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Isz Amerikos
Prisirengė Del

Užpuolimą

jantai sako kad toje nelaimėje 
žuvo: 19 metu amžiaus David 
Clifford Cox, 18 metu Jack 
Mohn; 20 metu amžiaus Leon 
Flowers ir 24 metu amžiaus 
Raymond Ohrt.

Ju automobilius paslydo ant 
slidaus vieszkelio ir apsivertė 
in maža upeli.

HONOLULU —
Dideles mariu bangos ar ,kji-. 
ries kitos nelaimes ar kurio 
prieszo užsipuolimas ant Ha
waii Salų dabar jau butu isz 
ankszto žinomas ir visiems 
praneszta. Czia, vienas isz 
‘ ‘ Civil Defense’ ’ darbininku 
parodo radijo intaisus, su ku-

• riais galima dažinoti jeigu di
dele banga siauezia netoli tor 
salos, ar jeigu kuris prieszas 
artinasi. Tada isz Centro Ofi
so yra galima visiems greitai 
praneszti ir visus persergeti.

4 KAREIVIAI ŽUVO

Automobilius
Apsivertė

SACRAMENTO, KEN. —
Ketiiri kareiviai isz Fort 
Campbell, Kentucky, užsimu- 
szę kai ju automobilius pasly
do ir apsivertė in upeli.
1 Kentucky valstijos polici-

RAKIETA
' . IN MENULI

Nepataike Per 38,000
■ Myliu

WASHINGTON, D. C— 
Armijos Sztatas iszszove ra
kieta pavadinta “Pioneer IV’’ 
in menuli. Bet kiek buvo gali
ma isz Armijos Sztabo sužino
ti tai ta rakieta nepataike in 
menuli per trisdeszimts asz- 
tuenis- tukstanezius myliu. Bet 
armijos virszininkai sako kad 
jie nesitikėjo pataikinti ir kad 
jie yra patenkihti kad ju ra
kieta taip arti pataikė.

Ta rakieta keliauja apie 
24,890 myliu in valanda, ir kai 
mums tos žinios atėjo ji buvo 
jau szeszios deszimts szeszis 
tukstanezius myliu nuo žemes.

Ant tos rakietos yra radijas 
kuris visa laika duoda žinias 
apie orą tamsuma ar szviesa 
tose dausose.

Jeigu pasiseks szita rakieta 
paleisti dausose ir paskui ji 
vėl sugražinti, tai bus didesne 
pažanga in dausas negu Sovie
tu Rusijos “Szputninkas.”

Sovietai turi keletą tokiu 
rakietu kurios lekia aplink pa
saulio skritulį, bet szita Ame
rikos rakieta dabar lekia ap
link pasaulio ritulį nuo aszi- 
galio virsz aszigalio.

Platinkit “Saule”

Trys Mažieji Žuvo Gaisre

SPRINGFIELD, MASS. —
Trys maži vaikucziai žuvo, kai 
gaisras isztiko j u namus, kurie 
buvo per siena su ugniagesiu 
namais miestą Springfield.

Czia ulgniagesis stengiasi in- 
silauszti in tuos namus kur tri
jų metu James Prophett septy

Rusija Nusileidžia; Chruszczevas 
Nori Pasitarti Apie Berlyną,

Reikalauja Virszunes
Konferencija

MASKVA, RUSIJA. — 
Rusijos Sovietiszka valdžia 
dabar beveik augsztelninkai 
persiverte kaslink Berlyno 
klausimo. Chruszczevas, kuris 
kaip koks gaidys straksėjo ir

grasino kaid jis visa Berlyną 
paves Vokiecziams Komunis
tams, Gegužio 27-ta diena, da
bar jau nusileido ir sutiko da
lyvauti Didžiųjų Vieszpatys- 
cziu Ministeriu Konferencijo
je.

PASIVOGĖ $25,000

nių metu Elizabeth ir szesziu 
Michael užduso, žuvo, Trys 
kiti vaikucziai buvo ju moti
nos isžgelbeti. Tėvas James 
Prophett sako kad jis aliejų 
pyle in pecziu kai tas peczius 
staiga susprgo ir visi namai 
užsidegė.

ATMORE, ALA—
Edwin S. Garrison yra “FBI“ 
policijos agentu vėl jieszko- 
mas. Penkios deszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus Garrison 
buvo “FBI“ policijos jieszko- 
mas ir sueziuptas Spalio dvi- 
deszimts szeszta diena, 1953 
metuose.

Jis pabėgo isz Atmore At
more, Alabama kalėjimo, kur 
jis buvo patupdintas už vagys
te, vaikvagyste ir žmogžudys
te. Dabar “FBI“ policijos 
agentai vėl jo jieszko.

AMERIKOS
SEKRETORIUS

Grysz In Darba Balan
džio 1, Ar Pasitrauks

WASHINGTON. D. C—
Amerikos Sekretorius J ohn 
Foster Dulles yra pasakęs kad 
jis grysz in savo darba ir už
ims savo pareigas Balandžio 
pirma diena jeigu jis bus gana 
sveikas, ar visai atsisakys ir 
pasitrauks.

Daktarai in Walter Reed li
gonine sako kad Sekretorius 
sveiksta ir kad galimas daig- 
tas kad jis gales gryszti ir už
imti savo pareigas priesz Ba
landžio pirmos dienos.

Visokie gandai dabar eina, 
ka Prezidentas paskirtu in jo 
vieta, jeigu jis negalėtu grysz- 
ti in savo pareigas.

Lincoln White, spaudos at
stovas Vaszingtone sako kad 
Sekretorius sveiksta ir kad jis 
tikras kad. Sekretorius galės 
gryszti in savo darba už keliu 
įsanvaieziu.

Sovietu Rusijos Premieras 
Nikita Chruszczevas primiau 
buvo grasinės kad Berlyno 
klausimas gali iszkelti didesni 

' kara negu kada nors buvo.
Vakariniu Tautu Atstovai 

buvo prasze kad Užsienio Mi- 
i nisteriai susirinktu pasitarti. 
Chruszczevas nesutiko. Bet da
bar jis nusileido ir sutiko ant 
tokio posėdžio.

Anglijos Ministeris Harold 
Macmillan, per kelias dienas 
sznekejosi ir derinosi su 
Chrusz- 'u.

M a c miller, gryždamas in
—-Lo>,'don&į ia-ikracrtiniBkams..

pasakė kad jis jaueziasi. kad 
daug gero buvo nuveikta per 
jo pasikalbėjimus su Chrusz- 
czevu. Jie rodos, yra patenkin
ti.

Chruszczevas yra pasakęs 
kad dabar butu geriausia su
daryti taikos sutarti tarp Ry
tu ir Vakaru Vokietijos. Jis I 
teipgi yra pareiszkes kad jis 
sutiktu sudaryti taikos sutarti 
su Anglija, kad nei vienas, nei 
kitas krasztas nepavartuotu 
smurtą, kara kaslink Vokieti
jos ar Berlyno klausimo. Ang
lijos Ministeris greitai atsake 
kad jis kaip tik su tuo tikslu 
buvo atvykęs in Maskva.

