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Isz Amerikos NEDOVANOTINA
KLAIDA Anglijos Ministeris H. Macmillan Sjohn Tkennedy

Gavo “Sakti”

KETURIOLIKOS
METU DVYNUKU

MOTINA

Pasivogė Policijanto
Automobiliu

Svecziavosi Rusijoje, Pas Premie- Galimas Kandidatas In
Prezidento Vieta

BALTIMORE, MD. — Ke
turiolikos metu mergiszczia, 
motina, ponia Catherine Gor
don pagimdė dvynukus in Lu
theran ligonine.

Kūdikiai yra sveiki, vienas 
sveria tris svarus ir devynis 
auncus, o antras dvynukas 
sveria tris svarus ir du auncus. 
Daktarai sako kad motina ir 
dvynukai yra sveiki ir viskas 
tvarkoj. Tėvas, 17 metu am
žiaus, yra bedarbis.

SZUVA
NEPAPRASTAS

• SARGAS

NEW YORK, N. Y. —
Szeimininko ir sztorninko Ja
mes Johnson szuva pasirodė 
nepaprastu sargu.

Du vyrai inejo in James 
Johnson grocerne ir pavogė 
penkios deszimts doleriu. Jo 
szuva nei nekrustelejo.

Vėliau, Policijos Kapitonas 
Frederick Kowsky atvažiavo 
iszklausineti to sztorninko 
kaip ir kada tenai atsitiko. Kai 
tik tas policijos kapitonas in- 
ženge in sztora tas szuva pa- 
szoko ir jam inkando in koja.

Sztorninkas buvo suaresz
tuotas ir turėjo užsimokėti 
bauda ųž tai kad tas szuva ne
buvo pririsztas. \

Draugiszkai
Pasisveikina

PHILADELPHIA, PA.— 
Jeigu szesziolikos metu am
žiaus, Joseph Timmons butu 
nors biski patemyjes ir ne taip 
Istriokaves, jis tos nedovano
tinos Klaidos nebutu padaręs 
ir dabar butu laisvas.

Bet jis isz vieno gara džiaus 
“pasiskolino” automobiliu, 
nežinodamas kad to automObi- 
liaus savininkas yra policijan- 
tas.

Jis visa nakti sau kaip po
nas važinėjo su tuo automobi
liu, kol apie puse po penkių isz 
ryto Policijantai Ed Wright 
ir Joseph Walters ji sustabdė.

Firmmegu jie ji suaresztavo 
ir in policijos stoti nuveze, jie 
ji biski pamokino kaip būti 
atsargiam kai jis nori automo
biliu pasivogti. Jie jam parode 
automobiliaus laisniu numeri 
ir paskui parode kad policijan- 
to žvaigžde ta pati numeri tu
ri. Paskui, jie parode jam prie 
tu laisniu prisegta, priszriu- 
buouta ženklą, ant kurio ran
dasi raides: FOP — Fraternal 
Order of Police. (Policijantu 
Broliszka Draugija).

Policijantas Charles Mathe
ny buvo palikes savo automo
biliu tame garadžiuje del pa
taisymo, kai jis ėjo in sargy- 

i bos darba, ketvirta valanda po 
| pietų. Atlikęs savo sargybos 
pareigas, jis sugryžo savo au
tomobiliu pasiimti, ir jo jau 
neberado. Jis policijantams 

J apie tai pranesze ir jo du drau
gai policijantai ta jauna ir ne 
taip mokinta vagi sucziupo.

Szitas jaunuolis jau apie de
szimts sykiu buvo policijantu 
suimtas ir suaresztuotas už in- 
vairius prasikaltimus ir va
gystes.

ra Nikita Churszczeva; Svetimu
Krasztu Laikrasztininkams Buvo 
Uždrausti Dažinoti Apie Tuos 

Pasikalbėjimus
MASKVA, RUSIJA. — 1Į 

Anglijos Ministeris, Harold 
Macmillan pasitarė kaslink 
Pasauliniu klausimu, su Rusi- i 
jos Premieru Nikita Chrusz-į 
czevu, viloje, miszke, apie pen
kios deszimts myliu nuo Mask
vos miesto.

Anglijos Ministeris, šve- 
czias Maskvoje, buvo priimtas 
ir pavaiszintas Premiero 
Chruszczevo ir jo žmonos.

Ministeris Macmillan sugry
žo in Maskva ant rytojaus.

Sovietu ir Anglu Diplioma- 
tinio Sztabo virszininkai sako 
kad tiedu vadai per kokias sze-

Tai gal pirmąjį syki Ruskiai 
girdėjo ar skaitė, kad kiti 
krasztai nenori pultis ant Ru
sijos, kad kiti krasztai nori 
Taikos.

Anglijos Ministeris toliau, 
savo kalboje, pasakė kad Ang
lija kur kas yra pralenkus Ru
sija kaslink atomines jiegos 
intaisu, ir kad Amerika yra

Riley.
Su Sovįetu^Eręmieru tame 

posėdyje dalyvauja Deputy 
Premieras Aiastas I. Mikoyan 
Sovietu Užienio Ministers! 
Andrei Gronyko ir Sovietu 
Ambasadorių in Anglija, Ja
cob A. Mali).

Ta vila, k,r diena priesz ta 
posėdi Anglips Macmillan pa-
sisznekejo suChruszczevu ran- Anglija pralenkus.
dasi 25 myliVjiž nustatytos! Jeigu Ruskiai jam intikes, 
vietos kur vetimu krasztu kas yra abejotina, — tai tu 
laikrasztininiams uždrausti Ruskiu plaukai pasisziausz ir 
siti- 1 j gal jie ims savo laikraszcziams

< Už tai muą laikrasztininkai taip neintiketi. Bet vėl pakar- 
nieko tikro ^begalėjo dažino- tuojame, — tas yra abejotina,

szias valandas pasisznekejo ir ti apie tuo,( pasikalbėjimus, 
pasitarė apie daug klausimu ii nesėji®-gav o ’
dalyku, kurie lieczia visus 
krasztus. Jiedu daugiausia lai
ko

Macmillan toliau pastebėjo 
ku- įad Sovietai stato gramozdisz- 

rias\ Sovietui laifcrafeztininkai kus namus kur Ruskiai gauna 
jiems perdavj. ■ tik po viena kita kambari. O,

VYSKUPUI DOVANA

Brangiai Kasztavo

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius John F. Kennedy, 
Demokratas isz Mass., Katali- 

, kas, kalbėdamas per televizija, 
buvo užklaustas ar jis ketina 
būti kandidatas del Preziden
to vietos, pasakė kad dar per 
anksti apie tai ka tikro pasa
kyti.

Jis pasakė kad jeigu Katali
kas butu kandidatas in ta 
augszcziausia musu kraszto 
vieta, tai aiszkus dalykas kad 
vėl iszkiltu tas Bažnyczios ir 
Valdžios klausimas ir kaip at
skirti Bažnyczia nuo Valdžios. 

, Jis sako taip ir turėtu būti 
nes tas klausimas visiems rupi 
ir tada rupetu. Bet jis greitai 
pridėjo, kad jis mislina Kad 
tokis tikėjimo ir valdžios klau
simas neturėtu pakenkti rin
kimus. Jis sako kad per pasta
ruosius dvideszimts metu, jis 
niekur nemate kad tas tikėji
mo klausimas turėjo jokios in
takes ant kitu mažesniu ir ne 
tokiu svarbiu rinkimu.

