rastos grafoje musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officipm 15c.

No. 194 Tr
mas pagal isz Aidima Kun. Pi- 
liauskio, su nelauriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

tojaus Jezuso 
, szyta 'isz groma- 
e musu Iszgany-

pas Katekiz-

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dol prisiun- 
timo.kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

žinojo ir paliepė jam nueiti 
prie telefono ir pasmaukti eks- 
czendž, o tenais ji sujungs su 
daktaro ofisu.

— Na, tai labai lengvas 
buįdas pamisimo sau Petras ir 
paszauke eksezendž.

Po trumpai valandėlei isz'r 
girdo skambejima telefono1 ir 
net nudžiugo- kad jam taip 
lengvai pasisekė paszaukti 
daktare.

— Kas ten kalba? Užklau
sė daktaras.

Maczkius lapsake visa atsi
tikima, o priek tam prasidėjo 
kalba su daktaru:

— Pasakyk man Petrai, kur 
jai skauda?

— U-gi prie įžyvata!
— O ar labai stena?
— Vai labai, labai!
— O ar yra riebi ar kuda?,
—■ Ugi kuda kaip silke, 

mister daktar, atsake Petras, 
stebėdamasis tokiu, užklausy- 
mu.

— Na tai ja [pramusak, at
siliepė daktaras, nes ji dau
giau. neverta gyvent!

Galima dasiprast kaip Pet
ras nusistebėjo iszgirdes tokia 
rofda. i

Bet visas nesupratimas bu
vo- tame:

Eksc-zendž shjunge Petrą su 
gy vuliu daktaru ir Petras bu
vo tosios nuomones kad kalba 
su daktaru, nuo- -žmogiszku li
gų. Užbaigsiu ant to, kaip ta
sai pasikalbėjimas užsibaigė. 
Svarbiausiu Idalyku tai yra 
kad Petro bobele, is-zgirdus 
kad daktaras palieĮpe ja da- 
muszt, ant rytojaus -pasveiko.

Petras sziandien džiaugėsi 
kaid tai geriausia gyduole ko
kia kada girdėjo- del sergan- 
czios moteres; ir atejas ant ry
tojaus in Mahanoju užmokėjo 
daktarui penkis dolerius už jo 
gera rodą. >

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
■■

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

ATSITIKIMAS :: ::
PRIE TELEFONO

pBTBUI Maėzkiui staigai 
apsirgo motere. Žinoma

kad daktaro Bukmauteje ne
siranda (apie trys mylės nuo 
Mahanojaus) o! in Mahanoju 
negalėjo eiti, nep nebuvo laiko, 
pati gali in ta laika numirti.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
Brito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas, d i d e 11

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi 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; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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 isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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 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 Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

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

Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyna 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.172—Apie Duktė Mariuj 
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; Kaimiecžiu Aima
na vymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygai J

■ ' —tS^3 Užsisakant knygas is> 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

I^3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa., - H. 1. &

I

r
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Tylėjimas Iszeina Ant Gero
gDNA buvo silpno sudėjimo | tancziu doleriu atlyginimo, bet

moterele, bet buvo geresne 
rasztininke kaip kitos mergi
nos kurios dirbo ofise pono Da
nieliaus, kuris mažiai užsidavi- 
nejo su savo darbininkėms, bet 
Ędna buvo jam labai reikalin
ga ir žinojo jo bizni geriau ne 
kaip kitos darbininkes. Kada 
ja paszauke iii savo ofisą pra
dėjo kalbėti

— Nemalonu man tamistai 
apreikszti kad direktoriai ma
no kompanijos nutarei prasza- 
lint visas veduses darbininkes 
todri turiu, tamistele praszalin- 
ti nuo darbo.

Edna nieko neatsake1 tik pa
traukė paežiais, bet po' valan
dėlei atsiliepė: i

— Jeigu musu darbdavei 
turėtu daugiau žmoniszkumo 
ir supratimo tai sziandien dar
bininkai nerugotu ant ju.

0 kad jautėsi kad pasiliko 
be darbo, todėl gialejo isz- 
reikszt savo nuomonei kas jai 
buvo- ant minties, kad ir pa
ežiam prezidentui kompanijos.