Gal Anglijos Ministeris 
Macmillan tikrai paveikė So
vietu Rusijos Premiera, Chru- 
szczeva, bet mums iszrodo kad 
Amerikos nusistatymas nenu
sileisti, ir musu Karo Sekre
toriaus pareiszkimas kad mu
su vaiskas nepasitrauks isz 
Vakaru Berlyno ir kad mes es
ame pasirenge kad ir su vaisku i 
pasilikti Berlyne, labiau pa-! 
veike ir daugiau intakos turė
jo su Ponu Chruszczevu negu 
visi tie posėdžiai.

i
Kai Ponas Chruszczevas isz- 

girdo kad mes esame pasiren
ge imti savo jaunus vyrukus in 
vaiska kaip per kara, ir kad 
musu Laivynas, Armija ir La
kūnu sztabas pasirengęs insi-' 
kraustyti in Vokietija, tai, ga
limas- daigtas kad Ponui 
Chruszczevui blusos numirė. 
Nes visi gerai žino kad Sovietu 
Rusija nepasirengus stoti in 
kara. Ji dabar turi gana bėdos 
su Kinija, kuri kad ir Komu- 
nistiszka, bet Sovietu Rusijai 
nepalanki.

Ir pats Chruszczevas nesi-

jauezia kad jo vieta yra pasto
vi, nes jis turi per daug prieszu 
savo valdžioje. Jam karas da
bar butu žut-butinis, jis turė
tu laimėti ar pats -žūti.

Chruszczevas dar vis praszo 
ir reikalauja virszunes konfe
rencija, kurioje dalyvautu di
džiųjų krasztu Prezidentai ir 
Premierai. Jam dar vis nieszti 
atvažiuoti in Amerika, bet Ei- 
senheweris vis jo nepraszo ir 
gana. Dabar Chruszczevas sa
ko jis sutiktu dalyvauti vir
szunes konferencijoje, jeigu ji 
butu laikoma kad ir Genevoje 
ar in Bonn, bet jis nori kad 
Lenkijos ir Czekoslovakijos 
vadai teipgi butu pakviesti.

Vakaru Vokietijos vadai 
tam prieszinasi ir sako kad jie 
nesutiks pripažinti Atstovus 
isz Lenkijos ar Czekoslovakir 
j'os, nes tie krasztai yra po So
vietu Rusijos nagaika.

Jiedu Bedoje

HAITI.— -
Haiti kraszto Prezidentas 
Francois Duvalier, virszuje, 
isz Portau-Prince, aiszkina 
kad jo kraszto žmones yra pa
sirenge sukilti. Jo krasztas 
randasi prie Caribbean mariu.

Apaczioje, randasi Senato
rius Louis Dejoie isz Havana, 
Cuba, kuris yra Haiti sukilėliu 
vadas ir kurie rengiasi tuos 
savo sukilėlius vesti priesz 
Haiti valdžia.

HAMILTON, OHIO. — Czia 
buvo nepaprasta vagyste ir ne
paprastas vagis. Septyni žmo
nes sako jie pažino ta vagi ku
ris apvogė First National 
banka in Hamilton. Jie sako 
kad jis buvo Frank Sprenz, 
kurio jau kuri laika FBI agen
tai jieszko už kitas vagystes.

Jis su taxi atvažiavo isz 
aerodromo in Coshocton mies
tą, kur jis nusipirko antru ran
ku automobiliu, nusipirko ga
zolino ir sau nuvažiavo. Vėliau 
policijantai ta automobiliu su
rado in Canton miestą.

Bankos darbininke, kliarka, 
Ponia Betty Lewis sako kad 
jis inejas in banka paprasze 
kad ji jam iszmainytu dvide- 
szimtine. Kai ji pradėjo jam 
pinigus skaityti, jis- iszsitrau- 
ke revolveri ir pareikalavo vi
st® pinigus,’kūrinos jis ihsi- 
grudo in paprasta maisza. Jis 
jai padekavojo ir dūme pro 
duris. Jis pesčzias nuėjo apie 
penkis szimtus mastu in maža 
aerodroma, inlipo in viena ma
ža eroplana, Beechcraft Bo
nanza ir iszskrido. Aerodromo 
darbininkas sako kad jis mate 
kai jis in ta eroplana inlipo, 
bet mane kad jis yra to eropla
no savininkas ar lakūnas. To 
eroplano savininkas yra Ho
mer Duff, isz Lebanon, Ohio.

Už trijų valandų jis su tuo 
savo pasivogtu eroplanu nusi
leido, apie pusantro szimto 
myliu nuo tos vietos ir dingo.

FBI agentai sako kad szitas 
dvideszimts devynių metu am
žiaus vagis, Frank Sprenz yra 
apvogęs saliuna in Akron, 
Ohio, ant tukstanezio keturiu 
szimtu ir devynios deszimts 
doleriu. Jis teipgi buvo pana- 
sziai pasivogęs kita eroplana 
Vasario 14-ta diena, Scranton 
mieste, Pa., ir buvo nuskridęs 
in Colchester, Vermont, kur jis 
panasziai dingo.

Pirkite U. S. Bonus

POLICIJANTAS
SUARESZTAVO

Paskui Pats Buvo

Suaresztuotas
------ *

CLINTON, TENN. — Vals
tijos policijantas suaresztavo 
autemebiliaus draiveri Oliver 
H. Anderson už tai kad jis per 
greitai važiavo ir jis jam in- 
sake sekti ji in policijos stotti.

Policijos stotyje, kai tas po
licijantas Fred Brown suaresz
tavo draiveri Anderson,' tas 
jdraiverys tuoj aus policijos 
virszininko pareikalavo kad 
pats policijantas Fred Brown 
butu suaresztuotas, už tai kad 
jis per greitai važiavo in poli
cijos stoti.

Policijos virszininkas palei
do Poną Oliver Anderson ir in
take kitiems policijantams su
imti ir suaresztuoti policijanta 
Fred Brown, kuris dabar yra 
patrauktas in teismą.

PASIMIRĖ ANT

EROPLANO

PHILADELPHIA, PA. — 
Asztuonios deszimts vieno me
te amžiaus moteriszke isz 
Southport, Conn., Ponia Louis 
Weidlich pasimirė ant eropla- 
no kai ji skrido isz Florida in 
New York ant National Air
lines eroplano.

Daktaras, kuris teipgi ant 
to eroplano skrido, pasakė kad 
ji pasimirė nuo szirdies ligos.

Lakūnas greitai per savo ra
diją pranesze kad jis leidžiasi 
ant Philadelphijos Interna
tional aerodrbmo ir gavo pa- 
velinima nusileisti. Visi kiti 
ercplanai buvo pastumti in 
szali ir tie kurie rengiesi leistis1 
turėjo pasilikti padangėse kol 
tas eroplanas nusileido. Dakta
rai greitai pribuvo in pagelba 
bet ta moteriszke jau buvo mi
rus.

Nelaimę Ant Ulyczios

SAN FRANCISCO, CAL. — 
James Clark po deszine, in San 
Francisco, laiko savo galva 
rankose isz skausmo, kai John 
Holmes prižiūri jo sūneli, trijų 
metu Gerald, kuris buvo suva

žinėtas kai jis inbego in auto- 
mobiliaus kelia isz tarpu dvie
ju sustojusiu automobiliu. Sū
nelis Gerald vėliau ligoninėje 
pasimirė.

□ o n
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Kas Girdėt
Budąpeszte, Vengrijoje, Ko

munisto Kadar valdžia bijosi 
kajd fąrmeriai ne sukiltu. Da
bar daug vąisko yrą siunczia- 
nia isz miestu in kaimus ir ant 
farmu.

ANDRULIO 
... GAMYBOS . . 

Lietuviszki Sūriai!
Jei esi stipresnis, pagelbėk 

silpnesniems, jei protingesnis, 
neiszmintingiems; jei turtin
gesnis,, pavargėliams; jei esi 
makytesnis, nemokytiems.

