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Isz Amerikos
Klaida Padaryta

WASHINGTON, KANSAS. 
— Ponia Nellie Krueger isz 
Kansas valstijos buvo viena, 
isz pirmutiniu motinu isz tos 
valstijos gauti laiszka, kuria
me ji buvo paskelbta kaipo tos 
valstijos pavyzdinga motina 
del sziu metu. Kas tenai vals
tijos ofise suklydo ir iszsiunte 
trisdeszimts devynis tokius 
laiszkus moterims, visas pava
dindamas tos valstijos pavyz
dinga motina. Visos jos buvo 
pakviestos atvažiuoti in New 
York miestą priimti ta garba. 
Kai paaiszkejo kad tiek daug 
tokiu panasziu laiszku buvo 
iszsiunsta, tai valstijos virszi- 
ninkai greitai paskelbė kad 
baisi klaida buvo padaryta ir 
kad visos tos moteriszkes pasi
liktu namie.

37 JAUNUOLIAI 
PABĖGO

JESSUP, MD. — Policijan- 
tai greitai pagavo trisdeszimts 
viena jaunuoli isz trisdeszimts 
septynių, kurie buvo pabege 
isz dvieju silpnaprocziams ka
lėjimu.

Keturi szimtai policijantu 
suskubo ju jieszkoti. Jie per
spėjo visus kurie automobi
lius vairuoja ant vieszkelii^

PITTSBURGH, PA.—
Dvideszimts szesziu metu 

amžiaus Robert G. Somers isz 
Pittsburgh, Pa., paleido szeszis

ENTEKED AT THE J1AHANOT CITI, PA.,I POST OFFICE AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, 18?». NDZIQ 10,1959 (FRIDAY, APRIL 10,1959)

niekur nesustoti, niekam ‘rai
dos’ neduoti ir nuolatos laiky
ti savo automobiliu duris užra-
kintas.

Trisdeszimts keturi jaunuo
liai pabėgo isz Patuxent kalė
jimo. Jie nuginklavo du sargu, 
ir taip pabėgo. Trys kiti pabė
go isz Valstijos ligonines, kur 
laikomi silpnaprocziai prasi
kaltėliai. Szitas kalejimas-li- 
gonine randasi in Catonsville, 
Maryland. Vienas isz ju buvo 
greitai pagautas.

Sargai nebuvo sužeisti. 
»_

SIULINA $532,500

Del Republikonu
Seimo

WASHINGTON, D. C. — 
Chicagos miestas yra pasiuli- 
nes penkis szimtus trisde
szimts du tukstancziu penkis 
szimtus doleriu, jeigu Republi- 
konai lajkys savo seimą del 
Prezidento rinkimu tame mies
te.

Jeigu tas seimas butu laiko
mas Rugpiuczio menesyje, tai 
gal didele International Am
phitheater sale butu užimta Su 
kitais seimais, bet Chicagos 
biznieriai prižada aprūpinti 
visus delegatus.

Philadelphia ir New York 
miestai panasziai stengiasi 
prisivilioti Republikonus su 
savo seimu. Bet Philadelphijos 
miestas niekados nėra tinka
mas tokiems seimams, nes ežia 
pasenusi instatymai uždrau
džia gėrimą Nedeliomis ir ki
tus pasilinksminimus. Nei vie
nas delegatas del kurio seimo 
nenori atvažiuoti in Philadel- j 
phia, Pa.

Chicagos biznierių atstovas 
pasiulino staeziai penkis szim
tus tukstancziu doleriu ir pas-! 

‘kui prižadėjo duoti kuri ten 
procentą nuo viso pelno isz tu 
delegatu.

Philadelphijos biznieriai bu
vo pasiuline keturis szimtus 
septynios deszimts penkis i 
tukstanezius doleriu. i 

szuviu in savo sekretorka, dvi
deszimts szesziu metu amžiaus 
Eleanor Spuhler ir paskui jis 
paleido kita szuvi sau in galva.
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Prezidentas Eisenhoweris Pri
žada Ginklas Vakarinėms 

Tautoms Priesz Rusija
WASHINGTON, D. C. — 

Prez. Eisenhoweris prižadėjo 
pristatyti naujausius padan
gių ginklus Vakarinėms Tau
toms jeigu iszkiltu karas su 
Sovietu Rusija.

Jis perspėjo visus tuos 
krasztus nebūti suvilioti So
vietu Rusijos saldžiais pasiuli- 
riimais del taikos, kuri baisiai 
brangiai kasztuotu.

Amerikos veikiamasis Sek
retorius Christian Herter, kal
bėdamas Prezidento Eisenho- 
werio vardu pasakė penkioli
kos Vieszpatyscziu Atstovams, 
kurie priguli prie Atlanto su
tarties, kad Amerika yra pasi
rengus visoms joms pristatyti 
ginklu, jeigu iszkiltu karas 
tarp j u ir Sovietu Rusijos.

CHRUSZCZEVAS
NESVEIKUOJA

Daktarai J'^n Patarid 
Pasilsėti

MASKVA, RUSIJA. — 
Ateina žinios, per Rytu Berly
ną, kad Rusijos Premier as Ni-

Nikita S. Chruszczevas

kita Chruszczevas neveikuoja, 
kad jam galva sukasi ir szir- 
dis persmarkiai plaka.