Jis sako kad jis yra nusista
tęs priesz tuos patarimus ar 
reikalavimus kad valdžia pa
dėtu užlaikyti Kataliku mo
kyklas. Jis sako kad jis yra 
tikras kad dauguma Kataliku'ko praleido pasikalbėdami i Kai tik An lijos Ministeris jis pasakė, po karo Anglijoje tikras kad dauguma Kataliku 

apie Berlyną ir Vakaru Vokie- pribuvo in B! tskva, tai visi jau yra pastatyta daugiau Bažnyczios vadu yra panasziai 
tijos ateiti. ; Maskvos lai) rasiniai liovėsi kaip trys milijonai nauju stu- nusistatė.

Posėdžiai prasidėjo Utar- 
ninke, Kremline.

Su Ministeru Macmillan ta
me posėdyje dalyvauja Angli
jos Užsienio Sekretorius, Sel- 
wyn Lloyd Anglijos Ambasa
dorius in Maskva, Sir Patrick

pultis ant An Ii jos. Bet jie dar bu, ir visos yra pavienios; ne, 
arsziau emwani
kos ir Vakaiu Vokietijos.

Anglijos Uinistero inžangi- 
ne kalba buvo pilnai iszspauz 
dinta “Prav'a” ir Iszvestia 
laikraszcziutie.

Tas klausimas yra daugiau

Tommy Leonetti, daininin
kas, likos praszalintas nuo 
Diek Clark televizijos progra
mos, kai jis buvo Senato komi
sijos intartas kad jo mana- 
džierius su savo razbaininkais 
per smurtą privertė visus 
kostumerius jo plokszteles, re
kordus pirkti ir gražinti. Nors 
dainininkas vėliau buvo isz- 
teisintas, bet savo darbo atgal 
negavo.

Senato komisija priparodino 
kad daug tokiu razbaininku ir 
žuliku priverezia saliunus, 
sztorus ir radijo programų ve
dėjus grajinti tas plokszteles 
kurias jie paskiria, ir paskui 
tie razbaininkai gauna riebia 
komisija nuo tu dainininku ar 
muzikantu.

r , •“-'J > v * > >

;is ant Ameri- kaip Rusijoje, tik kambariai kaslink intakos negu paramos, 
......... : prie kambariu ir ant kambariu nes jeigu valdžia rems, ji norės 

gramozdiszkuose namuose.
Jis paskui prilygino kiek pavyzdi: jeigu valdžia sutiktu 

automobiliu randasi Rusijoje parūpinti Kataliku mokyk-

ir vaidinti. Tik imkime viena
ir 25 metu amžiaus Jose Luis 
Bruel.

Atvažiavęs in Suez, Egiptą, 
Yugoslavijos Prezidentas Tito 
pasisveikina su United Arab 
Respublikos Prezidentu Abdel 
Gamal Nasser.

Vėliau, Yugoslavijos Prez. 
Tito dažinojo kad Nasser buvo 
draugiszkais laiszkais susira- 
szes su Sovietu Rusijos Pre
mieru, Nikita S. Chruszczevu. 
O Tito yra atžagariai nusista
tęs priesz Sovietu Rusija ir jos! 
vadus. į

NICOSIA. — Pravoslavu 
tažnyczios virszininkai, neno
romis užmokėjo du tukstan- 
cziu viena szimta keturios de
szimts doleriu taksu, už nauja 
Cadillac automobiliu, kuri 
Amerikos Pravoslavai buvo 
padovanoję Vyskupui Maka
rios. Tiek kasztuoja toki bran
gu automobiliu iszveszti 
Amerikos.

Bažnyczios virszininkai 
kia kol j u arkivyskupas 
grysz isz Londono. Jiems 
šiai nepatiko kad jie tiek pini
gu turėjo užmokėti del tokio 
brangaus automobiliaus.

Keletą metu atgal Amerikie- 
cziai panasziai buvo padova
noję tam Arkivyskupui toki 
pati automobiliu, bet jis jo ne
priėmė, kai dažinojo kiek jis 
turi užsimokėti už ta dovana.

j Skaitykit “Saule”

isz

lau-
par- 
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(Tasa Ant 4 Puslapio)

Anglijos Mhisteris Maskvoje
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loms knygas, tai ji norėtu ir 
jas parinkti; jeigu valdžia mo
kėtu Kataliku mokyklų mo
kintojoms ir mokintojams al
gas, tai valdžia ir paskirtu 
tuos mokintojus ar jiems insa- 
kyut ka ir kaip mokinti.

PENKI UZSIMUSZE
NELAIMĖJE

jis

nu-
Di-

SAKO SOVIETAI
BIJOSI KINIJOS

Sovietu Premieras Nikita S. 
Chruszczevas, (po kaire) paly
di Anglijos Prime Ministeri 
Harold Macmillan pro Armi
jos Garbes eile, Maskvoje in 
Vnukovo aerodroma.

Macmillan, pirmutinis tokis 
augsztas valdininkas isz Ang-

lijos atsilankyti in Rusija tai
kos laiku perspėjo Sovietu va
dus kad jie atsargiai tvarkytu 
užienib reikalus, kad per ko
kia klaida neinvyktu kitas ka- 
ras

(hruszczevas labai maloniai
■ Anglijos Ministeri priėmė iri

labai gražiai pavaiszino, ’ bet 
vėliau pasirodė, kad ta Angli
jos Ministerio kelione in Mask
va buvo ir yra visai veltui, nes 
Chruszczevas ant nieko nesuti
ko ir vėliau paczia Anglija pa
smerkė.

BROOKLYN, N. Y. — Auto
mobilius baisiai greitai va
žiuodamas atsimusze in vieno 
tilto rėmus priesz auszra. Visi 
penki tame automobilyje užsi
mušė toje nelaimėje.

Automobiliaus stogas buvo 
-visiszkai nupjautas, kai 
davė in to tilto stulpus.

Ligoninėje, kur jie buvo 
vežti, Daktaras Dominick
Maio pripažino kad visi jie bu
vo žuvę ant sykio toje nelai
mėje.

Trys vyrai ir moteris žuvo 
ant vietos, penktas vyras pasi- 

1 mirė po trylikos valandų ligo
ninėje.

Visi buvo isz Brooklyno. Žu
vusieji buvo 30 metu amžiaus 
Tomas Gomez, to automobi
liaus draiverys; 63 metu am
žiaus Elieser Toscano; 35 me
tu amžiaus Luis Curras, 25 me
tu amžiaus Ponia Virginia Gill

NEW YORK, N. Y. — 
Adlai E. Stevensonas, kuris 
yra beveik po visa svietą isž- 
važinejas, sako kad Sovietams 
dabar labai rupi Kinijos augi
mas, Kiniecziu dauginimasis.

Bet jis greitai pridėjo kad 
mes nelauktume kad Kinija su 
Rusija susikirstu, nes rysziai 
tarp tu dvieju krasztu yra 
tamprus ir drūti.

Stevensonas sako kad reikė
tų tuojaus sudaryti posėdi 
tarp Rytu ir Vakaru, be jokiu 
parodu ar iszgarsinimu. Kad 
tokiam posėdžiui reiketu visa 
tvarka nustatyti isz kalno.

Stevnesonas du sykiu pra
laimės Prezidento rinkimus, 
sako kad musu valdžios virszi
ninkai ir musu laikraszcziai 
gal per daug kalba ir dar ^dau
giau tikisi ir prižada is^ kokio 
ten “Virszunes Posėdžio” ku
ris neva per koki stebuklą vi
sur taika investu. Jis sako kad 
nieko panaszaus isz tokio vir
szunes posėdžio neiszeitu.

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



SAULE” MAI ANOT CITY, HL

Kas Girdėt
Nėw York mieste, taxi drai- 

verys Harold Petrie praeita 
Liepos menesi buvo savo taxi 
automobilyje radęs vienuolika 
tukstaneziu. jdu szimtu, doleriu, 
kuriuos jis perdavė policijai.

Dabar teismas nusprendė 
kad tie pinigai jam; priguli, nes 
niekas ju neatszauke.