—i Nesuprantu tavęs, atsa
ke bosas.
— Taigi, nesupranti, bet bus 

mums labai sunku be inokes- 
ties kuria aplaikydavau kas 
sanvaite kurie ne ėjo ant jokiu 
zalbovu tiktai del dalyku kurie 
mums yra labai reikalingi.

— Ar-gi tavo vyras nedirba?
— Taip, dilba, bet labai ma

žai uždirba ir jo užmokestis 
mums neužtenka del apmokė
jimo kasztu!

— O kuom jisai Užsiima?
— Jisai maliavoja portre

tui , bet tas jam neatnesza di
delio pelno.

— Tai kotdel jis neiszsirin- 
ko sau pelningesnio dinsto, 
arba darbo?

— Mano vyras turėjo gera 
darba, bet nuo kada, likos su
žeistas per automobiliu ir jam 
likos suparalyžavotas abi ko
jos, tai negali dirbti sunkaus 
darbo.

— Tai labai graudu! 0 ar 
aplaikete kokia užmokesti už 
ta ji sužeidimą?

—■ 'Gavome tik tiek kad Už
mokėti kasztus ligonbuteje. -

— Manau kad tai buvo au
tomobilisto kalte?

— Taip, ponas Danieliau, 
automobiliu vare kokia tai 
girta motere, o tas su kuriuom 
ji važiavo nebuvo jos vyras.

— Ar neapskundet ja?
— Mes galėjom lengvai ja 

apskunsti ant keliolikos tuks- 
taneziu, bet tas iszduotu ja pa
darytu dideli skandalu ir sar
mata del jos vyro ir vaiku, o 
gal butu priežastim persisky
rimo. Galėjome aplaikyti atly
ginimą, bet tas butu suardęs 
jos visa szeimyna!

— Del Dievo szvento! Ar
gi vedusi motere drystu taip 
pasielginet su svetimu vyru ir 
da buvo girta. Jeigu butumet 
ja apskundė tai butu jai gerai 
už tai nes ant to užsitarnavo.

— Manau kad butu tai di
dele teisingyista. Bet matai, 
ponas Danieliau, kad ir būtu
mėm aplaike keliolika tuks-

Sieniniai Kalendoriai
1959m. Po 50c., arba 3 už $1.35.

Adresas: Saule Publ., Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

ka tie pinigai butu padare del 
tojo nelaimingo vyro tos gir-
tos motere® ir jo szeimynos. 
Tik insivaizdink tu vietoje to
jo nuskriausto’ vyro. Ka tu da
rytum tokiam atsitikime?

A T

In vinea plersa nuvažiavau 
Prie tos progos sorkes

pamacziau, 
Policinonai kelis sportus 

in koza gabeno, 
Be jokio pardono.

O ir viena moterėle 
rengėjau, 

Tokiu regėjimu labai 
nusistebėjau 

Kaip, po ulyczia girta 
vėžliojo,

Kur buvo tai pati 
nežinojo’, 

Mat, in sveczius pas 
gimine pribuvo', 

Na ir ten nelaime ja 
pakluvo, 

Nemielaszirdingai ja 
laukan iszprasze, 

Norints gana pasilikt 
' " prasze,
Sarmata, kad gaspadinele 

laukan liepe eit, 
Ar-gi ne geriau butu 

buvę, 
Paliept in lova nueit, 
Kad truputi pramigt,
O ne tokias juokus 

daryt,
Juk ir tu gaspadin, 

Nekarta pasigerdavai, 
Per ulyczias svyruodama 

ėjai, 
0 taip nedorai su 

viesznia apsiėjai.
* * *

V iena mergele jaunikio' 
iszsižadejo,

Už tai, kad Veselka, 
iszkelti norėjo, 

Isz pradžios vaikiozas 
purtėsi, 

Ant savo proto 
statėsi, 

Bet mergele klausyti 
ne norėjo, 

Ir Veselka tykiai 
apsiėjo’.

0 kas butu, per 
Veselka be munszaines, 

Juk ne dovanu 
nesurangines, 

O ka, kiek kas duoda, 
Tai viską munszainieriams 

ir atiduoda.

Mirė Isz Rupesties
— Tai tu Motiejuk kalbi 

kad tavo tėvas mirė isz ru
pesties?

— Teip, isz rupesties, mi
re jau deszimts metu.