Komunistiszkos Kinijos Pre- 
mieras Mao Tse-Tung rengiasi 
labai inžeisti Sovietu Rusijos 
Chruszczeva. Eina gandai kad 
jis reągiasi dalyvauti in Len
ku Komunistu Partijos seimą, 
Kovo menesyje.

Szitas Komunistiszkos Kini
jos bosasi jau ir taip labai yra 
inžeidęs Chruszczeva, kai jis 
pirmiau pasižadėjo dalyvauti 
Sovietu Partijos dVideszimts; 
pirmame seime, ir paskui stai
ga pasakei kąd jis nedalyvaus 
ir nedalyvavo.

— « •
Kas atnesza kentėjimus ar

timui, daro pats sau bloga. Kas 
padeda kitiems, padeda pats 
sau.

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

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.

Komunistai dabar stengiasi 
inlysti in beveik visus pietų 
Amerikos krasztus. Dvide- 
szimts pirmame Komunistu 
Partijos Kongrese, kiekvieno 
Pietų Amerikos kraszto atsto
vai dalyvavo.

Kaip tik už tai Prez. Eisen- 
howeris pasiskubino, aplankyti 
Meksikos Prezidentą, Adolfą 
Lopez Mateos.

••.. T'
Jei galite iszgyd'inti — gy- 

dinkite jei negalite iszgyidinti, 
suraminkite, jei negalite sura
minti ,— paguoskite.

■1 • • 1
Eroplanu kompanijos ir la

kūnu sztabas yra labai susirū
pinės kaslink savo- senesniu 
eroplanu. Dabar kai, beveik 
visi ima vartuoti tuos naujus 
ir greitus “Jet” eroplanus, vi
si kiti eroplanai yra jau isz 
mados iszeje. Kompanijos kaip 
ir valdžia nori dabar tuos isz 
mados iszejusius eroplanus 
parduoti. Dabar tūkstantis 
penki szimtai tokiu eroplanu 
yra ant pardavimo, o ateinan- 
cziais metais tos eroplanu 
kompanijos turės dar tūkstan
ti daugiau. O karo sztabas at- 
einaneziais' metais stengsis 
parduoti apie tris tukstanczius 
tokiu senesniu eroplanu.

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

tyti du Senatorių, tai galimas 
daigtas kad vieno vieta užim
tu naujas Demokratu Guber
natorius Edmund G. Brown isz 
Californijos.

Senis Butkus yra padaręs 
pastaba: “Asz 'bijau Dievo, o 
toliau, asz labiausiai bijau 
žmogaus, kuris Dievo nebijo.!’

•Per Republikonu partijos 
administraciją V aszingtonol, 
Prezidentas Eisenoweris dau
giausia laiko praleido golfo, be 
loszdamas, o Sekretorius John 
Foster Dulles, po visa svietą 
besitrankydamas. Vice-Pre- 
zidentas Nixonas teiipgi netu- 
pejo namie.

■■ • •
Negali gailėtis peranksti, 

nes niekądoš nežinai kaip 
anksti gali būti pervelyva.

Isz spaudos iszejo p. Kipro 
Bielinio knyga

“ DIENO JANT” 
spaudos draudimo laiku atsi
minimai. Szio leidinio prie
duose skaitytojas ras indomią 
žinių: kaip priesz 100 metu kai 
kurie Kauno gubernijos Dva
rininkai patys naikino savo 
dvaruose baudžiava, pereida
mi in sardoma Jarba; kaip nu
statinėjo, jiems atlyginimą ir 
kt. Isz kito priedo:“ Masko
lių darbai Kražiuose” patirsi
te, kaip Kražiežiai grūmėsi su 
Kazokai ir kaip jie buvo tei
siami Vilniaus mieste. Kny
goje yra daug ir kitu doku
mentu.

BUK TEISINGAS

Pypkes Pumai
kalauja, kad juodukai moki
niai butu pavėlinti eiti in mo
kyklas sykiu su baltais moki
niais.

Knyga iszleido Amerikos 
Lietuviu Socialdemokratu San 

" Literatūros 
lys (464 pusi.) 
įtus virszelius.

jungos 
Fondas, 
inrisztas

(LSS
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Iszsitarimas
Geriause iszsitare vienas 

žmogelis,
Kuris yra geru kostumeriu 

saluno.
Sako jisai:
Kaip žmogus iszsigere

munszaines,
Tai rodos kad viduriuosiu 

turi pasiutusia kate!
O ka kitados turėjai 

viduriuosią?
Užklausė jo draugas.
Vėl, kitados kaip iszgerdavau 

guzutes,
Tai rodos turėjau ugni!

Teisėjas sako kad Prez. Ei- Jo Raima $6:$0.
■senhoweriui laibiau rupi atei
nantieji rinkimai negu teisybe 
musu kraszte.

Prez. Eisenhoweris, savo ža
rų, atsikirto, sakydamas kad 
Teisėjas Warren Komunis-

Kur nėra knygynu ir knygų 
platintoju, leidini galima užsi
sakyti pasztu, prisiuneziant 
czeki ar money-orderi $6.00 
sziuo adresu:

K. Bielinis, 70 Fifth Avenue
tams pataikauja. 9-th Floor, New York 11, N. Y.

Republikonai Vaszingtone, 
dabar tupi ant politines tvo
ros; jie turi dabar greitai nu
sistatyti : ar jie rems Vice-Pre- 
zidenta Richard Nixona, ar 
New York valstijos Guberna-

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

In szulinij isz kurio geri, ne
galima metinti akmenų.

Prez. Eiseeliowerio adminis
tracija dabar stengiasi visiems 
parūpinti darbus, nes rinkimai 
del Prezidento jau artinasi. 
Republikonai nori parodinti 
visiems 'žmonėms kad j u admi
nistracija yra kur kas geresne 
negu Demokratu.

Bet jiems ne kaip sekasi.

Gal vien tik nauji automobi
liai keliais szimtais doleriu pa
brango.

" • •

Duszia neturėtu vaivoryksz- 
tes, jeigu akys neturėtu asza- 
ru.

toriu, milijonierių Nelson Roc
kefeller del Prezidento vietos. 
Ir viens ir kits isz tu kandida
tu turi ’baisiai daug intakes, ir 
už tai visiems Republikonams 
dabar baisiai svarbu pasirink
ti ta kuris laimes tuos rinki
mus.

Žmogus, kuris tegalvoja 
apie save ir visuose dalykuose 
tik savo pelno tejieszko, negu
li būti laimingas. Jei nori sau 
gyventi, gyvenk ir kitiems.

Pragyvenimas, per pasta
ruosius metus įiepąibraugo, ar 
gal tik visai biski.
O ■■■ i* . •

Republikonai dabar skiria 
daugiau ir daugiau pinigu del 
apsaugos, ir kitu valdžios dar
bu, kad parūpinus darbinin
kams 'daugiau darbu ir biznie
riams daugiau biznio priesz 
rinkimus.’

Kartais Dievas savo vaiku 
akis nuplauna aszaromis, kad 
jie aiszkiau galėtu perskaityti 
Jo Apvaizdos patvarkiuimus 
ir Jo Insakymus.

Amerikos AugszcZiausio, 
Teisino Teisėjas Ęarl Warren 
jau keletą kartu yra susikirtos 
su Prez. Eiseiihoweriu. Jis yra 
vjeszai pasakęs kad Prez. Ei- 
senhoweris bijojosi aiszkiai ir 
drąsiai pasisakyti kad jis -reL

Kai jau viskas yra prarasta, 
dar pasilieka ateitis.