Taxi draiverys Petrie, 65 
metu amžiaus, tuos pinigus sa
vo automobilyje rado kai jis 
Demokratu bosą Carmine de 
Sapio buvo atvežęs in viena 
vieszbufi. Demokratu 'bosas, 
de Sapio sako- kad ne, jo tie pi
nigai. Kai policijautai tam ta
xi Idfaiveriui pranesze kad jis 
gali užeiti in policijos stoti ir 
tuos pinigus pasiimti, jis atsa
ke kad nėra striuko. ‘‘Asz taip 
ilgai be jų pragy venau kad da
bar nesiskubinsiu juos pasiim
ti,’’.jis pasiaiszkino.

Pernai Amerikiecziai nusi
pirko du szimtu tukstanezius 
mažu automobiliu isz svetimu | 
krasztu.

Tai du sykiu daugiau negu 
užpernai ir jdeszimts sykiu 
daugiau negu 1950 metais. 
Sziais meatis jie apie tris szim- 
tus tukstanezius tu mažu auto
mobiliu įpirksis isz svetimu 
krasztu. Musu dideliu ir bran
giu automobiliu fabrikantai 
yra laibai snsirupine, ir ima 
reikalauti kad valdžia tuos 
mažus automobilius takšnotu.

Pypkes Durnai

Stebuklas

In Hertford miestą, Anglijo
je ,McMullens alaus bravoras 
gavo czeki už du doleriu ir 
penkios deszimts du centu, už
mokėti už asztuoniolika gor
eziu alaus, kuris buvo to bra
voro pristatytas 1891 metuose.

Gimine^ to Idabar mirusio 
žmogaus, kuris ta alų buvo 
pirkęs, rado* net ir bila del to 
alaus: 18 goreziu, $2.52.

Dabar asztuoniolika goreziu. 
to paties alaus kasztuotu dvi- 
deszimts du doleriu ir penkios 
deszimts du centu.

Vienas Anglas, bagoezius, 
nusipirkęs ant szio svieto 
brangiausis, puoszniausia ir 
geriausia, “Rolls Royce“ au
tomobiliu, už kuri jis daugiau 
negu .dvideszimts penkis tuks
tanezius doleriu buvo užmokė
jęs, parasze laiszka tai kompa
nijai, paklausdamas, kiek ark
lio' jiegu. “horselpovver“ tas au
tomobilius turi, prilyginus 
prie Amerikos .didžiausiu 
brangiausiu automobili u.

Rolls Royce kompanija kuri 
retai kada, savo automobilius 
garsina ir niekados nesigiria 
neisididžiuoja, tam bagoeziui 
Anglui vienu trumpu žodžiu 
atsake apie ta jo automobi- 
liaus arklio jiegas: “Užtekti
nai ! “

Ar tai ne stebuklas 
kalbėjo vienas!

Tik klausykite:
Isz mano asztuoniu 

draugu,
Tik asz vienas nuo 

smerties iszlikau,
Anie visi ant treino 

dingo!
Kokiu budu tu iszlikai 

gyvas?
Mat, asz tada pasivėlinau 

ant treino, 
Tai likau namie!

n i

SKAITYKIT 
’“SAULE” 
PLATINKIT!

miaųsia paezia in pataisytus 
sau gyventi namus, kuriuose 
ant galo atsirado tik du vienu. 
Net tarnaites namuose dar ne
buvo.

Tik abudu vienu! Ji labai 
sarmatinosi. Pirmu sykiu savo 
gyvenime radosi tik vienu vie
na su vyru, 'buk nebūk sveti
mu, nes jis jai nebuvo nei bro
lis, tėvas nei giminaitis; Ir jis 
pats teipgi buvo nedrąsus, be
veik susisarmatines. Ja drąsi
no savo žodžiais, bet taip ne- 
pasekmingai kad tankiai mik
sėjo, maiszesi ir niek-niekius 
pasakojo, rausdamas kas kar
ta vis labiau.

Kada abiem ųesiseke, tarė:
— Matau jog esi nuvargus, 

duszyte, tai eik in lova..
— Ne, ne, ne! Už jokius 

turtus!
— Bet-gitepikeli, prie sta

lo juk nemiegosi ir turi po to- 
I kiam vargui atsilsėti.

— Negaliu.
— Asz tave suprantu labai 

gerai, sako vyra* tu sarmati-

PO SZLIUBUI
ĄPSIZENIJO su ja. Veseile 

buvo didele, linksmybes 
pilna, alkoholio daug, links
mintasi iki paežiam, rytme- 
cziui.

Apie penkta valanda vyras 
nusivedė savo jauna mvli-

Istorija Apie. I. .
“AMŽINA ŽIYDA”

To kelione po s^eta ir liūdima* 
apie Jez! Kristų. 

Per paczta 25 Centai.

niesi, tai asz išzeisiu in kita 
kambarį ir atsigulsiu ant so
fos.

—■ Tai gal.
— Na, matai.
Netrukus jau buvo 

jaunos poros namuose.
Bet po trumpam laikui iszsi- 

giiflo varpelio' balsas pas du
ris. Jaunas vyras vien-raarsz- 
kinis iszszoko' isz lovos ir 
atidarė duris. Tarp duriu pasi
rodo bo'ba.

-— Kas yra? Paklausė.
— Girdėjau kad ponas rei

kalauji pieno.
— Tai neteisybe! Suriko, 

iszsineszk laukan!
Kaip tik spėjo sugry'žti in 

lova, vela kas suskambino. Nu
ėjo ir atidarė. Tarp duriu sto
vėjo koksai tai vaikas.

— Kam tu ežia po visu vel
niu skambini apie pusiau /nak
tį?

—■ Dabar, praszau pono, ne 
pusiau-naktis, bet septinta, ry
te.

— Tai ko-gi nori, kas ežia, 
tave szaukia?

—■ Man liepe czionai at- 
neszti pyragaieziu prie kavos.

—t Eik sau, man pyragai
eziu nereikia!r

Užtrenkė duris ir sugryžo in 
lova. Bet. tuojaus vela kas su
skambino.

— Kas ežia dabar pasida
rė, gal susikalbėjo ar kas po 
velniu!

Atidaro duris ir priesz save 
pamate kokia tai virėja kuri 
girdėjo kaįd jauniems ponams 
reikalinga tarnaite, o ji tuo 
tarpu linosa, taip-gi.

Užtrenkė duris ir davė sau 
žodi kad jau (daugiau niekam 
neatidarys.

Po. tam kas suskambino taip 
ilgai kad net pati ponia liepe 
savo vyro i atidaryti duris pa
matyti kas tenai ir ko reika
lauja, Jaunas vyras net szoki- 
nejo isz piktumo.

Atidarė duris ii- priesz save 
pamate vela kokia tai tarnai
te. Bet jos jau be nieko nepa- 
vare. Dasižinojas kad ji nori 
gauti tarnystes, liepe eiti vi
dun ir paklausė:

— Pasakyk tuojaus isz kur 
tu žinai katd mums reikalinga 
tarnaite ir kas tave czionai at
siuntė? Sakyk tuojaus!

In’bauginta mergina pradėjo 
pasakoti.

—• Praszau ant manes ne
pykti bet kokia tai pabuvus 
ponia stovi ant rinkos ir in 
czionai siunezia visokias tar
naites. Sako visiems idant ne
pasakotu kad ji siunezia nes ji 
turinti ant to tam tikra prie
žastį Cz-ionai dar turi ateiti 
asztnonios tarnaites penki tar
nai, vienas lekajus, vienas 
barzda-skutis.

— Kas tokią, ta ponia? 
Kaip ji iszrojdo ?