Laikrasztis “Bildzeitung” 
Hamburg mieste raszo kad jis 
yra gavės patikrintas žinias 
isz Dipliomatu, isz Helsinki 
miesto, kad Chruszczevas da
bar po Daktaru priežiūra.

Tie Dipliomatai spėja, kad 
gal Chruszczevas biski per 
daug baliavuojo, Sovietu Am
basadoje, Rytu Berlyne, Kovo 
deszimta diena, kai jis sznapsa 
vodka mauke, kaip kiti vande
ni geria.

Laikrasztis “Bildzeitung” 
toliau raszo, kad Daktarai yra 
Chruszczevui lecziau dirbti,

Jis paantrino ir pažymėjo 
reikalą drąsiai dabar stoti 
priesz Sovietu Rusija ir jai nei 
ant vieno klausimo nenusileis
ti.

Tai pirmutinis sykis kad 
Amerikos valdžia ■ taip aisz- 
kiai pasisakytu priesz Sovietu 
Rusija.

Amerikos veikiamasis Sek
retorius He ter pasakė vi
siems kad, kiriszku žvilgsnių 
Amerika yra 'pralenkus Rusija 
ir kad dabar Amerikos karisz- 
kos jiegos k u, kas didesnes ir 
galingesnes už Sovietu Rusi
jos.

Pats Prezidentas Eisenho
weris kalbėjo in šzituos dele 
gatus ir ats< • - bet jis taip 
aiszkiai a, dras--- neiszsi-

------' >4---------- mažiau g latųMu atosto
gauti. [am paWe sekti 
Prez. F nhawerio Bvyzdi ir 
golfo 'Lažui.

(Visoje SovietJ^^Bjoje ne- 
fa nei vieno igfrJKWUbo, yie- 
tos ta golfą losztii.)

perspeja^usijA
Sovietai Tiiiri taikintis

WASHINGTON. D. C.—
Trys didžiosiojs vakaru valsti
jos staeziai da|ve Sovietams ži
noti k£id j u laįstųyaį dalyvaus 
virs^unes posėdžiuose tiktai 
tada kada Sovietai sutiks tai
kingai pasiszneketi ir pasitarti 
Ministeriu Konferencijoje.

Amerika, Anglija ir Prancū
zija davė Sovietams žinoti kad 
jos dabar jau baiku nekreczia, 
ir kad Sovietai turi susitvar
kyti, pirm negu kokios konfe
rencijos ar kokie posėdžiai bus 
surengti kaslink Berlyno ir vi
sos Vokietijos.

Pagelbininkas Amerikos 
Sekretorius Andrew Berding 
sako kad per keletą pasikalbė
jimu daug klausimu buvo isz 
riszta, bet dar daugiau tokiu 
klausimu raikės iszkelti ir isz- 
riszti pirm negu bus galima su- 
szaukti virszunes tuzu posėdi.

Didžiausias ir svarbiausias 
klausimas bus Berlyno ir visos 
Vokietijos į klausimas. Dabar 
iszrodo kafl Užsienio Ministe
rial, ir Sekretoriai susirinks 
Gegužio vienuolikta diena, Ge- 

.nevoje. B(t Amerikos, Angli
jos ir Prmcuzijos Ministerial 
yra davė Sovietams žinoti kad 
jie sutiksiant tokio susirinki
mo, posėdžio, vien tik tada, ka
da Soviet i sutiks žmoniszkai 
pasielgti ar žmoniszkai pasi
kalbėti.

Soviet :i dabar ima suprasti 
kad jie legali kitus stumdyti 

reiszke,.kaip Amerikos veikia
masis Sekretorius Herter. Jis 
staeziai psaake kad Amerikos 
visa jiega ir valdžia remia ir 
rems Anglijos valdžia, kurios 
atstovas yra Sekretorius Sel- 
wyn Lloyd. Visi atstovai net 
nustebo Amerikos Sekreto
riaus atvirumu.

Anglijos atstovai, savo žarų 
davė visiems žinoti kad jie ne
sutinka ir nesutiks nuginkluo
ti Vokietija, kaip Sovietai no
ri, ir kaip ėjo gandai kad Ang
lija su Sovietais sutiks. Anglai 
dabar yra pasisakė kad jie sto
ja sykiu su Amerika priesz vi
sus Sovietu veikimus del nu
ginkluotos Vokietijos.

□ rara

ar stramužinti, kad niekas j u 
nesibijo ir kad kiti tiek pat jie
gos gali parodinti kaip ir So
vietai.

' ; ' 1 A' ...

BOMiįteszis 

SUDUŽO
TUCSON, ARIZONA. —

B-48 bombneszis nukrito ir su
degė apie trisdeszimts myliu 
nuo Tucson, Arizona, Santa 
Rita kalnuose.

Nieko dar nebuvo žinoma 
apie tuos szeszis lakūnus kurie 
buvo ant to bombneszio.

Kitas B-47 bombneszis, isz 
Davis-Monthan nukrito ir su
dužo in Idaho. Keturi lakūnai 
ant jo žuvo.