Demokratai bdaar nori in- 
szneketi Adlai Stevensonui, 
kuris du sykiu stojo in rinki
mus del Prezidento vietos, kad 
dabar, jeigu Demokratai tuos 
rinkimus laimėtu ateinan- 
cziais metais, tai jam užtikrin
ta vieta kaipo Amerikos Sek
retorius. Demokratai szitaip 
nori atitraukti balsus nuo Ste- 
vensono' per rinkimus, kad par 
tija nesusiskaldintu.

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.

—Redakcij a ‘ ‘ Saules. ’ ’

Viename kaime gyveno var
gingas darbininkas Jonas, 
sunkiai dirbo pas ūkininkus ir 
maitino kūdikėli, kaip galėda
mas. Bedirbdamas, jis karta 
labai perszalo ir turėjo apie 
dvi sanvaites gulėti lovoje: 
gale ligos, jis nebe turėjo jau 
nei skatiko pinigu, nei kąsne
lio duonos, nei jam nei kūdi
kiui nebuvo ko- valgyti.

Dar visai silpnutis atsikėlė 
jis isz lovos ir mane, kas jam 
daryti. Mane jis ilgai, bet nie
ko gero pramanyti negalėjo: 
likos jam tik vienas keleš: eiti 
elgetauti. Labai jam koktu pa
sidarė, labai jis gailėjosi ir ne- 
dryso, bet ka daryti? Sunku 
buvo jam ir kūdikiui badu 
mirti. ‘

Sutemus, jis pusiau ligotas 
nuvejo pas kaimynus pagelbos 
maldauti; baime ir koktumas 
kankino ji, prisiartinus jam 
prie svetimu duriu.

— Kad Dievas duotu man 
greieziau sveikata kad gale- 
cziau sau ir kūdikiui kąsni 
duonos uždirbti! O, kaip sun
ku, kaip geda elgetauti!'
, Taip manydamas, jis norėjo 

gryžti namo, bet pajuto, kad 
lyg kas po- kojomis suskambė
jo; pasilenkęs jis rado pusėti
na krepszi, kuiną aukso ir si
dabro pinigu. Nudžiugo, jis, 
radęs toki turtą ir skubiai gry- 
žo namon.

— Dabar nei asz, nei kūdi
kis nežinosiu! kas tai yra szal- 
tis ir badas! Dabar nereiks ne 
elgetauti.

Bet po- valandėlės jis pradė
jo vėl kitaip saniprotauti; tai 
sanžines balsas jam. kalbėjo: 
‘‘Juk pinigai ne tavo: tu neuž
pelnei ir neuždirbai ju! Tu bū
tinai turi juos sugražinti tam 
keno jie yra !

Jonas paklausė sanžines bal
so. Anksti, ryta nunesze jis pi
nigus kaimo seniūnui praszy- 
damas apskelbti, kad jis va
kar pinigus radęs. Pinigu sa
vininkas greit atsirado: tai 
buvo turtingas mėsininkas isz 
artimo miestelio. Jisai labai 
džiaugėsi, kad pinigus rado 
teisingas ir sanžiningas žmo
gus; jis gausiai apdovanojo 
varginga Joną ir labai jam de- 
kavojo.

Kauno, gyventojai, iszgir.de 
apie Jono teisingumą, skubi
nosi visi suszelpti vargsza. 
Nuo to laiko Jonui jau nerei- 
kejo elgetauti ii- badas jo na
mu niekuomet nelankė.

--------GALAS-----—

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

Kai mes giname savo ateiti, 
mes giname ne vakar-diena, o 
o rytoju.

Eina gandai kad Demokra
tai gal pastatys du Senatorių 
kaipo kandidatus dėl Prezi
dento vietos: Lyndon Johnson 
ir John Kennedy. Bet jeigu 
Demokratai neiszdrystu pasta-

Sieniniai Kalendoriai

1959m. Po 50c., arba 3 už $1.35.
Adresas: Saule Publ., Co., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Skaitykit “Saule”

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isi 
saito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas, d i d e 1 e

knyga, 404 puslapiu, 5Oo.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.l 03—Vaidelo ta, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

N 0.112—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 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, 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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20o.

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. , ,, ... ___ ....

lapių. 20e.
No.158—A p i e Kapitoną*’ 

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

No. 160—Apie Po Laikui) 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigl 
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 Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos 
i "

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

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

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

No.194—Trumpas Katall
kiszkas Katekizmas, pagal isa- 
guldima Kun. Piliauskio, su :1 
nekurias Naudingais Pade ji 
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. 15>e

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.

Nepamirszkite dadet) 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tūno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanpy Oity, Pm, - H-1. B h

iszgir.de


‘‘SAULE*’ MAHANOY CITY PA.

SAPNORIUS
JR vela czionais atsibalado-1 Joną isz kasyklų beveik pus- 

jo(e, szauke ponas Jokūbas j gyvi, apdeginta. Daktaras isz-
locnininkas sklodo vyru, su
spausdamas kumszczias, rodos 
norėdamas vargszius suinuszt, 
kurie stovėdami priesz ji dre
bėjo. Nuolatos ubagyste! Ar 
seniai czionais buvote? Tris 
dienas atgal, buvote? Tris die
nas atgal! Ka jus sau mislina- 
te, jog asz pinigus ant loteri
jos iszlaimejau?! Prie darbo 
imkitės!

Su nusižeminimu klausė 
vargszai tuja iszmetinejimu. 
Abudu, vyras su paczia buvo 
apdengti skarmalais, iszdžiu- 
ve. Vaikszcziojo po kaimus ir 
miestelius tankiai gulėdami 
ant lauko, neturėdami ne tiek 
valgyt kiek pono Jokūbo- szu- 
nes.

— Praszau pono, kalbėjo 
motere, kaiįp-igi galime dirbti? 
Juk ponas žinai joig mano Jo
nas apjako prie eksplozijos 
kasyklose, o asz turiu supara- 
lyžiayota ranka. Juk dirbom 
sunkiai nuo penkiolikos metu, 
o dabar turime isztiesti rankas 
in mielaszirdingus žmones 
idant nuo bado nenumirti! O 
Dieve, kad nors karta užbaig
tum musu vargai Ir szluoste su 
viena ranka ’by-ranczias asza- 
ras.

Ponas Jokūbas atsileido tru
puti tardamas:

— Na taip! Juk žinau, jog 
esate daibszus žmones, o- kad 
ne toji nelaime kokia jus pati
ko, butu sziandien kitaip! Bet 
Bežadinkite vilties, po- szimts!

Kalbėdamas tuos žodžius, 
isztrauke masznele.

— TelgUl, paima toki var
gai Nuolatos tik laikyk ranka 
kiszeniuje! Na, sztai rubli. Ne! 
Atiduokite atgal, po szimts 
knipeliu, tekis penkine ir eikit 
po szimts pypkių isz mano 
akiu. O gal tieji yalkatos da 
sziandien nieko nevalgei Her, 
tu mažas! Duok rateli deszros. 
Ne ta, ta didesni. Na, imkite ir 
eikite su Dievu ir duokite man 
szventa pakaju!