— Ir kokia jisai turėjo 
rūpesti?

— U-gi isz rupesties kad 
ji pakorė.

— Suprantu ir atjaucziu 
tai, nebutu tai malonu del ma
nes tokis atsitikimas. Džiau- 
giuosiu kad mano’ pati dau
giau nevaro automobiliaus, 
nes nuo kokio tai laiko pasili
ko’ labai nervisizka.

— Daugelis szianldieniniu 
moterių, taip daro ir tokis at
sitikimas buvo mano vyro ne
laime per tokia girtuokle mo
tere bet manau kad ji gavo sa
vo pamokinimą ir gailesi Už 
savo' pasielgimą.

— Kaip man sakai tai visa 
sunkenybe užlaikymo savo* vy
ro ir saves puolė ant tavęs, at
sake Danielius.

— Tas man yra labai malo 
nu kad turiu darba ir galiu 
prigelbet savo nelaimingam 
vyruk

Ponas Danielius atsikosėjo 
ir vela pradėjo kalbėt:

— Malonu man kad man 
apie tai pasakei. Dabar kitaip 
suprantu tavo padėjimą ir gal 
prikalbinsiu, direktorius kad 
tave nepraszalintu nuo darbo. 
Žinau kad tu esi viena isz mu
su geriausiu darbininku, o 
jeigu musu darbininkai užsi
ima kuom kitu tai ne mano 
biznis.

— Teisybe, ponas Danie
liau. Pa,tol, pakol nebūna jokio 
skandalo. Ka tamista ketini 
daryti su manim? Ar turiu ei
ti namo?

— Gali pasilikt prie darbo, 
asz imsiu taja atsakomybe ant 
savo pecziu. 'Su tais žodžiais 
ponas Danielius atsikėlė ir su
spaudė Eduos ranka szirdin- 
gai. Bet pakol persiskyrė, Da
nielius prakalbėjo:

— Tik turiu viena dalyka 
tau pasakyt.

— Taip, ponas Danieliau, 
ka tokio?

— Apie szita dalyka nie
kam nekalbėk. Tas bus geriau
sia del mus abieju.

— Taip, suprantu, ponas 
Danieliau. Asz ir mano’ vyras 
apie tai nieko nekalbėsime ir 
užlaikysime slaptybėje.

— Acziu už duota žodi. Bet 
jeigu kada norėtumei apskun
sti taja motere tai musu kom
panijos advokatai tau, mielai 
patarnaus už dyka.

—- Ne, ponas Danieliau. Tas 
dalykas yra užbaigtas ant vi
sados. Jau ir taip ant svieto 
randasi ulž daug kentejimo ir 
vargo.

Edna visiszkai nusiramino 
ir buvo’ jai lengviau ant szir- 
dies. Staigai dirstelėjo ant ka- 
banczio laikrodžio tardama:

—’ Ponas Danieliau, jau 
penkta valanda ir laikas eiti 
namo.

— Laba nakti, poni Edna 
ir neužmirszkie ateit rytoj in 
darba.

Edna iszejo nusineszdama 
savo szirdyje slaptybe kuri bu
tu suardžius 'gyvenimą savo 
boso ant visados, jeigu jis bu
tu žinojas kad tai jo pati buvo 
priežastim Eduos mylimo vy
ro nelaimes.

-----PABAIGA-----

“Saule’1, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule“ palaiko su sa
vo prenumeratais

pierkuno kulka, ajpvale ir kie- 
ca kaip bandzele dzuonos ir 
atneszi pas Poną Jezusa ir tas 
cari in iSmerci:

—i Graužk, givacie?
Grauže smercis, grauže ■— 

dancis skauįda; ir kada da- 
grauži in vidzuri, rado- giva 
rubokeli.

O Ponas Jezusas, tviksc 
Smercei in snuki ir cari:

— Macai cu givace: tai asz 
ir apie ta mažiuką rubokeli 
dzugne mariu pamenu o tu 
misliji kajd asz apie sieracukus 
užmirsziu. — Begk givacie ir 
imk mocinal

---- galas-----
»c-M-K********-»<*+*-K**-K**-»t**-»c-»C

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.

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesža 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.

^=A - B - CELA'^SS
Dzūko Pasaka

JĮETE 1863 -rudeni se-j
dėjome girioj prie ugni.