Beisbolininkas
Ligoninėje

BOSTON, MASS.—Keturios 
deszimts metu Ted William ku 
ris loszia beisbole su Red Sox, 
Bostone isz Scottsdale, Arizo
na, atvyko in ligonine del ope
racijos. Jam sprandu skauda 
ir jis turi dabar eiti ant opera
cijos pirm negu jis gales szi 
pavasari beisbole loszti.

V. L. Boczkownki, Kflllor and Mgr.

IR VIS BĖGA

Leitenantas Isz Rytu 
Vokietijos

BAD HERSFELD, VOK. — 
Kompanijos komandorius, isz 
Rytu Vokietijos pabėgo isz sa
vo vietos skersai rubežiu in 
Vakaru Vokietija ir prasze 
kad jam butu parūpinta saugi

i

Naujas Saules Veidas

WASHINGTON, D. C.—
Navai Research Laboratory isz 
savfc eroplano nutraukė szita 
pawiksla saules. Tai nepap- 
ras’/š paveikslas ir musu

POLICIJANTAS
PRASZALINTAS

Buvo Suaresztaves 
Gubernatoriaus Sūnų

Už Vairuojama
Pasigėrės

HARRISBURG, PA. — 
Valstijos policijantas Charles 
E. Pierce, isz Greensburg Bar
racks, buvo praszalintas, pra
varytas be algos isz savo vie
tos, nuo Sausio dvyliktos die
nos. Jis yra intartas už gir- 
tuokliaviųia ir pasielgimą ne
tinkamai valstijos policijan- 
tui.

Valstijos policijantu Komi- 
sijonierius Frank G. McCart
ney taip pranesze laikraszti- 
ninkams.

Policijantas Pierce, 48 metu 
amžiaus buvo suaresztaves Gu
bernatoriaus David L. Law
rence sunu, Jerry, už vairuoja
ma automobiliaus kai jis buvo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TEISĖJAS ISZBARE 
KUNIGUŽI

Kunigužis Nori Iszlais- 
vinti Nieksza Razbai- 

ninka

PHILADELPHIA, PA. — 
Teisėjas Vincent A. Carroll 
staeziai pasmerkė vieno Kuni-

_ _ _ M_ _ _ _ _ _ 70 METAS

vieta nuo Sovietu ir Komunis
tu.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Leitenantas pabėgo 
isz Rytu Vokietijos, pilnai ap
sirengęs su savo kariszka uni
forma ir neszdamas su savimi 
maszinini karabina, ir daug 
kulku. Jis sake kad jam ligi 
gyvo kaulo insipyko Sovietu 
ir Komunistu valdžia ir kad jis 
nori laisvo oro pakvėpuoti.

mokslincziai dabar stengiasi 
pasiteirauti kaip tas saules 
veidas iszrodo nuo 123 myliu 
nuo žemes.

ra ra ra

gūžio praszyma paleisti kalini 
kuris, anot teisėjo Vincent 
Carroll yra pavojingas ir ne
pastovus. Kalinys, 31 meto am
žiaus Vincent J. Amatucci bu
vo pasmerktas nuo deszimts 
iki dvideszimts metu in kalėji
mą už invairias vagystes, kū
rins prasidėjo nuo 1937 metu.

Jis buvo insiveles su kitu 
razbaininku William A. Toy, 
kuris vėliau buvo pasmerktas 
nuo asztuonios deszimts septy
nių metu iki dvieju szimtu ir 
septynios deszimts metu in ka
lėjimą. Vėliau buvo Surasta 
kad jis nėra pilno proto ir jis 
buvo nuvesztas in silpnapro- 
ežiu namus, kur jis dabar ran- 

. dasi.
Kunigužis, klebonas Antho

ny F, Fasquez jau kelis tokius 
niekszus, razbaininkus iszeme 
isz kalėjimo, vis paaiszkinda- 
mas kad tie kaliniai prižada 
Dievo Žodi skelbti ir tapti mi- 
sijonieriais.

Teisėjas Carroll sako kad jis 
szita kalini Amatucci gerai pa- 
žinsta ir kad jis yra niekszas ir 
niekados negalėtu Dievo Žodi 
skelbti, nes kalėjimo daktarai 
yra pripažinę kad jo protas yra 
lygus trylikos metu vaiko.

Szitas klebonas ana meta pa 
rūpino iszlaisvinima kaliniui 
Scoleriui, kuris buvo pasmerk
tas iki gyvos galvos in kalėji
mą už žmogžudyste.

Teisėjas Carroll sako kad 
szitas kunigužis kiszasi in da
lykus kur jis neturi jokio biz
nio, ir kad jis ardo kalėjimo 
(tvarka, prižadėdamas kali
niams laisve.
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Kas Girdėt
Bedarbiu skaiczius nėra nei 

tikslus nei teisingas. Pavyz-* 
diui: Kai dirbanezio (darbinin
ko žmona darbo jieszko, ji yra 
skaitoma bedarbe.

Studentai ir mokinai kurie 
darbo jieszko po mokslo lekci
jų, yra skaitomi bedarbiu tar
pe.