• Teisybe kalbėjo varginga 
motete. Jonas buvo geru dar
bininku. Ji vadinta per visus 
patogi Joanna, uždirbdavo ant 
siuvimo. Susipažino, insimyle- 
jo ir suėjo in pora. Jisai turėjo 
24 metus o ji 18, turėjo po- pora 
geru ranku ir krutinėję geras 
szirdis. Rodos buvo tai nela
bai seniai.

Bet. viena vakara parnesze

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
. —---------ri.- ■ L

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 
kasztol” Szirdingai A&ziu!

gelbėjo jam gyvasti. Tiktai re
gėjimą ne!

Nuo to‘ laiko Joanna dirbo 
dvigubai, už save ir mylima

4.*»»*>»-**»»»********-*******

BALTRUVIENE * v

Shenadoryje užtikau dvi 
bobeles, 

Dideles liežuvninkes, 
Kurios kožna aploja, 
Ant to visai nedboja.

Jau ant ju kailiu 
pasirengus esmių, 

Kada pribusiu gerai 
užduosiu, 

Jeigu liežuviu nesuvaldys, 
Trumpam laike 

neapsimalszys.
♦t*

Jau laikas susivaldyti 
Del nekurtoms motinoms,

Jau jusu dieneles 
apraudotos, 

Mato jusu pasielgimą 
vaikai, 

Jog pasielginejate negerai.
Motyn, tu juos piktini, 

Kaip reike gyvent 
nemokini, 

O bus negerai, 
Kaip kudlaczys tave 

vaikai.
Motinos neprivalo 

girtuokliaut,
Ba tai kiaura,

I Ii- ne gražu!

Jau kas toje T...villeje, 
Tai kas nusiduos tai 

nežine, 
Merginos baisiai siunst 

pradeda, 
Nežiūri ne kas tai 

yra geda.
Grincziose vietos neturi, 

Tiktai kur užkaboris 
tamsus žiuri, 

O jeigu ’da szvilpuka 
iszgirsta, 

Tai isz džiaugsmo net 
nutirpsta, 

O kaip versziai buiza 
riaukė, 

Vienu mauku iszriauke, 
Ne paduste nesusirauke, 

Per buszius ir kitas 
peczes trauke, 

Žino kad ant ten 
gauja laukia, 

Kur gerai joms 
u'žtrytuos, 

Ir keliais centais 
apdovanos.

Bet kada perkūnas 
; atsiras.

Nemažiai stirnų 
. busziuose ras, 

Ar žinote jus beprotes, 
Kad darote daug 

ibledies,
Visi su pirsztais ant 

jus bado, 
Kaip ant niekiausiu 

rodo, 
Geriau namu darbelius 

dirbkite, 
Kampus gerai iszvalykite. 

paliegusi vyra. Nežinojo kas 
tai yra atsilsys. Karta nuėjo 
prie saulinio, laike szaltos lie
tingos nakties, o kada gryžo, 
puolė. Viedras szalto vandens 
apliejo suskilusia ranka nuo 
skalbimo ir sugryžo in tgrin- 
czia su bevaldinga ranka. Prie 
darbo jau negalėjo imtis, o ant 
rytojaus daktaras nutarė jog 
ranka yra suiparalyžiavota.

Dabar ne vienas isz ju nega
lėjo dirbti. Aklas ir iparalyžia- 
votas gyveno dabar tik isz al- 
mužnos. O buvo tai da jauni 
žmones, nelaime juos patiko- in 
kelis metus po svodbai.

— Kas do giliukis, kalbėjo 
Jonas, jog neturime vaiku. 
Ka-gi su jais veiktume.

Joanna ant to nieko neatsa
ke. Didžiausia nelaime del jo-š 
buvo ta, jog nesitikėjo niekad 
pažinti baime moteriszka.

sines drapanas ir- grajino ant 
skripkos, o mamyte vaiksz
cziojo ant virves. Turėjome di
deli vežimą kuris sudege ,su 
viskuoin, o tėvas ir motina 
mane paliko- czionais ir nuva
žiavo toli. Eime isz czionais, 
bijau labai ir noriu valgyt, val
gyt! i

— Kas dabar bus su tuom 
kūdikiu? Atsiliepe Jonas ku
ris girdėjo visa kalba nematy
damas nieko.

— O ka, turesjne ji paimti 
su savim, atsiliepe Joanna, 
juk nepaliksime toki kūdiki 
ant lauko.

— Ir asz ta pat mislinau, 
mano miela, kalbeo Jonas, o

— Penkis rublius ir ratelis 
deszros! Tai tikras turtas. Ge
ras tasai ponas Jokūbas, no
rints keike kaip pagonas ir 
kumsztemis mosavo.

‘Tokia kalba vede- su savim 
Jonas su Joanna eidami pova- 
liai in savo pirtele, gana toli 
atitolinta nuo miesto. Kalbėjo
si ant ko apverst aplaikytus 
pinigus nuo pono Jokūbo- kad 
sztai Jonas tarė:

— Palauk! Ar girdi?
— Kas? Kur?
— Man nudavė jog kokis 

silpnas balsas szauke pagelbos 
ten kur ant deszines puses.

Nueja nuo kelio in ląuka, 
tųojaiis davėsi girdėt kliks- 
inas. Po medžiu sėdėjo kūdikis 
penkių metu vaikinelis. Joan
na graudingai atsiliepe in kū
diki :

— Ka tu czion veiki, ma
žiuki

— Nežinau! *
— Kur tavo tėvai?
— Nuvažiavo toli, toli. 

Mamyte laibai verke. Tėvelis 
kalbėjo: Ka daryt, kitaip ne
galime apsieit! Pasilikau pats 
vienas, o asz taip bijau vilku!

— O ka veike tavo tėvai?
— Tęvas turėjo pirkęs auk

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. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany to jaus J ezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos graibė musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant' knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 o. ekstra del prisiun- 
timi* kasztn.-Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Su 283 Paveikslai!

160 Puslapiu
8 ool. ilgio, 5y2 col- ploado 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po 
pieroe virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Mahanoy Oity, Pa.,U.S.A

ant galo, juk dabar esame tur
tingi!

— Acziu ponui Jokūbui. ,
— Tai sekime pėdoms pas

kui ji ,bukime mielaszirdingi! 
Paimkime kūdiki su savim, o 
rytoj nueisime pas varta.

Ant rytojaus, Joanna rado 
priežasti pasilaikymo kūdikio 
ant toliaus, isz ko Jonas taip
gi nemažai džiaugėsi. Vaikinė
ti® pasiliko pas juos. Vadino 
Joną tėvu, o Joanna motina, ne 
karta neregys linksminosi ka
da vaikinelis glamonėdamas 
prieidavo prie jo ir užklausda- 
vo: •

— Teve, ar tu pirsztais ma
tai jog taip nuolatos mane su 
ranka glostai po veidą ir gal
va?

Neturėjo tiek drąsos atsi
skirt su kūdikiu, tikri tėvai 
nejieszkpjo sūnelio norints bu
vo apgarsinta visuose laik- 
raszcziuose.

Viena diena durys atsidarė 
grinczeles ir staįgai inpuole in 
ja ponas Jokūbas keikdamas

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų. 

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City. Pa

■ \

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

ir dūsaudamas, szaukdamas :
—■ Ka jus czion iszdarine- 

jate, maitinate kokius ten pa
mestinukus! Asz, ka jums duo
du paszelipa, o priesz tam no
rėjau duoti szioki toki užsi
ėmimą, dn kitu^ szerete netu
rėdami patys ka in burna inde
li! Rytoj gausite gluosniu ir 
galesite dirbti gurbus. Galėsi 
padirbti ant dienos po du gur
bus o ka uždirbsite, užteks ant 
jusu užlaikymo. Bet kam jums 
tasai vaikas!