— Tokia stora ponia, gy
vena prie Vilniaus gatves, su 
skrandu ir visus kalbina 
czionai eiti ir skambinti ir
tai dar užmoka. GALAS.

tamsu

apraszy-

apysaka 
ezimtme-

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne, 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

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

gas kriminaliszkas 
m a s, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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: 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

N o. 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 lindymas apie Jezu Kris
tų 20<j.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausiaa Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.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 Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isa- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais.' 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Vieez. Jezuso Krietuao 
15c.

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

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

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

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 Motino! 
Garbei 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygai;
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas lsx 

šiito Katalogo

No 101—Kapitonas Velnias 
l Puikiu apraszymas, J i del •

Brookiyne, N. Y., dabar stai
ga padaugėjo visokiu prasi
kaltimu, kaip vagyscziu, užsi
puolimu, susipeszimu ir pana- 
sziai.

Policijantu virszininkas isz- 
leido insakyma kad visi szeszi 
szimtai nauju policijantu, ku
rie yra ka tik baigė Policijos 
Akademijos mokslus, butu pa
skiri! ant naktines sargybos.

In dli menesiu inyairus pra
sikaltimai, Brookiyne padidė
jo, padaugėjo pusdevintu nuo- 
szimcziu.

Tuo- paežiu sykiu, mokyklo
se ir vėl neramu, Brooklyiio 
mieste. Mokykloje kur ina ke
lis sykius prasikaltę mokinai, 
15 metu juodukas sumpsze sa- 
vo mokytoja. Tas mokytojas 
yra teipgi juodukas. >

Pasivelinimas baisiai bran
gus! Neseniai gaisras isztiko 
drabužiu fabriką, New York 
mieste.

Darbininkai stengiesi ta 
gaisra patys užgesinti ir nesi
skubino pasiszaukti miesto ug
niagesius.

Ugniagesiu Komisijonierius 
sako kad tas delsimas tas pasi
vėlavimas ugniagesius pa- 
szaukti kasztavo dvideszimts 
keturias gyvastis.

To'kyĮo mieste, Japonijoje, 
per pirmu aniu metu du me
nesiu, szimtas szeszios deszimts 
keturi žmones nusižudė. Tai 
reiszkia apie trys savižudystes 

. kasdien. , į

Grųv-er G. Hali, redaktorius 
isz Alabama kur juodukai mo
kiniai negali lankyti mokyk
las sykiu su baltuosius moki
niais sako: “Juodukai yra la
biau skriaudžiami szianrinese 
valstijose, negu ežia.“

Į—iiaaa

KATALOGAS KNYGŲ

IvF5 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia 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.

ISr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoj City, Pa., - Q. 8. *
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Apie Ponia Pipiriene
yAKARAS, szeszta valanda. 1

Leidžianti saule apszvieti- 
nejo kambarėli, kuriame sėdi ' 
ponia Piipieriene, pati ku- * 
pcziauus, valgomu , tavom , 
ypata trid'eszimts penkių metu ] 
senumo, se|di ant žemos kodu- i 
tęs ir lieja karezias aszaras in ; 

, balistine skepetele nuo nosies. ,
Buvo ka tik parėjus nuo,gar- ! 

sioš burtininkes, kuri bure isz Į 
kiauszinio.

■Taip, mano mylimi skaity- ’ 
tojai! Nemislykite jog būrimas Į 
isz delno, isz kazyru, isz i 
Žvaigždžiu navet, tai jau persi- ! 
senėjas būrimas o dažinojimas ’ 
isz sumuszto kiauszinm tai ; 
daug tikresnis, tai ve, tikres
nis! Yra tikriausias būrimas!

Taip prilaikinejo ponia Pra- 
taszuviene, kaiminka ponstvos 
Pipirienės.

— .Tai mano dobilėliai, 
kalbėjo, sumusza szviežia 
kiauszini, paleidžia ant vande
nio ir žiuri in ji, žiuri, galvoja, 
skaito, o paskui kaip pradeda 
sZneket tai szirdeles viską pa
sako!

Tai mat, dasižinojus ir ponia 
Pipiriene tik sziandien nuėjo 
pas burtininke ir dasižinojo 
apie biauni pasielgimą, savo 
vyro, su kuriuom pergyveno 
jau septyniolika meteliu iszti- 
kimai ir dorai.

-•<*e Ai! Ail-Verke nebagele 
dabar sėdėdama ir skunjdžiasi 
priesz atėjusia Pratasziene: 
Tas niekadejus, tas prakeik
tas kumelys!

'.— Kas tekis? Kas, mano 
brangi ponia!

■ —~ Nugi kas jeigu ne jis, 
tas rubuilius tas nevos szven- 
tas, tas pagirtas nuo visu mano 
vyras!

— Ar jis?! O Jėzau, Mari
ja! Ka ponia kalbi? Ar tai ,pa- 
naszus daigias. Baisybe! Nagi 
apsakyk man ponia apie> vis
ką, tegul ponia apsako apie 
savo vangelius ir mpestelius, o 
bus lengviau!

‘Ar tikrai ponia dasižinojai 
apie tai, ar gal, saugok Dieve, 
nutverei poną ant darbo?

— Burtininke man pasakė. 
Ak! Tas piktadaris, uhu-uhu, 
jog turi, jog laiko sau.tris mer
ginas!

— O galybe Dievo! Net 
tris? O rakalis! Tris! Ar-gi tai 
galima būti? Net tris ant kart?

— Taip, taip! Ir dabar lan
džioja pas viena juodbruva, 
sake burtininke. Pati maeziau ; 
rode man kiauszini. Juodbru
va, turi (žalsvas akis ir ilgus 
plaukus. Tuojaus nubėgau in 
kroma ir teisingai, tojo mer- 
gisziaus nebuvo! U-hu-uhu! ‘

— Nesiruppk mano myli
ma ponia, apsimalszykie! Vy
rai ne yra verti kad del ju lieti 
aszaras! Nuspjaut it gana!

—■ Gerai poniai taip kal
bėt, ponia esi da pana, bet asz? 
Ka pradėsiu? U-hu-uhu, uhu?

-— Duokie poniute pakaju !
O j asz nelaiminga! Asz 

ji taip mylėjau, taip del jo rū
pinausi ir buvau del jo isztiki- 
ma. Ak! ak! Ne syki jis mane 
nužiurinejo, nes vis neteisin
gai!

—■ Žinoma, žinoma, tai gal 
ir tas neteisybe!

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

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

nes bomba. Reikia nors karta 
užbaigti taja komedija. Dre- 
bancziai prisiartino prie nepa- 
žinstamo' užklausdamas:

-r- Na, tai tegul buna suti
kimas !

— Taip, sutikimas, ne pykt 
ir ne eit pas burtininke.

— O kaip, bus su tom trimi 
mano merginom ?

— Tegul jas kva,raiba! Asz 
nepavydžiu!

— Cha-cha-cha!
t

— PasibUicziuokime!
Pasi'bucziavo, ir po -viskam.

----- GALASJ-----

ant sprando ir apie szitokius 
daigtus posmuoji! 1

—-Meluoji begejdiszkai! Tris- 
de szimts penkis pabaigiau da
bar Liepos menesyje. Norėtum 
man metus padaugint, pats tu
rėdamas szeszesdeszimt metu?

.Nu-gi kaip rodė metri
kai? "" : j. y

i Ka ežia suipaisyt metri
kų! Tu žinai jog kunigas pada
re klaida apie keturis metus!

— Tegul, buna ir taip, bet 
ko-gi tu nori?

— Ar ko noriu? Bet tu no
ri, mano- seneli jog net tris myL 
limas turi?

— , Zosele, prasz.au tavęs, 
kalbėk iszmintingai, nes asz 
nieko nesuprantu! Ka tai ženk 
liną? Kokias mylimas? Kur- 
Kada? ,

— O! Tu žinai kur ir kada! 
U-h! U-hu!