Darbininkai kurie nenori vi
sa. meta dirbti, ar kuriu darbas 
yra tokis kad jie tik keletą me
nesiu dirba., lyra teipgi skaito
mi bedarbiu tarpe. Tokie yra 
lie, kurie dirba vasara kalnuos 
se in vieszbuczius, ar. žiema sai
tuose krasztuose kaip pamare- 
se. Ju darbas yra toks, kad jie 
tik tris menesius in metus 
dirba ir daugiau nenori dirbti. 
Bet jie vistiek yra bedarbiais 
skaitomi.

JONO ANDRULIO
...GAMYBOS...

Lietuviszki Sūriai!

baisus vargas, neturėjo ka val
gyt, o turėjo iszmailyt keli Ole
ka vaiku. Jo pati turėjo sena 
viszta. Paėmė Raidas taja.

Ar Ragavote “ ANDRULIO SŪRIO ? ”

in Kentucky ant str liku reika
laudamas jiems du doleri u ant
dienos daugiau, ka 
gautu $24.25 ant. d i

įy .jie dabar 
Inos.

Kaip laikrasztini 
liomatai dabar 'szne 
jokios baimes kad 
tais karas iszkiltii] 
riniu tautu ir Rusi

l'kai ir di'p- 
sa, tai nėra 
'fcziais me-. 
Oarp Vaka- 
jos. i
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MOKĖJO PI DALYT
QYVEN0 du broliai: Motie

jus ir Ratilas. Raului buvo

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

Pirkite U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus

Tai, kai laikraszcziai prane
šta kad dabar Amerikoje ran
dasi daugiau kaip keturi mili
jonai septyni szirntai tukstan- 
cziu darbininku be darbo, tai 
butu arcziarr tiesos jeigu tik jie 
puse tiek skelbtu.

Yra. ir daug tokiu, kurie dir
ba, bet nėra užsiregistravę. Pa
vyzdžiu i: n a gi nga s žmogus 
darbuojasi savo susiędijoje, 
pataiso susiedui langus, duris, 
aptaiso namus, stogą uždeda ir 
szimta kitu tokiu mažu darbe
liu atlieka. Jam susiedai atly
gina, bet jis visgi yra bedarbis 
i r.gan a!

Ir szirntai tnkstancziir val
katų dirba diena niro dienos ir 
kasdien gauna in ranka užmo
kėti. Tai lengviau tam darbda
viui, nes jam nereikia knygių 
vesti, o tam. valkatai in nauda, 

\ nes jam nereikia taksu mokėti. 
Ir visi jie yra bedarbiais skai
tomi.

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas: 
Michigan Farm Cheese Dairy,

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

viszta,, uižmusze 'ja ir nunesze 
pas poną.

Ponas nusid'žiauge ir už
klausė kiek nori už viszta ?
! Raula,s atsake, tik liek-, jog 
yra alkanas.

— Na, jeigu esi iszalkeš, 
lai ateik pas mane ant piet. -

Raidas atėjo ant piet. Žiuri, 
ant. stalo stovi kiapsnis, o jojo 
viszta. ir gaili ant -stalo. Liepe 
jam valgyt, kiek tik sau vėli
na. Kaip praicbjo valgyt, teip 

ge sočiai.
Kada, pabaigė, ponas paliepė 
jam laja v isz t k padalyt terp 
ponstvos, nes teip kad ir jam 
pasiliktu.

Baidas paėmę peilį, nuipjove 
galvele ir padėjo priesz ponia;

1 i
nupjovė gala, nugaros ir pada
vė ponui; priesz panele padėjo 
■kojas irjiąkp:

va.rgszas. šuvaIgysiu

iszkeptos ant stalo.
Ponas atsiliepe tuojau s in ji:
— Dabar (dalyk Motiejau, 

taisės visztas terp mus, nes

Demokratu Partijos vaidai 
sako kad jie labai norėtu gau
ti koki nauja veidą savo parti
jos virszuneje, kad jie ji galėtu 
pastatyti priesz. Repnblikomi 
partijos bagoeziu, milijonierių 
Nelson Rockefeller per rinki
mus del Prezidento. Jie jau da,- 
bar nujauczia kad jie turės sa
vo kandidato pastatyti priesz 
ta bagoeziu Rockefelleri.

Eina gandai kad Lyndon 
Johnson, Senatorius: isz Texas 
ir Senates daugumo vadas da
bar kursto Hulbert Humphrey, 
Senatorių isz Minnesota, yie- 

• szai stoti priesz John Kennedy 
Senatorių isz Massachusetts, 
kuris dabar jau vieszai jieszko 
delegatu del ateinaneziu Pre
zidento rinkimu.

Du intakingiausi kandidatai 
del Prezidento vietos per atei-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaii J

160 Puslapiu ]!
8 col. ilgio, 5% c01- pločio ? 
Iszaiszkina sapna ir kas ![ 
atoiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. ? 
Knyga in minksztos po- 
pietos virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su ![ 
užsakymu: 7

; liktai. . . $1.00
> Saule Publishing Oo. < 
) Manannv City. Pa-U S A ?

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 sžeimynos, 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.”

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

MICHIGAN EA1m CHEESE jj^IRY, Ine.,
JOHN ANDRULIS, Pres. ■

FOUNTAIN — MICHIGAN!

nanezius rinkimus, 1960 me
tuose, rodos, iki sziol yra, 
Vice-Prezidentas Richard Niut
onas ir Senatorius John Ken
nedy.