— Geras musu pone! Per
trauke jam Joanna. Juk ponas 
žino kaip tai linksma turėti 
namie toki ma'žiuleli, o.mes su
visai neturėjome vaiku! Mums 
iszrode jog tasai vaikiukas at- 
nesz mums laime, jog tai yra 
kvepentis žiedas ant erszke- 
cziu kelio musu nuliūdusio 
gyvenimo!

— Kvaili esate ! Suriko po
nas Jokūbas. Ka jus sau misli- 
nate, tokiems vargszams augy- 
ti kūdiki. Na, tai darykite 
dabar keturis gurbus ant dic-

nos, o priek tam padidinsiu 
jums mokesti idant galėtumėt 
augint maža. ?

Trenke durimis ir iszejo.

Nuo to laiko praslinko dvi- 
deszimts metu. Vietoje' sugriu
vusios grinczeles kurioje tai 
gy veno Jonas su Joanna, stovi 
puikus namelis, szvariai užlai
kytas, aplinkui puikus- darže
lis. Sena Joanna su viena ran
ka dažiurineja darželi ir skyna 
žiedelius del savo Jono kuris 
drebanczia ranka pina gurbus. 
Dirba tai viens isz nuobodumo, 
nes jau nereikia uždirbinet 
ant szmotelio duonos. Jopas ir 
Joanna nekenczia jau vargo. 
Namelis su daržoliu tai ju loc- 
nastis. Gerai kalbėjo jog pri
glaustas per juos kūdikis at- 
nesz jiems laime.

Dirbimas gurbu davė jiems 
gera užsilaikymą, ne tik ka isz* 
simaitino, bet da sziek tiek ga
lėjo ir atidet. Gera darba paži
no visoje aplinkinėje isz ko tu
rėjo daug užkalbinimu net ir 
po smercziai pono Jokūbo-. Nes 
geras ir rustus ju gekadejas nu 
mirė. Numirė nuo inpuolimo 
in galva, kada karta užpyko 
ant savo furmono kada tasai 
nežujoniszki apsiėjo su ark
liais.

Jo sūnūs inžinierius ir meka- 
nikas užsiėmė sunum Jono ir 
Joannos, Povylu, kuris su jo 
mekaniko ir pasiliko jo .pagal* 
bininku ir pirma ranka visa
me. Dabar priimtas sunūs ga* 
Įėjo atsimoket savo gerade- 
jams. Mylėjo juos laibai ir # SV 
nekantrybe- lauke Nede^os’ 
kada praleisdavo vįsa diena su 
seneliais. Kada Nedęlioipi9 ar" 
tinusi prie balto namelio, J01" 
anna isz tolo szaukdavo: , j

— Pareina musu gilinkis!
O senas. Jonas spausdavo 

prie kratines gera vaikina ir 
drebancziom rankom vede po 
veidą ir galva rodos nogėda
mas matyti ta savo gilinki.

Povylas niekad riedažinojo 
kas buvo- jo tikri tėvai,

.. -GALAS .

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. . - »
i*^-k<-K-K**************«***

WA-B-CELA^

I
 arba pradžia 

SKAITYMO
•• ...ir... -'y 
RASZYMO Į

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

Saule Publishing Co., i • 
Mahanoy City, Pa., U.S.A ' *

Trys Istorijos v
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertą? Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip. 
kprius ako Turtingu Popu.
I? 1.1< Per pąęzta, 20 <?entaL 
SAULE - Mahanoy City, Pa,
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ŽiniosVietines
— Buvus miesto gyvento

ja Mare Robinson isz Valley 
Forgte pasimirė pareita Ne
dalia popiet savo namuose. 
Velione gimė Buck Mountain. 
Paliko savo vyra Joną; trys 
dukterys, viena sunu; dvi se
serys, du brolius, pusseseri ir 
du pus-brolius ir keletą anū
kus. Laidojo Ketvergo ryta su 
apiėgoinis in Szv. Juozapo baž- 
niytežibje 9-ta valanda ir palai
dota in parapijos kapinėse. 
Gi'aboriuS'jL. TraskauskaS' lai
dojo.
' — Mare Yurkievicziute ku
li kitados gyveno mieste, nu
mirė Utaminko vakara, 7-ta 
valanda, in Hamburg ligonbu- 
te. Ji tenai gydėsi per keturis 
metus. Gimė Lietuvoje, atvy
ko in Mahanoju būdama dar 
jauna mergina. Prigulėjo prie! 
S?v. Juozapo parapijos ir prie 
keliu bažnytiniu draugyscziu. 
Ji kitados buvo vartininke del 
Szv. Juozapo mokyklos. Paliko 
keletą seserienu ir brolienių. 
Laidos isz Graboriaus Liudvi
ko Traskausko koplyczios, 535 
W. Center ul'yi., Subatos ryta 
su apiegomis in Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9-ta valanda ir pa
laidos in parapijos kapinėse.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Tamoszio, o Tautiszka Vardi
ne: Amolio. Ir ta diena: 1952 
m., keturi Amerikos laivai pa
skandinti ir 34 kiti Amerikos 
laivai buvo- apszaudyti Korė
joje per karą; 1953 m., žemes 
drebėjimas Japonijoje, trisde- 
szimts du’žmones žuvo, o tuks- 
taneziai neteko savo namu; 
1940 m., didžiausias laivas 
Anglijos “Queen Elizabeth” 
atplaukė in New York miesto 
uosta, del atsargos. Vėliau szi
tas laivas buvo .apverstas ir 
paskandintas uoste; 1939 m., 
Mainieriu Unija pasitraukė isz 
CIO unijos; 1906 m., Vilniaus 
mergaicziu gimnazijoje inves- 
ta pamokos Lietuviu kalboj.

— Ponas Antanas Paliu
kas, sūnūs Vincas ir dukteres 
Eugenija ir Antoinetta isz 
Shaft kaimelio ana. diena mo- 
toravo in miestą su reikalais 
ir (prie tos progos atlankė Sau
les Redakcija del atnaujinimo 
prenumerata del savo mamy
tes ponia Maijgareita Paliuko- 
niene, kuri skaito “Saule” per 
daugelis metu. Acziu už atsi
lankymą.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Gavėnios Ne- 
dela, taipgi Szv. Jono, o Tau
tiszka Vardine: Anglis. Ir ta 
diena: 1861 metuose ginie vi
suomenes veikėju, Daktaras 
Jonas iSzliulpas; 1789m., Pir
mutinis Amerikos Kongresas.

—- Panedelyje pripuola Szv. 
Pranciszkos, o Tautiszka Var
dine: Žyigiintas. Mėnulio at
maina Naujutis; Ir ta diena: 
1278 metuose Didžios Lietuvos 
Kunigaiksztis Zigmontas per
galėjo Kryžiuoczius.

— Utarninke pripuola Ke
turios Deszimts Kentėtojų, 
Muczelninku per szita. Szvente 
žmones pranaszauja aįpie orą 
ir litu. Jeigu ta diena lyja tai 
žmones sako kad lis per ketu
rios deszimts dienu, o Tautisz
ka Vardine: 'Neubartas. Ir ta 
diena: 1933 metuose szimtas 
asztuoniolika žmonių žuvo, o 
penki tukstancziai buvo sužeis 
ti, kai žeme5 suldrebejo Calif or-

nijos valstijoje ; 1948 m., Cze- 
koslovakijosi Užsienio Ministe- 
ris, szeszios deszimts vieno me 
to amžiaus Jan Maseryk žuvo. 
Sako> kad Komunistai ji nužu
dė po tam per Įauga iszmete; 
1876 m., pinnuntinis telefonas 
buvo p a va r t uotą s.