—■ Man rodos kad tavo aky
se per daug sūraus vandenio 
pasidarė. Na liek, liek da! Pa- 
vypk da.

Valandėlė nutilo. Vyras at
sisėdo josios.

— Zosele!
— Duok mai pasilsi! Ne- 

dalypstek manes!
— Beprote! lasjau in gal

va prikala apie tdmas niekys- 
tes?

to nesuprantu!
— Nes nežinai kaip ji tau 

sumusza kiauszini ant bliude- 
lio ir bure.

— Kaip tai sumusza man 
kiauszini?

— Tai negirdėta isztorija. 
Ir taip viską žino?

— Viską!
— Na. tai stebuklas! Tiek 

to jau dabar asz nelaužysiu jai 
kaulu, bet pasakyk-gi man kur 
ji buna, nes ir asz norecziau 
kad man ka isz kiauszinio isz- 
burtu ir ta ka akyvo apie ka 
asz nežinau.

— Artu? O kam tau?
— Jeigu buvai pas burti

ninke, tai ar man nevalė ? Ar 
asz kame niekesnis už taisės /
pones kurios karietose atva
žiuoja pas burtininke?

—• Tai ir tu iszmesi de
szimts doleriu! .Nereike!

— Kc<lel ne? Jeigu fu gali 
tai ir asz galiu!

— O ant galo ka ežia pai
syt ka toji 'boba burtininke 
zaunija ir buria.

— Nu-gi tu ka tik dabar 
taip gytrei ir tikėjai ka burti
ninke sake.

— Tai mat, taip sau isz gai- 
lesties, matai isz...isz...

— Juk asz turiu tris mer
ginas’, tai noriu dasižinoti kiek 
tu turi jaunikiu?

— Et, niekyste kalbi! Asz 
burtininkiai netikiu!

— I Tai tu nenori idant ei- 
eziau pas burtininke?

—• Nenoriu, nenoriu ir ne- 
pavelinsiu!

— Nes gal ir asz. dažino- 
cziau apie taisės tris merginas 
ir da apie ka daugiau.

— Tai-gi mat del to kad 
del tavęs ko nepripliovotu, o 
juk asz tau. sakiau kad neti
kiu!

—■ Ko tu žmogau nori nuo- 
manės, kodėl mane persekioji?

Nepažystamas nusiėmė ke
pure, žemai pasikloniojo atsa
kydamas:

—iPersipraszau ponulio, asz 
tamistos nepersekioju. Asz ne- 
szu pirkinius del ponios An- 
czienes o kad nežinojau kur ji 
gyvena tai mano ponas palie
pė sekti paskui tave, sakyda
mas kad eieziau žingsnis in 
žingsni, nes tai ponas Czipkus, 
kuris gyjvena tam paežiam na
me kur ir poni Ancziene, todėl 
ėjau paskui poną.

Ir dadave su nusiszypsoji- 
mu: ■ i ' ■■ ■ ' - ■

i
— Perpraszau ponulio, ar 

nuolatos tamisteli eini namo 
per kapines?

----- GALAS—

— Ak, ka ponia sakai, ne
teisybe,?! Ponia! Asz tiktai vos 
inejau, tuojaus man pasakė 
jog esmių vyruota, jog vyras 
mane apleidineja, jog turiu su 
juorn dideli varga! <0, ji tai 
tuojaus pažino. O. paskui isz 
kiauszinio!

—• Na, isztikro tai stebuk
las! O kiek ponia del josios už
mokėjai?

—Į 'Trysdoleriai, tai yra 
pastanavyta, bet asz del josios 
daviau deszimts kad, tik apie 
viską pasakytu, nieko ne slėp
tu. Na tas rakalis, asz jam pas
kutinius plaukus nuo galvos 
nufpesziu, tam szun-palaikiui! 
Ir taisės paleistuves surasiu, o 
gyvos isz mano* nagu neiszeis.

— Ir ji ka ten! Neverta su 
tokiu rankas susiterszt! Apsi- 
malszykie ponia, apsiszluosty- 
kie aszaras. Ar girdi, rodos po
nios vyras pareina. Asz begu! 
Tiktai ponia, apsimalszykie!

Ponia Pipiriene nustojo 
staugus ir nusiszluoste aszaras 
nuo veido, bet da kniaukė.

Duryse stovėjo keturios de
szimts penkių metu vyras, tru
puti plikas, diktas ir sotrukas.

—- Kas ežia stojosi, Zosele? 
Buvai krome? Jieszkojai 
nes? Paklausė. Ar buvai 
me? Kas tau? Tu verki? 
Kas ežia stojosi?

Pipiriene pradėjo žlumbt isz 
naujo, kaiminka ne matant isz 
sprūdo. ;

—• Pasakykie man, klausiu 
tavęs, ko tu verki, paklausė 
vyras. Ka,s tau yra? Ar vėla, ko 
neužsimaniai? Z

— Juo-ida plau-ke užsimanė, 
ar supranti. Juoda plauke su 
žaliom akimi, tu niekadejau, 
tu gremezde! Namie tai ne 
penkių nesuskaitai, o pas juod
plauke tai kaip ant szriubu!

— Pasiutėlė! Ka tu pliau- 
szki?! Kas do juodplauke? Kas 
su tavim darosi? Ar dnma-ro- 
piu atsivalgiai?

—• Ha, trys merginos ant 
kart! Rakali!

— Pasiutai! Dievaži, pa
siutai! Turi keturiosdeszimts

i
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Iszmintinga motere 
Užlaiko savo visokius 

del saves, , 
Nes supranta kad 

Kožnas žmogus turi 
Užtektinai savo- ergeliu, 
Ir neturi laiko rūpintis, 

Apie vargus savo 
kaimyno. 

Motere, kuri geidžia kad 
Butu nuo visu paguodota 

ir mylima, 
Neturi pasakot kitiems 

Apie savo- ergelius, 
argus ir prispaudimus.

Yra daugelis tokiu 
moterių, 

Kurios turi savo
Rupesczius, sunkias 
Dienas ir valandas, 
Bet priesz svietą su 

tuom slėpėsi, 
Kožnam geidžia intikti 

Ir duoti puiku ir 
malonu žodeli. 

Tarp linksmųjų buna 
linksma, 

Tarp verkeneziu, liūdna;
Žodžiu, žino ir moka 

Su žmonimis susitaikint. 
Piktus padėjimus apie 
Kuriuos kalba jai kitos 

Moteres ant kitu, 
'Užlaiko savyje ir 

žino, 
Kada ka pasakyt, 
Apgina kitus ir 

Perverczia kalba ant 
ko- kito. 

Neiszdavineja su savo 
žinystoms, 

Kitiems. duoda baisa 
o pati tyli, • 

Sztai yra moteriszkas 
“meilumas.” 

* * *
Tikra jauti Luzerne 

paviete užtikau, 
Kada in ta apylinke 

Ana diena nuvažiavau, 
Kuris savo bobele

Vestuose paliko, 
Be jokios mielaszirdystes

Į ir skatiko, 
Ana diena ate jas pas 

moterele viena, 
Kas ten buvo tai da 

nedažinojau, 
Tiktai tiek nuo kūmos 

girdėjau, 
Kad gavo su skaurada 

per žioti, 
Kad net nuo trępu 

. turėjo nupulti, 
Ugadas pas skvajeri 

padare, 
Ant to ir užbaigsiu, 
Nes eisiu po kelionei 

iszsimegot, 
O rytoj in kita miestą 

reikia važiuoti, 
Gal ka naujo da girsiu, 
MTai vela paraszysiu, 
Tuom syk “Gud bai.”