Pentagon kambaruose, jųdvie
jų ofisai, randasi skersai viens 
kilo.

Laikrasztininkas, kuris bu
vo isz Iraq kraszto iszvytas, 
sako kad Komunistai ta visa 
kraszta, yra užėmė, kad - Inks 
taneziai kareiviu ir karininku, 
daliai- randasi kalėjimuose. Su
kilimai randasi beveik visuose 
miestuose. Iraq .krasztas yra 
laibai svarbus ir bagotas, nes 
tenai yra 'baisiai daug aliejaus 
szuliniu.

Televizijos komlpanijos . da
bar rengiasi i n vesti televizijos 
programas, uiž kurias, klausy
tojai, žiūrėtojai turėtu užsimo
kėti. Tokios programos duotu 
geriausius teatrus ir paveiks
lus staeziai nuo Broadway.

Komunistai siunezia, ginklus 
in Vakaru Afrika, iri Conarky, 
Guinea. Nauja, įieprigulminga 
valdžia in Guinea gavo visa, 
laiva pilna su karabinais ir ka- 
riszkais automobiliais isz Cze- 
koslovakijos.

Po downiu .metu

ir ineuižilgio *]

Pypkes Durnai
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'tos dalybos patyko ir 
ului daug pinigu ir Pil
iuonos del vaiku.
įysi/ŪLojo apie lai, 

tį'žriiusze . ket urias!
;ze, in d'vara.

nemes visztas už- 
a už jais nori'! 
atsake: 
įas esmių.

T: b atfflik pa.s mane ami
piet. Į U

Atėjo Motiejus ant piet; žiu
ri, visoykeln r i os visztos guli

Malda

Malda pakelineja, 
Dabina kožna duszia, 
Bet labiausia dabina 

kožna motere,
Del josios daugiaaše 

reikalinga,
Ir jai geriause pritinka.

1950 metais, kai ji intare Ame
rikos Ministeri už sznįpineji- 
ma.

Biznieriai ir sztorninkai sa
ko kad priesz ir per Velykas 
jiems biznis buvo neblogiau
sias, geresnis negu, jie tikėjosi.

Nauju automobiliu pardavė
jai teipgi pranesza. kad jiems 
biznis gerai eina.

Fabriku darbininkai dabar 
daugiau uždirba, ir turi dau
giau pinigu praleisti.

Naujas New York valstijos 
G ubernaf orius milijonierius 
Nelson A. Rockefeller, iszrodo 
kaipo intakingiausias kandi; 
datas iii Prezidento vieta.

Stata poitit »tyl*

r 1441 $toA-

<ed, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.
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Saule Publishing Co., Maha
no kad :i klaida buvo padarius h uis tukstaaeMus maiiaeriii tioy.Cily, Pa.
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Motiejus paemias viena visz
ta. padėjo, priesz poną, antra 
priesz ponia, ir treczia panai
tei o, pats nieko nepaeme.

Ponui tas nepatiko, tviksta 
Motiejui per žandus ir liiojans 
nusiuntė pas Raula, idant tas 
pribūtu dalyt, visztas.

Bailias pribuvo dalyt visz
tas.

Ponas ]iė|pe sėst prie stalo, o 
Motiejui liepe- stovėt ir tem.yt 
kaip Baidas dalins visztas.

Ęaulas pamišti iiias valandė
lė teip pradėjo.

,— Ponas, poni ir viszta, 
tai trys; ponaitis, ponaite ir 
viszta,, tai trys; o asz, vargin
gas mužikas ir dvi visztos, tai 
ir trys.

Ponas nusijuokęs szirdingai 
lpasza.ii.ke:

—< Matai Motiejau, tavo 
'brolis gerai liiums 'padalino, ka. 
mums (lavish? pats sau pasili
ko. Už. tai duosiu Raului da, 
daugiau j-iigin ir pinigu, o ta
ve— jog Tu r vai iužvydns, ba: 
turi ka. valgyt, liejpsu iszmest

Kiliip ponas pasakė tei!p ir 
pa/dare. Rautui davė daug ru
giu ir pinigu, o Motiejų iszva,- 
re isz kaimo.

—GALAS—

Jeigu Permainote 
Savo A (liestis 

Gyvenimo
in

adresus tai

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

Vis! pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas iss 

šiito Katalogo

i

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

j No 101— -Kapitonas Velnias
j Puikus aprasZ) tiiUh,, <1 i d e I r

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

gas kriminaliszkas apras-zy- 
mas, 202 pus, 50o.

N o. 103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; A pie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.129—Keturioi istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo: 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
f^tisiapiu, 20c. ,

No.l34r--Dvi istorijos: Baisi 
Žudirista, Urllka Bazhaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

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

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

N0.145—A p i e Vein i sakas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15o.

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—Szakinia Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35o.

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

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

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

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

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigl 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
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 Maria; 
Sraolis 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; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Ka-imiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budai« 
Apgavikai Apgauna Žmonis: 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitas su pagelba Kazyrom. 
25o.

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 KataH- 
kiszkas Katekizmas, pagal is»- 
guldima Kun. Piliau akio,, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristnso 
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. Ie- 
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. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas!

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.