— Sto rylai ir stovy lai tęs 
atdažomi arba isz naujo padai 
linti. Skambinkite telefoną: 
Malianoy City 1985-J arba ant 
adreso: Rita Sebastian, 502 W. 
South St., Malianoy City, Pa.

Frackville, Pa.—
Lorentas Želionis nuo 48 So. 
Second uly., kuris nesveikavo 
nuo azmos ir gydėsi in Gerojo 
Samarijiėczio ligonbute Potts
ville, pasimirė pareita Subatos 
diena. Gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika 1891 metuose. Bu
vo angliakasis ir paskutini 
karta dirbo Maple Hill kasyk
lose. Jo pati Stella (Stabins- 
kiute) mirė Gegužio' 5 diena 
1955 m. Paliko dvi dukterys: 
Ona, pati Leo Charnick ir Ce
cilija, pati Ollie Kritzer isz 
miesto; du sunu: Leonarda, 
kuris tarnauja, prie Amerikos 
Laivyno Kuboje ir Lorentas, 
namie ir keliolika anuku. Lai
dojo' Sėredos ryta su apiego
mis in Szv. Onos Lenku bažny
czioje devinta valanda ir pa
laidotas in Szv. Juozapo para
pijos kapinėse. Gra'boriai Gra
vity laidojo.

— Ponia J ieva Swartz, ku
ri gy veno pas savo žentą ir 
duktere Viktorius Prep, nuo 3 
N. Wylan uly., ir nesveikavo 
per koki tai laika, likos pri
imta in Ashland ligonbute 
Utaniinke 11:20 valanda ryte- 
dėl gydymo, pasimirė ta pati 
diena 12:35 valanda po piet. 
Velione kitados gyveno She- 
nadoryje po tam apsigyveno 
Malianoy City, per koki tai 
laika gyveno Morea, o keletą: 
metu atgal apsigyveno' <pas sa
vo duktere mieste. Vedus du 
syk. Pirmas vyras Jeronimas 
Pletnikas mirė daugelis metu 
atgal, o antras vyras Mykolas 
Swartz mire 1942 metuose. Pa
liko sunu Vincenta, Malianoy 
City; duktere Evelina, pati V.

i ,
Prep, mieste; dvi seserys: Iza- 
ibela Albright, Rochester, N. 

, Y., ir M. Beninskiene isz Mo
rea; broli Jurgi, Shenandoah; 
penkis anūkas ir du pro-anu- 
kus. Laidos Subatos1 ryta su 
apiegomis in Apreiszkimo Pa
neles Marijos 'bažnyczioje ir 
(palaidos in parapijos kapinėse.

1. Tik Virve Liko - 2. Pradines Mokyklos buvo jo draugas per daugiau 
kaip dvideszimts metu. Jis sa
ko kad tas senelis staiga nu
žengė nuo peimento in ulyczia 
kai jis su savo automobiliu te
nai važiavo.

Draiverys policijos nebuvo 
nei sulaikytas už ta nelaime ir 
jam nei kaucijos nereikejo.

EROPLANU
KELIONES

PABRANGO

CAMERSON, LA.—
1—Czia, po kairei, matyti tik 
kybo j anti virve ir dalis sudau- 
žinto automobiliaus. Trys 
vienos szeimynos nariai pasi
mirė, prigėrė, kai szitas milži- 
niszkas aržuolas parvirto, prie 
kurio visi trys buvo prisirisze,

in Camerson, Louisiana.
Szita apylinke isztiko potva- 

nis ir baisios mariu bangos.
“Civil Defense” Sztabo na

riai buvo visus inspeje trauk
tis isz szitos vietos, bet ne visi 
paklausė.

2—Po deszinei, randasi nau-

ji Camerson Pradines mokyk
los kuriuos pastate “Civil ir 
Defense” Mobilization Szta- 
bas už $171,550. Tie namai 
yra stulpais paremti kaip tik 
kad tokie potvaniai ar tokios 
mariu bangos juos nenunesztu 
ar nesunaikintu.

MAŽIAU
DARBININKU

Automobiliu Fabrikai
Ima Atleisti

sznapsas užsidegė. Gaisras bu
vo tokis baisus kad per kelias 
valandai nei ugniagesiai nebe
galėj o įei prie autobusio, nei 
prie to Toko prisiartinti.

Tik sieszi iszliko gyvi. Drai- 
veriai toko ir autobusio žuvo 
toje nelbimeje.

DETROIT, MICH. — Auto
mobiliu Darbininku Unijos 
Prezidentas Walter P. Reuther 
Senato Komitetui pasakė kad 
pirm negu 1960 metu automo
biliai bus gaminami, tai daug 
darbininku tuose fabrikuose 
bus atleisti, nes nėra gana dar
bo!

Komiteto vadas, pirminin
kas, Senatorius Paul H. Doug
las, Demokratas isz Illinois 
valstijos dabar stengiasi rasti 
daugiau darbo bedarbiams. 
Iszrokuojama kad dabar Ame 
rikoje randasi daugiau kaip 
keturi milijonai, septyni szim- 
tai tukstancziu darbininku be 
darbo! Ir, anot Automobiliu 
Darbininku Unijos pirminin
ko Reuther bus dar daugiau, 
nes automobiliu fabrikai jau 
dabar ima tukstanczius darbi
ninku atleisti.

Fottsville, Pa.—
Kazimieras Greigfalonis, 
819 N. 16th uly., numirė Nedė
lios ryta in Warn e ligonbute 
Pottsvilleje. Velionis kitados 
gyveno Shenandoah. Paskuti
ni karta dirbo del Weiner 
Plumbing and Heating kom
panijos Allentown. Paliko sa
vo paczia Maijgareta (Yenele- 
vicziute); sunu Leonarda ir 
duktere Eleonora, (pati An-1 
drew Leonard mieste, ir du 
anuku, taipgi tris 'brolius: An
taną isz New Philadelphia; 
Juozą, Minersville ir Toma, 
Newtown,; trys seserys: Mar- 
gareta, pati Roy Diehl, Cleve
land, Ohio, Ona, pati Stanisla
vo Kubilio ir Veronika Mice- 
savicziene isz New Philadel
phia. Laidojo Ketvergo ryta 
isz Graiboriaus Lord koply- 
czios Pottsville, su apiegomis 
in Szv. Praneiszko bažnyczioje 
Minersvilleje ir (palaidotas in 
tos parapijos kapinėse.

nuo

SUZEDE DUKRELE

P d Nusižudė
WIL AMSPORT, PA. —

Policiją
lavonai 
jos nai 
kad ji

iszejo ant ulyczios ir asmenisz- 
kai stengiesi savo žmones su
raminti, sakydamas visiems 
kad viskas bus pilnai iszaisz- 
kinta jeigu jie eis sau namo ir 
nors biski kantrybes turės.

Penkiolikos metu amžiaus 
studentas Julio Mendoza buvo 
nuszautas per tas-riausziasr~

Amerikos atstovas Wimber
ley Coerr tuojaus parasze pro
testo laiszka Bolivijos valdžiai 
reikalaudamas kad Bolivijos 
valdžia greitai ir tinkamai at- 
sipraszytu už ta musu krasztui 
inžeidima ir atlygintu už visa 
iszkada padaryta ant musu 
Ambasados ofisu.