DIDELE BAIME :: 
:: PONO'CZIPKAUS

BALTRUVIENE

Ha! Niekysies!
Pasakykie tei
Ar nori žinot

ngai kasi? 
Durtiniu-

ma- 
kro- 
Ko?

ke man apie viską i )sake !
— Ka? Jog turi 

ginas ? Ir tu tiki 
bai!

— O, tai ne kfeila boba! 
Dideles ponios karietose atva
žiuoja pas ja.

— Jeigu tokios kmios, tai 
ir josios kvailos bobįs!

— O ne!
— Tai pasiutėlės
—• Jau ji vis te^ybe iszbu-

. tris mer- 
vailai bo-

. deszimts!
■doleriu in

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretihinkiu Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurials naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15č.

— Ir gal užmo^jai del jos 
pora doleriu'?

— Ne pora, tiki
— Ka? Deszim 

bala numetei?
— Bet dasižinoįu kokis tu 

vyras! Tris merginas turi!
■ — O tu pasiut-’bba! K af ji 

gyvena? Eisiu, tai jai kailius 
sulaužysiu tai rn. . raganai!

— Ka tu nori! ,i isz to gy
vena. Ir teisybe sard!

— Ar teisybė? j, beždžio
ne! Kur ji gyvena? 'Tris szon- 
kaulius sulaužysiu^ taip man 
Dieve padek!

— Nedaryki© vaidu, nes tas 
ir taip del tavęs nfiko nema- 
czys! vi-

—• Deszimts doleriu tai ne 
szposas! Užmusziu boba ru, ..

— Jėzau, Marija, ir da eisi 
in kalėjimą. Ir už ka? Už tei
sybe?

— Ar žinai, busto viso g!a- 
na! Ar tu tiki tai bobai ?

— Tikiu!
— Bet isz kur ji gali apie 

viską žinot? .
— O, ji apie viską žino isz 

kiauszino.,
— Vandan Dievo ir -Sunaus! 

Isz kiauszinio?
— Taip, isz vietinio kiau

szinio.
— Tpfu! Dabar tai jau nie-

“Saules” Redakcija aplaike 
laiszka su moni-orderi nuo po
no Antano Linonio, Sharon, 
Pa., kaipo užmokesti už laik- 
raszti “Saule”, ant tolesnio 
laiko. Redakcija dėkoja ponui 
Linonui už gerus velinimus.

Jonas Czipkus ėjo namo 
kada saule jau buvo gerai 

nusileidus., norėjo gautis, namo 
ant autobusio, bet tasai buvo 
susivelines ir kaip neatėjo taip 
neatėjo.

Ka daryt? Turėjo eiti peks- 
czias, o ežia geras szmotas na
mo. Eidamas užtemino kad ko
kis tai žmogus paskui ji seka 
su kokiu tai pundu po* pažas- 
czia. Kas tai? Ar tai butu isz 
netyczia ar tyczia! Kokiu tai 
tikslu jis seka paskui ji? Kas 
tia gali būti? Matyt jog pradė
jo sekti paskui ji nuo pat 
Czipkaus sztoro.

Ponas Czipkus buvo dideliu 
szeszku, ėjo greieziau, pasuko 
ant Spring uluyczios, nepažys
tamas žmogus ėjo paskui, 
žingsni už žingsni. Czipkus 
pasuko- ant ulycziosi Oak, vis 
negelbėjo! Kas: tai galėtu būti? 
Banditas, sznipas, bolszevikas 
ar kpkis vagis ?

— Eisiu ant kapiniu, pa
misimo sau, kas kart didesnė
je baimėje ir kada jau pradėjo 
gerai temt, inejo ant kapiniu.

Nepažystamas vis seke pas
kui ji kaip kokis szeszelis! Po 
szimts perkūnu, ko jis nori 
nuo manės? Pamisimo.

Czipkus apėjo beveik visus 
kapus pažiinstamuju, bet nepa- 
žinstamas vis paskui ji eina su 
savo pundu.

— O gal tai kokis anarkis- 
tas kuris rengėsi mesti ant ma

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

; ... MALDA . . .

- Viesz. Jėzaus ir ;
: Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- ] 
cziausios, mieganczios , 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, ■ bažnyczioj ' 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ’

Knygos Did. 3%x5% col. 
TIKTAI, 25 Ots.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

Ponia Katarina Milaszaus- 
kiene isz East Hartford, Conn, 
raszo: Prisiuncziu pinigus už 
atnaujinima mano prenumera
ta už laikraszti “Saule” ant 
tolesnio laiko. Su gerais velini
mais visiems, su pagarba Ka
tarina Milaszauskiene.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslai!

JONO ANDRULIO

Lietuviszki Sūriai!

160 Puslapiu
8 ool. ilgio, col. plocilo < 
Iszaiszklna sapna ir kas ! 
ateitoje stosis. Su priedu ' 
planatu ir visokiu burtu, i 
Knyga in minksrtoe po- ' 
pieros vingeliuose. :: :: '

Pinigai reikia siusti ra 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.8.A.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo

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

Ka raszo Ponas Jonas Sas- 
naskas isz Cleveland, Ohio. — 
Gerb. ‘ ‘ Saules ” Redakcija: 
Prisiuncziu jumis Moni-Orderi 
$7.00, kaipo atnaujinimas pre
numeratos už laikraszti “Sau
le” ant viso meto. Su gerais 
velinimais. Su pagarba, Jonas 
Sasnaskas. ii'

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

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 siunezia in visa Amerika ir Kanada.

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

........"J 'u »
Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
... ■' i i ,

JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN MICHIGAN

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 žmogds 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! 4

... .. A.U

re. ,

, . . .GAMYBOS . .

r ; 1, _ •'
» 1 / Į 1 1 I
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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.
c-k-k-k-K-k-k-k-k-K-k-K-k-k *++*** ♦->**+*

Žinios Vietines
— Buvęs miesto gyvento

jas Bronius Lenortaviczius 
nuo 330 Lawson uly., Perth 
Amboy, N. J., pasimirė pareita 
Sūlbatos ryta treczia valanda. 
Velionis nesveikavo per sze- 
szis sanvaites. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Shcnadori, po tam 
gyveno William Penn ir Maha
noy City, o apie penki metai 
atgal apsigyveno in Perth Am
boy, N. J. Paliko savo paczia 
Margareta (Retkievieziute isz 
miesto); įduktere Rita Fogerty 
isz Fords, N. J., ir sunui Juozą, 
namie, taipgi keturios seserys: 
Juo’Ząfina Kordeiro ir Leona 
Williams isz Somerset, Mass., 
Pilamena Dargis, Rahway, N. 
J., ir Eleanora Hartz isz Wm. 
Periu; tris brolius: Bernardas 
isz Arlington, Virg., Joną, 
Frackville ir Edvardu kuris 
tarnauja Amerikos armijoje in 
Vokietija, taipgi du anukus. 
Laidotuves invyko Seredos ry
ta Perth Amboy, N. J., o kūnas 
likos parvesztas in miestą ir 
palaidotas ant Szv. Jimi apo 
parapijos kapinėse.

—■ Musu senas miesto tau
tietis, ponas Vincas A. Donėlla 
nuo 1112 E. Mahanoy uly., ku
ris nesveiko ja nuo kokio tai 
laiko, ana /diena likos priimtas 
Im Locust Mt. ligonbute, bet 
po tam, ponas Donella prasze 
kad ji perkeltu in Pottsville li
gonbute.

— Subatoj pripuola Szv. 
Romano, o Tautiszka V audine: 
Pergula. Ir ta diena: Paskuti
ne diena szio menesio. Taipgi 
ta diena, 1950 metuose trisde- 
szimts du Anglai, jurininkai ir 
keleiviai žuvo, kai ju maži 
laiveliai paskendo. Jie buvo 
apleidę savo lai va “Clam“ ku
ris teipgi nuskendo netoli nuo 
leelando; 1898 m.. Generolas 
Cronije pasidavė ir karas buvo 
baigtas Afrikoje.