HSr* Nepamirszkito dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiūti- 
limo kasztn.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai,'o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - Ui S. A.

i i
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Labai užimanti apysaka 
Per paėsta, 25 Centai 

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

LISHING CO., 
ITY. PA. U.S.A.

To kelione po svietą ir lindimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai
SAULE - Mahanoy City, Pa.

. 3%x5% col.
25 Čia.

“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Sapnas 
oriausios, 
ant kalu
Batanijos bažnyczioj
Bxv. Mykjlo Arkaniuolo.

otinos Szven- 
mieganczios 

» Alyvų, žemei

Troszkimas Ir Liūdnumas
yYRAS su paezia ŽelskaiJ 

tai buvo žmones labai dari, 
o ju-pilhi, raudoni veidai liudi- 

' jo apie ju lygsvara ir ramybe.
Gyveno nižganedinime ir butu 
buvę visiszkai laimingi, jei. 
butui giird'eje s-zale- savos ežiui- '■ 
bejima seniai laukiamo sau 
vaikelio. .

Tasai troszkimas niekados 
neiszsįpilde, vienok mislis tu
rėti vaika jiems nuolatos drau
gavo, tankiai taigi sakydavo 
savo pažinotam iem,s:

— 0 koki jus esate laimin
gi, kad'turite vaikus!

Tiesiog pasakius, ulžvydejo 
kitiems. Pasirengė buvo pa- 
neszti visoke auka, bile tik at
gauti tiesas prie tos laimes, 
apart kurias jie niekados di
desnes niekur neinate ir negir
dėjo.

1 *O kaip-gi karsztai troszko 
turėti tokia, galybe, kad bu- 
cziuoti ten kokius bambliais, 
apie kuriuos nuolatos jie ir 
sapnavo.

Aplinkui save nuolatos jau
te tusztuma ir tas retkarezais 
ju Veidus liūdnais padarydavo. 
Kaip kada ju akyse aszarost 
pasirodydavo. Liūdnumas 
plauke in namus ant sparnu 
nieku nesutersztos tylos, o ta
da jis, su ja vienas in kita 
szvaped'avo.

— Gyvenimas mums nenn- 
siseke.

Ponia Želskiene nežinojo 
kas daryti per isztisas dienas 
su laiku, 'ponas Želskis sugry- 
žes isz biuro, neturėjo suprati
mo apie ka ežia su paeziule va
kare pasikalbėt? Nieko neskai
tydavo, niko aplinkui save ne
matydavo. Gyvena nesupras
dami visuomeniszkai drangisz 
ku dramatu, koki ant svieto, 
nuolatos atsitinka: nutvėrė 
juos in savo nasrus be kraszto 
ir nepabaigta savy meile.

Nesmaguma i, kasdienini ai 
pilki nesmagumai apėmė juos 
in savo szalta suspatidima ir 
priplde tu nesmagumu pilnus 
ju namu kampus.

Vaikas reikalautu nuolati
nes rupesties, nuolatiniu sto
rumu, kuo butu galima pripil
dyti paezios gyvenimą, o abu
du, sau kiekviena vakaru at
rastu tukstaiiczius tematn prie 
nžimanezios kalbos. Motina 
pasakotu apie vaiko protą ir 
sumanumą, apie juokus, tevas- 
gi klausytu ir nuolatos galvo
tu sau ajpie paveikslus vaiko 
ateities.

Bet deja.
IszeijdavO' isz namu labai re

tai. Kam-gi dar judintis isz 
namu, jei negalima ir nereiko 
pasivaikszcziojant nesztis ar
ba vestis vaiko?

Ant ulycziu jiems rodėsi, 
kad visi ant ju atsižiūri, leng- 
yai ii’ piktai juokdamies.

Iszrodo, teip sveiki, raudoni 
ir nesziote paskui juos nesza 
Vaika. Delko?

Juodos mislys jiems eidavo 
in galvas. Gyvenimas, niekam 
nevertas, jie neatsieke tikslo ir 
paskui save nepasilieka jokio 
patamko. t

Norints dege troszikimu tu
rėti prie saves kokia gyva esy
be, pasistengė vienok susilai
kyti nuo juokingo kacziu ir 
szujnu auginimo, jautėsi, kad 
prie tu sutvėrimu teip daug

prisirisz, kad isz ju visi turės 
juoktis.

Laikas, tasai senelis su dal
ge rankoj, yra nemaloningas. 
Niekas jo ant kelio negali su
laikyti: ne liudftmnas, ne amo
niu aszaroš.

Ponia Želskiene sulaukė ke- 
turesdeszimts- metui snvirszum; 
ponas Želskis po dvideszimts: 
penkių metu nesuteptos tar-

BALTRUVIENE

I

Vestuose nekuriosia 
' apygardose, 

' Tai isztikro kipszas 
sėdi moterėlės;

Vyrai ir moterėles, 
Tai didele gimine rodos.

0 ka jau girtavimas, 
Tai kas- vakaras.

Viename badai name, 
Bobele su vyru susirėmė, 
Ant merginos piktumą.

suvarė,
Mat sudraskė veidą.