Buvo’ mus apie penkiolika vy
ru, nuo partijos 'Sužino, tuom- 
laikinio vado pasikeieliu. Nak
tis buvo tyki ir ifkanota, o ir 
visi tylėjo, nes baro savo pa
sakas pabaigia, kLia kas mo
kėjo. Kožnas 'iMro mislimis 
užimtas apie narus, apie tėve
lius, mylima pasiūlo, vaikei- j 
liūs ir pažinstamis, kuriuos' 
namieje paliko. Ne vienas sun
kiai dūsavo, kito ir aszaros 
akyse ro|desi, žodžiu, kožnas 
buvo užimtas savu mislimis.
Tame vienas isz pulko pakele 
staigai galva nuo kupsto, var
du Puknaitis, Dzūkas nuo 
Szventažerio, iszrodantis kaip 
apuokas, plaukai pasisziausze, 
veidas murzinas jog tiktai 
akutes žibėjo kaip barsuko’. 
Valandėlė pažiurėjo’ in ugni 
žibancziom akimis ir pradėjo 
apsakinet:

“Persipraszau gražiai visu 
mano tavorisciu ku asz jums 
paporysiu: Ėjo vienu rozu klo- 
pas, niaszi su savim griaszta ir 
kirvi. Ejoi jisai pamacziic stabu 
static in netoliria sodžių. Jau 
buvo nu vežiojas' geru, galu, szi- 
tai pasicinką sianu bulbu. Q

jaus ta klopa uzdzusino ir pra- 
diejo pakaleiniui saldžiuose vi
sus dzusic, jog ne slpejo kavoc 
ir ant magilu lidziet.

Ant galu atiejo Smercis pas
kad tas klo|pas buvo mandrus 
vyras, pažino jis jok cai buvo 
Smercis ir tuojaus mislino 
kaip josios acikracic. Emi ji
sai in gluosni gresc skilu, grezi 
kol iszgrezi, o paskui iszgrezis 
potrino iri tu skylu.

— Ku tu potrini? Paklau
sė Smercis..

— Jagu tu eekava zinoc, 
tai papotrik ir tu.

Smercis dzirst in skilu, nie
ku nemace, O' tame cziese klo- 
pas nucase negeli.

—■ Asz nieku nemacau, ta
ri Smercis.

— Inliyisik in tu skilu tai pa- 
macisi! 1

Lqdva Smercis inlindzo 
szmakszt klopas užkiszo su ne
giriu skilu ir su kirviu drucei 
uszkali. Na, cupiek, bescije, 
kad ir iki sudilai dzienai!

Miatas po metui bėga, klo
pas gyvas ir gyvas; žmonis nu
stojo miria; prasiplacino žmo
nių kaip skruždziu, pilni so- 
dzei, kaip miszke medžiu;. Klū
pai paseno, bieda pradzejo 
žmonis kankint. Ant galo cam 
klapui nubqdzo dzivent ant 
svieto, nudzųlino pas ta gluos
ni ir takiszo skilu..............

Smercis isz įskilęs driko, tuo-1 mariu giluma,

vienu moęeriszke, naszle, kuri 
curejo sepcinetu vaiku ir ima 
ja. O cie vaikai pradzejo klikc 
ir lementavo'c.

. — Ne imk mums mocine- 
les, ne imk mocinelesk

Pažielavo Smercis vaikučiu 
ir nuėjo pas Poną DžieVa ant 
rapareio:

— Pone Dzieve, kaip asz 
galu imc mocinu nuo mažu 
vaikučiu, jeigu ceip klike ir 
lemencavoje niat man sziridzis 
apslobu.

O Ponas Dzievas pąsaki:
— Asz to nežiurau ir ne 

mano’ interesas. Ponas. Jezusas 
yra nuo to gaspadorium. Eikie 
pas Poną Jezusa, celgul Jis pa
sako kaip curi bule.

Aceina Smercis pas Poną Je
zusa ir tarė:

— Pone> Jėzau, kaip galiu 
mocina imc nuo sepcinerio’ ku- 
dzikiu, ceip praszo, ceip le- 
mencavoja, niet man szirdzi 
suspaudži.