—< Panele Irena, ;d u k t e 
pons. Jonu Brazdžiūnu nuo 
505 W. Maple uluy., kuri mo
kinasi ant slaugės, nurses in 
Szv. Prancsizko ligonbute, in 
Tręnton, N. J., turėjo operaci
ja ant appendicitis.

— Kita sau vaite: Ncdelioj 
pripuola pirma diena Kovo- 
March, treczias menesis szio 
meto, taipgi Szv. Albino, p 
Tautiszka Vardine: Rusne. 
Menulio atmainos: Delczia 1 ir 
31; Jaunutis 9; Prieszpilriis 17 
ir Pilnatis 24. Szis menesis pa- 
sizvenstas del Szv; Juozapo. 
Ūkininku Priežodžiai: Drėg
nas Kovas, tai ūkininko skaus
mas. Jeigu Knnegundos Jieno- 
je perkūnija griauja, reiks tan
kiai pirsztines užsimauti. Jei
gu szitam menesyje erycziai 
szokineja, tai ateinancziame 
menesyje tvarte 'bliaus. Kovo

menesyje yra audringas, szal- Į 
tas ir sziltas, si apes ir sausas. 
Kovo menesis atsisveikina su 
žiema ir pasisveikina su pava
sariu; 1950 m., Daktaras Klaus 
Fuchs buvo nuteistas ant 14 
metu in kalėjimą. Jis buvo in- 
tartas ir teismo pasmerktas už 
atomines bombos gaminimu, 
paslapcziu iszdavima; 1932 m., į 
Lindbergho mažasis kūdikis 
buvo pavogtas įsz Hopewell, 
N. J.; 1815 m., Napaleonas Bo
napartas, Prancūzas, sugry'žo 
isz isztremtįes nuo Elba salos. 
Ir ta diena pripuola Szv. Al
bino, o* Tautiszka Vardine: 
Rusne.

— Vietinis buezeris, Vin
cas Marcziulionis, nuo- 702 E. 
Pine uly., pareita Nedėldieni 
likos priimtas in Allentown 
General ilgon'bute del operaci
jos,

— Panedelyje pripuola Szv. 
Simplicijo ir Szv. Elenos, o 
Tautiszka Vardine: Almene. Ir 
ta diena: 1939 metuose Kardi
nolas; Pacelli, Vatikano Sekre
torius, iszrinktas Kataliku 
bažnyczios Popiežiumi, jis pa
sirinko vapda Popiežius Pijus 
Dvyliktasis. Pasimirė Spalio 
Oct. 9 d., 1958 m., jisai turėjo 
82 metu amžiaus, jo vieta už
ėmė buvęs Kardinolas Angelo 
Giuseppe Roncalli; 1949 m., 
Amerikos B-50 bomberis at
skrido in Fort Worth, Texas 
užbaigdamas pirma tokia ke
lione aplink visa pasauli.

— Utarninke pripuola Szv. 
Knnegundos, o Tautiszka Var
dine: Taleina. Ir ta diena: 1949 
m., Norvegija atmetė Sovietu 
Rusijos pasiulinimh neužsi- 
puolimoi sutarties ir sutiko 
pradėti dorybes su Vakarais 
kaslink Atlantiko Kariszkos 
sutarties,

— Seredoj pripuola Szv. 
Kazimiero.

— Kovo-March 17ta die
na pripuola Szv. Patriko, o 
Kovo 19-ta diena pripuola Szv. 
Juozapo. 

. II—I ■. ——————— .'
Shenandoah, Pa. —

Panedelyje po piet Jonas Moc- 
kieviezius nuo 508 E. Mt, Ver
non uly., likos surastas negy
vas savo miegkambaryje. Ve
lionis gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika apie penkios de
szimts met u atgal. Buvo ang- 
liakasis per daugelis metu. Ve
lionis neturėjo jokiu giminiu 
czionais Amcrike.

Philadelphia, Pa. —
Pastaroji! laiku vietinis Ukrai- 
niecziu-kataliku kuovyriausias 
Hvasiszkis, Metropolitas Kon
stantinas Bohaczevskis minėjo 
savo kunigystes 50 metu su
kakti. Jis, nors tai yra ir did
vyriu, ‘bet ne yra puikuoliu; o 

‘Lietuvius tai jis taip gerbia 
kaip tarytum savo brolius, 
- — Pastaroju laiku 10-to 
Vasario, vietinėje Lietuviu 
Muzikaleje Svetainėje invyko 
vietiniu Jurgiecziii Užgavėnių 
Bankietas. Žmonių buvo gan- 
daug, nes net devindarbe, po
nia Albina. Czehatoriene pati 
viena iszpardave isz kalno su
virs® 70 tikietu inžanginiu.

Gaisro Aukos

Septyni vaikucziai žuvo 
dvejuose gaisruose. Po kairei, 
in Hanson, Mass., keturios de
szimts dvieju metu amžiaus 
Richard Sullivan stengiasi nu
raminti savo du vaikucziu, ku
rie iszliko gyvi. Trys kiti jo

vaikucziai žuvo gaisre.
Po deszinei, in Roxbury, 

prie Bostono, Mass., ugniage
sys isznesza maža lavonėli. 
Czia keturi vaikucziai žuvo 
gaisre. Penktas vaikutis iszli
ko gyvas, bet baisiai apdegin

tas ir daktarai nesitiki kad jis 
gyvens. Tėvai suspėjo iszbegti 
isz tu deganeziu namu, bet ne
begalėj o savo vaikuczius isz- 
gelbeti.

mod'

SIENINIAI KALENDORIAI 1959m.

15 cot, ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
ĮEF Dabar po 50?! arba 3 už $1.35 vi/S

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

“Talmudo Paslaptys”
Žydu tikybos

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company.
Mahanoy City, Pa.. O.S.A.

Vakaro vyriausiu Vedėju bu
vo pats klebonas Kun. Dakta
ras Vytautas Martuseviczius; 
o vedėja ruoszeju to Bankieto 
tai buvo t ponia Elena Kaza- 
kauskiene. Ir kur kas daugiau 
dvieju tukstaneziu doleriu 
nau/da tas Bankietas vietinei i 
Jurgiecziu bažnycziai suteikė.

— O toju /paežiu laiku bu- į 
vo ir trisdeszimts metu sukak
tis kaip amžina, atilsi Kunigas 
Ignacas Zimblis naujojoj baž- 
nyczioj Szv.- Jurgio Sakramen
tu Motorystesį sujungė krūvon 
Albina Jaskielevicziute su An
tanu Czebatoriu, tai tokiu bil
du satiradb ir Albina Czebato- 
riene, o ju szeiinynoje ir graži 
labai dukryte vardu Eleanora 
Czebatoryte.

— Vasario 22-joje dienojo 
Lietuviu Munzikaleje Svetai
nėje invyko minėjimas Lietu
vos Žlugusios laisves. Žmonių 
buvo labai daug ir minėjimas 
sulyg" Programos buvo vien
kart ir graižius ir puikus, o ta
me minėjime vadovavo ir jau
nas tėvynainis, Jonas Stiklo- 
irius.

— Senas Jurgeliu.

Washington, D. C. — 
Panedelyje, Vasario Feb. 16-ta 
diena, Lietuvos Nepriklauso
mybes paskelbimo 41 metu su
kaktis iszkilmingai paminėta, 
Suvienytu Amerikos Valstijų 
Kongrese, Senate ir Atstovui 
kambaruose.

Senate posėdis pradėtas 
malda, kuria sukalbėjo Lietu
vis Kunigas Jonas Petrauskas, 
MIC, isz Thompson, Conn. Po 
to dvylika Senatorių kalbėjo 
apie Lietuva. Senate Vasario1 
17-ta diena kalbėjo keturi Se
natoriai.