Puiki bobele,
Nėra ka sakyt, 

Ne -svieto piktyt. 
Ten ja visi pažins,

Ir daug apie ja iszgirs. ■
* * ■ *

Kokie tie yytrai
• navatni,

Tai pasakyti negali, 
Jeigu ant kokios 

Merginos piktumą turite, 
Tuojaus norite padaryti 

baika, 
Gaždinate su Taradaika.

Laikais ir dnvadna, 
Geru teveliu mergina, 

Su bile kokiu 
neužsideda, 

Tai jau gana,
Tuojaus biauriai apie 

jie apraszo.
'Nepalieka doros nei 

laszo,
Kad niekam netikus, 

Nuo- visu atlikus, 
Ir isz geriausios 

l mergeles,
Daro nedorėlės,

Mano sakalelei tai 
. . negražu,

Už tai verti lazdų.
Juk mergina ne del 

. / , visu.
Del bile paszlemeku 

vyru, 
Neužmirszkite kad

i asz numanau,
Ir gana gerai žinau, 

Kas danesza teisingai, 
O melagyseziu nenoriu,

* * *
Geriau kad mergeles 

i tylėtu,
Vaikinus pas vai ta

1 neskunstu,
Ka ant galo,

Tik sarmata pasidaro.
I Vaikinui ne daug 

kaisztavo,
! Tik dvideszimts doleriuku 

užmokėti gavo.

SAPNAS MOTINOS pavojuje. Užsidegimas užgeso

SZVENįZlAUSIOS

Vies 
Mot

ALDA .

nystos pasiliko kanceliarijos 
virszininku. Nuo szio tai-gi 
laiko užg'eso visokia viltis.

Prisiartino Nauji Metai. Po
ne Želskiene (dovanu savo sese- 
rietei nupirko didele gražia le
le. Parėdė ja puikiu kostiumu, 
papnosze stangomis ir gijale- 
mis ir pradėjo in savo ta darba 
žiūrėti su susigraudinimu ir 
džiaugsmu. Lele jai taip daug 
patiko-, kad sumislijo seserieteį 
kita dovana nupirkti, pasilai
kydama lele sau. Tiesiog pasa
kius ji ton lele insimylejo.

Nuo- to- laiko- Želskiu namuo
se linksmiau pasidarė. >

Viena, syki pati nusisziypso- 
jus t arė vyru i:

— Žinai ka? Butu galima 
su musu mergaite iszeiti ipasi,- 
vaikszezioti. Ant galvos jai užr 
d'esiu vbale, paimsiu ja ant 
ranku ir visi tada, mislys, kad 
vaika, neszio-ju.

Džiaugsmui nėra. galo-. Vy
ras nusijuokė su didžiausiu užr 
ganediilimu, būdamas užganė
dintas isz }>aczios tokio- sugal- 
vojimo. .

— Na, prasi juokė in mane, 
tarė glostydama lelei .galvele.

O kiek tai buvo iszgiasczio-, 
kada, viena, syki lele nukrito 
ant grindų.

— Ar norints ji tuo puoli
mu sau neužkenke?. Klausėsi 
neramiai vienas- pas kita.

Ponia, Želskiene puikiai pa
sirėdė, paėmė lele ant ranku, ir 
ėjo toliau i U miestą. Vyras toje 
kelionėje jai draugavo. O, 
kaip jie buvo- iszldidus toje va.- 
landoje kaip tikrai užganėdin
ti! . "k

Nuo to laiko tanikiai eidavo .dabar abelnai

Jėzaus ir 
s Szvencz.

SAULE PI 
MAHANOY

Knygos 
TIKT

tas vejas aplinkui pute, o- kūdi
kis sopulingai sudejavo.

—i Greieziau, reikia, jis pa
imti! Susznko. abudu sykiu ir 
pasižiurėjo vienas in kita tyliu, 
pasikalbėjimu. Biednas kūdi
kis! , '

■ —• Dievas mums ji atsiun- 
czia, pridūrė ponas Želskis ir 
pagriebė abiem rankom pa
du szka kurioje buvo kūdikis.

Inejo' in szil u,s namus ir 
greitai paskui f įve uždare du
ris . idant nein 
s-zalcžio.

Jis nuolatos
ant ranku, ji ji szkojo degtu
ku, bet ju jokit budu negalė
jo surasti. Poną Želskis 
kantrei atsiliepeU- ■

Ak, kad iree^iau, lais
vas rankas, tai tojaus degtu
kus siura-sczian!

Pagaliaus pati surado deg-
■ vyras
B- kudi- 
■ialsu.
■iusesi, 
®viri-n-
Bk da- 
Blikiu 
Pripra- 

v gyva
I juos

.ino-
jtU tu O' 

.jjt, kaip

Apėmė juos diclžiause nera
mybe. Tai juk nuo szio- laiko) 
visas gyvenimas jiems bus su
griautas ir sudraustas. Kas 
toksai svetimas atsirado- ju na
muose. Atjautė sau koki tai 
pavoju, nelaime.

— Kūdikis ne musu, paan
trino ponia Želskiene, ar mes 
turime tiesa ji pas save laiky
ti?

Poną Želski šiurpu
liai. Greitai prisiartino prie 
paezios ir tarė pusbalsai, tary
tum, bijodama, kad kas- neisz- 
girstn:

— Bet-gi ir turi teisybe! 
Neturime tiesos savintis sveti
mo kūdikio. Pagaliaus tie su
darymai, tiek su tuom galvos 
sukimo!