O Ponas Jezusas cvikt pier 
žanidza ir care:

—• Bieg, tu givace, 'ku grei- 
ciause in giluma mariu ir at
mesk perkūno kulka!

Smercis szoku ii- leidzesi in 
sujieszkojo

I
arba pradžia $
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— Kožnas isz guodotinu 
skaitytoju “Saules“ turi savo 
gimines, prietelius ir pažins- 
tamus, kurie da ne skaito 
“Saule” ir nežino apie josios 
gera patarnavima del labo 
Lietuviszkos visuomenes. Pre
ke tokio laikraszczio kokiu yra 
“Saule” yra tiktai septyni do
leriai ant meto.

Jeigu musu skaitytojai pri- 
siuns adresus tu j u kurie da ne 
yra susipažinę su “Saule” tai 
jiems nusiunsime kelis numa
rins ant pažiūros.

SKAITYKIT 
ISr-“SAULE”=^a

PLATINKIT!
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Žinios Vietines
—• Pareita Petnyczia, apie 

9:20 valanda vakare trys jauni 
žulikai insigavo in Vizbaru 
sztora, 519 W. Mahanoy uly., 
kai savininke panele Zuzana 
Vizlbariute ir jos brolis Juozas 
sėjėjo kitam kambaryje. Tie 
žulikai greitai uždare kamba
rio duriu spyna, kad Vizbariai 
negalėtu insigauti in sztorju- 
ka, po tam žulikai priėjo prie 
redžistefio ir iszeme visus pi
nigai ir pabėgo. Juozas Viz
baras pranesze policijai apie 
atsitikima, kurie tyrinėja tu 
žuliku vagyste.

— Seredoj pripuola Szv. 
Tarazijo, o Tautiszka Vardi
ne: Regimantas. Ir ta 'diena: 
1909 metuose pasimirė Domi
ninkas T. Boczkauskas uždeto- 
jas laikraszczio ‘Saules/ 1831 
m., pirmu kartu Lietuviai pa
reikalavo Czaro valdžios pa
naikinti baudžiava Lietuvoje.

— Ketverge pripuola Szv. 
Aleksandro, o Tautiszka Var
dine, Gerdemis. Ir ta diena,: 
1949 metuose Amerikos karisz 
kas bombneszis B-50 Superfor
tress iszskrido isz Carswell Air 
Forces Base, Forth Worth ir 
apskrido visa pasauli be jokio 
sustojimo, jis skrido apie du 
szimtu keturios deszimts devy
nias mylias ant valandos ir vi
sa ta kelione aplink visa pašau 
Ii atliko' in devynios deszimts 
keturios valandas ii- viena mi
liutą; 1936m., Amerikos Karo 
Sztabas užima valdžia, Japoni
joje, kariszka valdžia paskelb
ta; 1947m., Lewis W. Douglas 
paskirtas Amerikos Ambasa
doriumi Anglijai; 1848m., Ka
ralius 'Louis Philippe buvo 
nuo Prancūzijos sosto nuvers
tas, o antra Prancūzijos Repu
blika buvo insteigta.

— Vasario inenesis jau bai
gėsi.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Ga'brielo ir Szv. Leonardo, o 
Tautiszka Vardine: Skirmante 
Ir ta diena: 1933 metuose Na
ciu Reichstag Tarybos kamba
riai sudeginti Vokietijoje. Na
ciai intaria Komunistus.

— Nedelioj pripuola pirma 
diena Kovo - March.

— Petnyczioj, Kovo - Mar. 
21-ma diena, pirmoji -Pavasa 
rio diena prasideda 3io5 via 
landa isz ryto. •

—■ Szirnet Velykos pripuo
la Nedelioj, Kovo - Mareli 29ta 
diena.

— Czeilinimas laikas arba 
‘“Daylight Saving Time,” bus 
permainytas -Nedelioj, Balan
džio - April 26-ta diena, antra 
valanda isz ryto.

EROPLANAS SULUŽO

Lakūnai Iszsigelbejo
SAN FRANCISCO, CAL. — 

Pan American DC-7 eroplanas 
su trimis lakūnais, nukrito ir 
per puse persiskele ant San 
Francisco International aero-

SIENINIAI KALENDORIAI 1959m.
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dromo. Lakūnai suspėjo isz to 
eroplano iszszokti.