Reikia pastebėti kad tomis 
dienomis Vice Prezidentas Ri
chard Nixon buvo Californijoj, 
bet iszvykdamas isz; Vaszing- 
tono parasze LAIC laiszka ku
riame pasisakė prisi junges j
pide Valstybes Sekretoriaus 
John Foster Dulles pareiszki- 
mo Pabaltes Valstybių reika
lu Vasario 16-ta diena 1959 m., 
proga.

Atstovu kambaruose invo- 
kacija (maltda) skaitė Kunigas 
Jonas Kidykas isz Chicago, 
Ill. Atstovu kambaruose kal-
bėjo daug Kongresmenai, o de
vyni patiekė savo pareiszki- 
mus skelbti Kongreso Rekor
duose (intraukti knygon) ta 
pati padare penki Kongresmo-

nai, Vasario 17 ta ■diena 1959.
Reikia į ••tel-eti kad pen

kiolikos ' a bin Gubernato
riai, Vasirio 16-ta diena 1959 
m., prog: paskelbė proklama
cija (a skelbimą) ragindami 
valstybių gyventojus minėti 
Lietuvos Nepriklausomybes 
paskelbimo sukakti.

FORT BRAGG, N. C. — Ar
mijos daltarai sako kad Gene
rolas Geffge C. Marshall, 78 
metu- a‘mi aus, kuris gydosi in 
Womack 
pavojingi
tarnavo Jr Antra Pasaulini 
Kara.

General .ligonbute, 
serga. Generolas

1906 metais. Ji paliko keturias 
seseris ir viena broli. Ji buvo 
palaidota in Mount Sharon ka
pines, in Springfield, Dela
ware apygardoje.

ANGLJOS MINISTE į 
RIS H MACMILLAN j 

WSIJ0JE
(Tas Mno 1 Puslapio)

ir kiek nndasi Anglijoje.
Anglija legali nei žvakute pa
laikyti jriesz Amerikos auto-1
mobiliu kaieziu.)

Ministras Macmillan, pirm 
iszvažiucjant in Rusija, davė.

(O

savo žod Amerikai ir kitiems 
Vakaru jrasztams kad jis ne
ketina jodą m tarti sudaryti 
su Sovieti Rusija be ju žinios. 
Jis teipgi prižadėjo duoti savo 
pasisznetejimu ir posėdžiu 
pilna raportą Vaszingtonui.

LIEWVAITE
KOLIEKA

Redagavo Žurnalą 
Ligoninėje; Pasimirė
PHILADELPHIA, PA. — 

Szeszios deszimts penkių me
tu amžiaus Freda Saxe, kuri 
buvo suparalyžiuota kai ji bu
vo devyniolikos metu amžiaus, 
pasimirė in Einstein Ceiltre li
gonine.

Ji negalėjo nei pavaikszczio- 
ti nei savo rankas vaidinti. Bet 
po kiek laiko ji prasimokino ir 
priprato raszyti ant typewri
ter™ su paiszeliu kuri ji tarp 
savo dantų insikandus taikin
davo.

Ji taip kitiems ligoniams
laiszljus paraszydavo ir vėliau 
pradėjo leisti maža žurnalą isz 
tos ligonines.

Gimus Lietuvoje, ji su savo 
tėvais attažiavo in Amerika

2^°A - B - CELA^l

I
 arba pradžia < 

SKAITYMO ;!
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64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

Saule Publishing Co., J;Mahanoy City, Pa., U.S.A

MOCZIUTE
NUŽUDINTA

Vagiai Gavo Du Centu
BROOKLYN, N. Y. — Poli- 

ci j antai, Brookly ne jiesžko 
žuliku, vagiu ir žmogžudžiu, 
kurie nužudė szeszios deszimts 
metu amžiaus moeziute del 
dvieju centu.

Moeziute buvo Ponia Viola 
Mirman, naszle, kuri buvo po- 
licijantu surasta ant lauko kur 
draiveriai savo trokus pasi
stato, apie viena skviera nuo 
jos namu.

Ji dar buvo gyva ir buvo nu- 
veszta in Greenpoint ligonine, 
kur ji, už dvieju valandų pasi
mirė.

Jos duktė, 30 metu amžiaus 
Ponia Linda Smigelski, sako 
kad kai jos motina iszejo isz 
jos namu ir gryžo in savo na
mus, ji su savimi turėjo tik tris 
centus. Kai policijantai ja su
rado primuszta, ji turėjo tik 
viena centą su savimi. Reisz- 
kia tie vagiai ja nužudė už du 
centu.

PLATINKIT!
“SAULE”

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

Generolinio Konsulato 
Lietuvos

New York Pajieszkomi 
Asmenys

Ambrasiene-Kregždyte, Ma
re, gimė Jurginiszkiu kaime, 
Kaimo apsk., ir jos duktė Ante
le Ambrasaite.

Astaszauskierie, Agota, Jo
no duktė, gimusi Garzdu k., 
Szakiu apskr.

Burgas, Jonas ir Natalija 
Buragaite-Katkanskiene, An
tano' vaikai, gimė Antabud'žio 
kaime, Griszkabudžio vals., 
Szakiu. apskr.

Genys, AudriuiS, buv. kari
ninkas, žmona Geniene-Vaita- 
vieziute, Olga.

Jesionas, Ignas, gyvenęs 
Omaha, Nebraska.

Juozelskis, Domas;, Juozo 
sunūs, gimęs 1922 m., Vyžuonų 
mieste, Utenos apskr.

Kregždyte Eugenija Geno
vaite.

Lazutka, Jonas, Isz Skėmių 
k., Baisogalos v., Kėdainių ap., 
seniau atvykęs Amerikon ir 
spėjamai ežia mires 1956 me
tais. Praszomi atsiliepti ji pa
žinu si e ji.

Martinas, Vincas, Jono sū
nūs, gimė Katinu k., Jankų v., 
Szakiu ap., ir jo sūnūs Juozas.

Mažunaitis, Petras, kilimo 
nuo Jurbarko,‘gyveno; Mari
jampolėje, redagavo “Suval
kieti,,.

Mikulenas, Silva, gimęs 
Szikszniu k., Dauuailiu vals. 
Utenos apskr.

Motiejūnas, Antanas, Ga
brieliaus. suims, kilęs; isz Ute-

nos.
Norkus, Vincas, Vinco’ sūnūs 

kilęs isz Rubikių k., Sedos v.
Pocius, Julijonas Kazimie

ras.
Raibikiutc, Ona, isz Uosu'pe- 

lio k., Sasnavos v., Marijampo
lės aipskr.

Rokaitiene - Valantiejute A- 
igota, Jono duktė, kilę isz Ku- 
nigiszkiu k., Gaures v., Taura
gės ap., vyras Antanas Bakai
tis (mires) ir jos suirus.

Užkuraitis, Juozas ir Pran- 
ciszkus, Jokūbo sūnūs, kilę isz 
Alickiszkes k., Batakių vals., 
Tauragės ap. Juozo1 'žmona 
Liudvika Balkaugkaite-Užku- 
raitiene, Pranciszkaus žmona 
Magdalena. Skiriute-Skirman- 
taite-Užkuraitiene.

VAlantiejus, Mykolas, Jono' 
sūnūs, kilęs isz Kunigiszkiu k., 
Gaures v., Tauragės ap., 'žmo
na Petrdnele Valantiejiene.

Zagurskiene, Apolonija (bu
vus Sperauskiene) sūnūs Spe- 
rauskas, Antanas ir 2 dukterys 
gyveno Baltimore, Md.

Žilionis, Antanas gyvenesi
New Haven, Conn.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y.

Jau Nekarta,...
z 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.“
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