27 ŽMONES ŽUVO

Autobusas Susimusze
Su Troku

CELAYA, MEXICO. —
Dvideszimts septyni žmones 
žuvo kai autobusas susikūlė su 
troku kuris veže daug sznapso. 
Autobusiai užsidegė.

Dauguma keleiviu tame au
tobuse sudejge, kai to troko

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

SKAITYKIT

PLATINKIT!

ai rado moteriszkes 
ažame upelyje, prie 
. Policij antai sako 
fmiau perpjovė savo 

dukreles ranku gys-
Ikui pati nusižudė, in- 

szokd^a in ta upeli.
Dvaras Earl Miller, isz 

LycJįng apygardos sako kad 
trisd^imts penkių metu am
žiaus ponia Paul R. Holmes 
prigei tame upelyje, netoli 
nuo C£hi Station RD2, kurio
je apyinkejė ji gyveno.

Vaisi jos policijantas Carl 
B. BehOa sako kad motina 
norėjo ilžudinti savo dukrele 
prapjaAma jos rankucziu 
gyslas. Dukrele Cindy Lou bu
vo nuvelta in Williamsport li
gonine Rir Daktarai sako kad 
ji pasvks.

PRIEZ
AIERIKIECZIUS

BolHjos Žmones
Sukilo

LA M, BOLIVIA. — Bo
livijos žones akmenimis ap
daužė merikos Ambasados 
ofisus irjudtgino Amerikos 
vėliava, įsodindami savo ne- 
pasitenkfena del vieno 
straipsniln “Time” žurnalą, 
kur buv raszoma, kad butu/ 
geriau ^naikinti Bolivijos 
kraszta : ji padalinti apylin
kes t antes.

Bolicij Prez. Hernan Šilęs

SIENINIAI KALENDORJ 1959m.
—

15 col., ploczio x 23-3/4:01., ilgio 
luDabar po 500 arba 3 $1.35

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

APSAUGOS
SEKRE., MC’LROY

Pasitrauks Isz Savo 
Vietos

WASHINGTON, D. C.
Apsaugos Sekretorius, 
McElroy yra pasakęs kad jis 
už keliu menesiu pasitrauks 
isz savo vietos. Jis sako kad 
nėra strioko, bet kad jis ketina 
pasitraukti pirm negu Prez. 
Eisenhowerio administracija 
užbaigs savo valdinima Vasz- 
ingtone.

Jis sako kad jis gal dar ant 
ilgesnio laiko pasiliktu, jeigu 
Prez. Eisenhoweris jaustu kad 
jis valdžiai reikalingas.

Vargiai per kurio kito Pre- 
zdento valdinima tiek daug 
augsztu valdžios žmonių pa
mėtė savo darbus ir apleido 
Vaszingtona, kaip per Prez. 
Eisenhowerio valdinima.

SUVAŽINĖJO
DRAUGA

Neil

LITTLE FALLS, N. J. — 
Asztuonios deszimts dvieju 
metu amžiaus Alfred E. Tub- 
besing stovėjo ant ‘peimento’ 
in Little Falls, N. J. Staiga jis 
nulipo nuo to “peimento” ant 
ulyczios, norėdamas pereiti 
ulyczia.

Staiga pasigirdo automobi- 
liaus stabdžiu, brieku staugi
mas ir to senelio surikimas.

Senelis gulėjo ulyczioje ne
gyvas.

Automobiliaus draiverys Al
bert M. Sietsma, 58 metu am
žiaus, kaip vaikas pravirko. 
Draiverys policijantams pasa
kė kad jis ta seneli pažino ir

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Eroplanu kompanijos kuriu 
eroplanai lekia skersai mares 
yra pabranginusios keleiviu ti
ksėtus antru nuoszimcziu, ir 
dar prie to pridėjo trisde- 
szimts ligi keturios deszimts 
doleriu už ta kelione ten ir at
gal.

Kompanijos kurios dabar 
turi tuos baisiai greitus ‘Jet’ 
eroplanus, gera bizni daro. Jos 
pranesze kad j u visi eroplanai 
skrenda pilni ir kad keleiviai 
užsipraszo keliones tikietu ke
letą menesiu priesz.

Bet ant tu eroplanu kasztuo- 
ja beveik dvigubai negu ant 
paprastu.

Kitu eroplanu kompanijos, 
kurios neturi tu Jet eroplanu 
dabar sako kad j u biznis pras
tas ir kad j u eroplanai pus- 
tuszti turi skristi tokias ilgas 
keliones ir už tai ir jos turi 
dabar imti dvigubai.

Kai dar ir nebuvo tu greitu 
Jet eroplanu, kompanijos turė
jo invairius kasztu del kelio
nes nustatymus: Jeigu keleivis 
eme “Rauduono Pokilio” — 
Red Carpet eroplana, kuris 
skrido in taip vadinama “Jet 
Stream”, baisiai augsztai, kur 
vejas eroplana stūmė pirmyn 
ir kur skridimas buvo lygus ir 
tykus, tai keleiviai turėjo daug 
daugiau užsimokėti. O dabar 
su tais Jet eroplanais kasztai 
keliavimo baisiai paszoko.

Ir tai ne tik skersai mares, 
bet ir czia musu kraszte. Pir
miau eme apie dvylika ar ke
turiolika valandų skristi isz 
New York in Los Angeles; o 
dabar ta kelione tie Jet ero
planai atlieka in mažiau kaip 
penkias valandas.

Už tai dabar daug daugiau 
žmonių važiuoja Ant tu greitu 
Jet eroplanu ir už tai kompa
nijos daugiau pinigu reikalau
ja, ir dar kitas už tai: lakūnai 
ir kiti darbininkai daugiau al
gos reikalavo ir gavo.

Price $3.00 3‘*“ p"i"*
COLORS: Red, Black, Green. 

Blue. Gray, Copper.

>»urr mwimm

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

Dabar, jeigu gana pinigu tu
rite, galite pavalgyti pusry- 
ezius New York mieste ir nu- 
skride in Los Angeles ar Hol
lywood dar iszsimaudinti 
priesz pietus.

GAISRAS ANT ŪKIO

Du Vaikucziai Žuvo;
Namai Sudegę

MIDDLETOWN, PA. — 
Du vaikucziai sudege gaisre 
ant ūkio, f ar mos in London
derry Township apie dvi my
lios nuo Middletown.

Policijantai sako kad gaisras 
isztiko Pono Robert Porter
field namus prie Foxianna 
Farm, Rd., netoli nuo didelio 
vieszkelio.

Vaikucziai kurie žuvo tame 
gaisre buvo szesziu menesiu 
kūdikėlis ir trijų metu vaiku
tis.

Namai sudege ligi žemes, 
nes ugniagesiai negalėjo to 
gaisro užgesinti ar numalszin- 
ti.

Pagelbsti Ugniagesiams

MINNEAPOLIS.—
1 ‘ Civil Defense ’ ’ savanoriai 
czia padeda užgesinti gaisra in 
miestą Minneapolis, kai mies
to ugniagesiai buvo iszszaukti 
in kita gaisra. ‘Civil Defense’ 
nariai taip pasimokina ka jie

turėtu daryti jeigu kitas karas 
prasidėtu ir jeigu prieszui pa
sisektu insilauszti in musu 
kraszta. Jie-visa tai daro vi
sai už dyka, nes visi jie yra sa
vanoriai.
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