Ant eroplano tuo laiku nebu
vo keleiviu. Nelaime atsitiko 
apie vienuolikta valanda isz 
ryto.

Szitas keturiu inžinu didelis 
prekybinis eroplanas jau lei
dosi prie to aerodromo, kai jis 
staiga krito žemyn. Visi trys 
lakūnai suspėjo isz jo iszszokti 
pirm negu jis užsidegė.

Lakūnai, darbininkai ant to 
eroplano buvo Kapitonas Ro
ger Dinelli išz Sausalito, Cal., 
Flight Engineer Hall Lyon isz 
Redwood City, Calif., ir Kapi
tonas G. W. Ayllaman isz Men
lo Park, California.

Rengiasi Beisbolei

Paul Richards, Baltimore Ori
oles Beisbolininku Virszinin- 
kas, iszmeta pirmutine beisbo
le in Miami, kur jo loszikai 
rengiasi del beisboles rungty
nių pavasaryje. Ju virszinin- 
kas, Paul Richards tikisi kad 
ateinancziais metais jo beisbo
lininku ratelis visus kitu su- 
musz.

Jo Eminencija Kardinolas 
John Francis O’Hara

PHILADELPHIA, PA. —
Kardinolas J. F. O’Hara, ar
kivyskupas isz Philadelfijos 
Diecezijos nesveikoja, ir tuom 
syk gydosi in Misercordia li- 
gonbuteje.
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ATSIMINK! Mielas Skai

tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules” ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

JAUNUOLIS ŽULIKU 
NUŽUDINTAS

NBW YORK, N. Y. — 
Vienas policijantas ir Daktar
as per pusvalandi darbavosi ir 
stengiesi vieno jaunuolio gy
vastį palaikyti,. .. bet veltui.

Septyniolikos metu amžiaus 
jaunuolis pasimirė kai jis bu
vo. paszautas in East Harlem.

Jaunuolis, Danny Garcia pa
simirė biski po vidurnakties in 
Metropolitan ligonine, kur Dr. 
Muhtar Yildiz, perpjovęs jo 
krutinę, stengiesi jo szirdies 
tvaksejima palaikyti su savo 
rankomis per pusvalandi, bet 
jaunuolis pasimirė.

Jaunuolis Danny ėjo ant 120- 
tos ir Second ulycziu kai szeszi 
jauni žulikai ji apsupo ir vie
nas isz j u iszsitraukas r evol
veri, paleido du szuviu.

Policijantas Michael Alifa- 
no, kuris tuo laiku pesezias ėjo 
savo sargybe, paszauke auto
mobiliu ir nuveže ta jaunuoli 
in ligonine, kur Daktaras Yil
diz stengiesi ji iszgelbeti, bet 
nepasiseke.

Policijantas Michael Alifa- 
no sako kad jis nemate tu žuli
ku, bet dabar visi tos apylin
kes policijantai ju jieszko.

RAZBAININKAS

NEW YORK, N. Y. —
Szeszios deszimts asztuoniu I •metu amžiaus gemblerys ir raz 
baininkas, Frank Costello, ne
teko savo Pilietystes musu 
kraszte ir gal bus iszvarytas, 
sugražintas in Italija.

Jis dabar randasi in Leaven
worth kalėjimą, kur jis yra nu
teistas ant penkių metu už sa
vo Taksu neužsimokejima.

Valdžios Teisėjas, Archie O. 
Dawson sako kad szitas razbai 
ninkas, Costello melavo ir tei
sybe nepasake, kai jis iszsieme 
musu kraszto Pilietybes Popie- 
ras, 1925 lietuose.

Teismas parode kad szitas 
Costello buvo butlegeris ir kad 
jis bu^fcAuaresztuotas 1915 
metuoscHž tai kad jis su savi
mi tureM revolveri. Jis tai 
nepasake kai jis praszesi Ame
rikos Pilietybes.

Teismas dabar stengsis pa
naikinti ta jo penkių metu 
bausme in kalėjimą už Taksu 
neužsimokejima kad butu ga
lima ji tuojaus isz Amerikos 
iszmesti :r sugražinti ji in Ita
lija.

Pįth&it “Saule” 
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PALEISTUVES SU
MOKINTOJAIS

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Dvi moterys, paleistuves ir 
taksės draiverys buvo suaresz- 
tuoti už tai kad jie stengiesi 
prisivilioti mokintojus, kurie 
yra atvažiavę in Atlantic City, 
del seimo.

Dvi juodukes, policijantai 
sako, buvo sueziuptos atski
rtuose kambariuose su mokin
toju virszininkais.

Tu virszininku vardai nebu
vo paskelbti, bet jie policijan- 
tams yra prisipažinę kad jie už 
simokejo dvideszimts ir dvide- 
szimts penkis dolerius už tu 
paleistuviu malonumus. Tie 
mokintojai-yra balti.

Policijantai suaresztavo dvi
deszimts dvieju metu amžiaus 
Janice Richards ir dvideszimts 
keturiu metu amžiaus Jacque
line Dozier; teipgi ir taksės 
draiveri kuris teipgi yra juo
dukas, kaip ir tos abi paleistu
ves. Mokintoju vardai ir vir- 
szininkai yra ežia susirinkę 
del savo metinio seimo.

Neteko Amerikos 
Pilietystes

GUBERNATORIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

mus inkisza in valstijos rieka- 
lus. Kad jo du sūnūs žuvo, tai 
ne musu kalte!

Tokiam vieszam žmogui, to
kioje atsakomingoje vietoje 
nėra vietos asmeniszka pagie
ža lieti. Mes užjaueziame ji ir 
jo žmona ir mus gaila kad at
sitiko, bet mes nematome nei 
reikalo nei proto, kad jis dabar 
turėtu ant visu Pennsylvanijos 
žmonių pykti ir pagieža lieti!

Kas nors turėtu jam patarti 
ar ji pamokinti, kad jo asme
niniai reikalai ar szeimynines 
bėdos nieko bendra neturi su 
valstijos vedimu ar vaidinimu.

Jau Nekarta,...
Priminėm musu skaityto

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po 4 centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą,” ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo.

—Redakcija “Saules.”

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

BUVĘS KALINYS
SUIMTAS

EISEN IOWERIS
ATLANKĖ MEKSI
KOS PREZIDENTĄ
ASAPULCO, MEXICO. — 

Pareita letverga, Amerikos 
Prezidentes Dwight D. Eisen- 
howeris jtlanke Meksikos Pre 
zidenta.j^elfo Lopez Mateos, 
Meksikoje.

Meksikos Prezidentas Mate
os pasitiko/Prezidentą Eisen
hower! prie aerodromo apie 
vienuolikta valanda isz ryto. 
Jis atskrido su savo broliu, Dr. 
Milton Eisenhoweriu.

Meksikos Prezidentas Mate
os pasakė priėmimo kalba Is
panu kalba, in kuria Preziden
tas Eisenhoweris atsake Anglu 
kalba.

Paskui Meksikos armijos be- 
nas, kapeli ja užgrajino Ameri
kos himną. Visos ulyczios ir 
keliai nuo aerodromo ligi viesz 
buezio, kur Prezidentas Eisen
howeris apsistojo, buvo kviet- 
komis nukloti.

Jis ežia atskrido isz Texas.
Po pasikalbėjimu su Meksi

kos Prezidįmtu Adolfo Lopez 
Mateos ir su kitais to kraszto 
virszininkais, Prezidentas su 
savo broliu iszskrido staeziai 
in Vaszingbna, Subatos diena.

PHILADELPHIA, PA.—
Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus buvęs kalinys, kuriam 
buvo dovanota ir kuris buvo 
isz kalėjimo iszleistas, pasivo
gė automobiliu ir stengiesi nuo 
policijantu pabėgti.

Jis su tuo automobiliu va
žiavo greieziau negu asztuo- 
nios deszimts myliu in valan
da, kol jis susimusze su ke
liais kitu policijantu automo
biliais, buvo paszautas ir su
imtas.

Jis yra Albert Beagle. Jis 
pasivogė Thomas Westy auto
mobiliu, apie pirma valanda 
isz ryto.

Policijantai sako kad szitas 
buvęs kalinys ir vagis buvo su
stojęs in Croydon del gazolino, 
ir paskui, neužsimokejes už ta 
gazoliną sau nuvažiavo. In 
Langhorne jis pasivogė lais- 
nius nuo kito automobiliaus.

Vėliau jis sugryžo in miestą 
kur taksės draiverys ji sten
giesi pasivyti, bet vėliau, ji 
praradęs pranesze policijai.

Jis buvo policijantu suim
tas prie Castor ir Thompson 
ulycziu in Richmonda, Polici
jantai sako kad jis buvo girtas 
kai jie ji paėmė.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

Saule Publishing Company, 
Mahanov City, Pa.. U.S.A.

ISZVENGE
NELAIMES

2 Eroplanai Padangėse
WASHINGTON, D. C. — 

Capital Airlines lakūnas pra-i 
nesze kad jo Viscount eropla
nas tik per du szimtu pėdu isz- 
venge ar pralenkė Lakunu 
Sztabo B-47 kariszka eroplana 
kuri vairavo lakūnas isz Lang
horne, Pa.

Tai antras tokis atsitikimas 
tarp prekybinio ir kariszko 
eroplano in viena diena.

Cleveland, Ohio, American 
Airlines lakūnas Robert E. Le
wis pranesze kad jis turėjo ąu 
savo eroplanu greitai in szona 
pasisukti, kai Laivyno karisz- 
kas T-28 Jet eroplanas, netoli 
nuo Indianapolis in jo kelia 
atskrido. Eroplanai skrido 
apie septynis tukstanezius pė
du virsz žemes.

Capital Airlines eroplanas 
greitai krito žemyn kad nesu- 
simuszus su tuo Laivyno ero
planu. Jis skrido isz Atlanta 
in Vaszingtona.

Capital Airlines lakūnas Ka
pitonas Robert Spink isz Ar
lington, Virginia, sako kad jis 
tik per kelias sekundas suspė
jo žemiau nusileisti, kad pra
leidus ta Laivyno eroplana ku
ris skrido ne savo nustatame 
augsztume.

Jis sako kad jis skrido apie 
devyniolika tukstaneziu pėdu 
augsztumo, ir kad jo eroplanas 
buvo ant rodyklių nuo žemes, 
ir kad jam tas augsztumas nuo 
žemes prižiūrėtoju buvo nusta
tytas, kai tas lakunu sztabo 
eroplanas isz kažkur pasirodė.

Lakunu Sztabo eroplano la
kūnas buvo trisdeszimts metu 
amžiaus Major Geo. R. Erks.

Lakunu Sztabas aiszkina 
kad tas Laivyno eroplanas tuo 
kartu kėlėsi augszcziau kai tas 
prekybinis eroplanas atskrido.
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KONGRESMONO
SŪNŪS

Gavo Szilta Vieta 
Valdžioje •

WASHINGTON, D. C. — 
Naujas Kongresmenas Steven 
V. Carter, Demokratas isz Io
wa valstijos, parūpino szilta 
vieta su riebia algą savo devy
niolikos metu sunui, kuris da
bar gauna $11,081.76 ant metu.

Jo sūnūs, jaunuolis, pirmo 
meto kolegijos studentas, Ste
ven A. Carter jaunesnysis, mo
kinasi in George Washington 
Universitetą.

Kiek buvo galima dažinoti, 
tai jis daugiau gauna už visus 
kitus darbininkus jo tėvo ofi
se.

To ofiso virszininkas gauna 
tik $8,349.24 ant metu.

Kiekvienas Kongreso narys 
gauna paskirta dali pinigu del 
savo drabininku isz valdžios. 
Visai nėra jokie dyvai kad to- 

i kie Politikieriai kaip Kongres- 
monai ar Senatoriai paskiria 
in tas sziltas vietas savo gimi
nes ar savo draugus, ,ir ne re
tai savo drauges!

Kongresmonas Carter sako 
kad jo sūnūs visa jo bizni ge
rai žino ir kad niekas kitas ne
galėtu ta jo bizni taip gerai 
vesti kaip jo sūnūs.

Szeszios deszimts penki kiti 
žmones stengiesi ta vieta gau
ti, bet tėvas pasirinko savo su- 
nu. Ka mes, Lietuviai sakome 
apie peleda ir jos vaikus?

Jo sūnūs, apart dabar lai
kant ta atsakominga vieta, ei
na mokslus in ta George Wash
ington Universitetą, ir vis, 
anot jo tėvo, savo pareigas pil
nai atlieka.

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

Platinkit “Saule”
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