Abudu dabar suprato ]>avo- 
ju: in ju namus iupuole sveti
mas veidas. Atsakymo už tai 
baime pervere ju savmyli-szkas 
szirdis.

— Gal but, kad tai tasai kū
dikis yra kokio niekszo, atsi
liepė ponia Želskiene, tokiame 
tai atsitikimo dar gali turėti 
paveldėta būda 'prie visokio 
skyriaus prasikaltimu. Galime 
dar iszauginti koki tai. pikta- 
dari.

Su pasibiaurejimu kūdiki 
padavė vyrui.

Viesulą sudejavo ir sustaugė- 
už lango ir subarszkino langi- 
niyiczios.. Baisus oras ant kie-

visiszkai. !
- Kas daryti, paklausė 

ponas' Želskis, nėra rodos, 
eiksz gulti. Gal rytoj musu sve- 
czias bus linksmesnis.

Ponia. Želskiene pakele kū
diki nuo lovos. Pradėjo 
balsei rėkti.

— Žiūrėkis jo! Tarė 
tai piktu balsu, juk jam 
nuoskaudos niekas nedaro! 
Nežinau, kaip su tuo jegamas- 
cziu apsieiti. Reikia jis pagul
dyti lopszinen.

Gražioj lo;pszinej ilsėjosi lė
lė, ta gera, dora lele kūrei nie
ko nereike ir nearde jiems na
mines tvarkos.

Kada reikėjo- iszmesti lele, 
ponia Želskiene neužsitikeda- 
ma sau susilaikė prie lop-szi- 
nes. Pažiurėjo in vyra,

s— -0! o! To -per daug! Tarė 
reikes namai perversti kojom 
in virszu.

Žiūrėjosi dabar in raudonus 
lėlės veiklelius, ir ja szypso- 
janeze ir sau ramiai gulinčia. 
Kūdikis tuo tarpu verke be 
pertrūkio-. Kas tai bus- vėliau? 
Ar taip kas diena turės klau
syti riksmu to- nemandagaus 
kūdikio? Bet taida jau gyveni
mas pavirs- in pekla.

-— Juk kūdikis nėra musu, 
patemijo Želskiene. Mažai ko 
reikėjo, o kūdikis jai isz ranku 
b'butu iszpuoles ant grindų.

istorija Apie.
“AMŽINA ŽYDĄ”

mo! Butu laikas jau atsigulti! 
Pusiaunaktis praėjo. ;.i

— Bijausi ko tai! iSuszva- 
pejb ponia Želskiene visu ku
liu drebėdama.

Bet ponas Želskis jau sumis- 
lijo neatmainoma pastanaviji- 
mo, ir nieko visai nesibijo. Su 
energijos ugnia akyse, su galy
bes valios reikszme ant veido, 
paėmė ant ranku kūdiki, susu
ko ji in tuos paežius skudurius 
patylomis, nulipo t repais že
myn, atidarė vartus, nieko ne
sibijodamas. ’ Į.;-, • ,

Drąsus.
Pagalinus padėjo kūdiki 

toje paezioje vietoje, kur pir
miau gulėjo.

Yra ir toki

tuk ns ir uždege va 
nuolatos ant raudu 
ki, kuris reke jfe/isf

Ponia Želslįene 
idant-ant nu nnkes, 

i arbatos. Kas! jam 
>ar duoti ?lK.iuw

pasivaikszezioti. Abudu prisi- 
riszo prie beduszes Įporcelani- 
nes lėlės, invairindami tuo bū
du sau gyvenimą. Priėjo prie 
to, kad ponas Želskis mislijo 
apie lele net, būdamas kance
liarijoj, kur per dvideszimts 
penkis metus nuo saves vary
davo kiekviena paszaline misti 
kad jam ji darbe nekenktu.

Lele pabaigs taigi du metu.
Viena, syki Gruodyj Želskiai 

gryžo vėlai nakezia namo nuo 
svecziavimo. Staiga, tuszczioj 
ulyczioj, iszgirdo tylu kūdikio 
verksmą, kurio, baisa pere-me 
szaltas oras ir atsimusze liūd
nu atbalsiu, szirdyj. Jie po sa
vo namu durimis pamate pa- 
duszka^o joje suvyniota ko
kios puses metu, kūdiki. Szal-

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO 

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c. 
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to taip prie. wiLVal 
vimo ir t*> F atsitr 
visąijspnete is® k'I 
jo kas lAdaryį^ii ! 
m ažycziL>rNežino„ 
paguldytai krilii’’ .

Džiaugsmas p.i’engvi. pra
dėjo szal/i.

— G^įjl jam. diot vandenio 
ponassu cukriam? Pisafe 

Želskis, ę pati'tj^liAė:"
< — gal duoti kiek nors 
vyno, tai ji sustiprins.

Nutarta,, kad kūdikiui reike 
duoti vyno- su cukruni, bet kok
sai ju 'buvo nusistebėjimas ka
da kūdikis pradėjo- dar labiau 
verkti, nenorėdamas priimti 
prie lupu to poniszko ge-nymo.

— Na imkis sau pagaliau 
ta snarglį, suszuko piktai po
nas Želskis, man rankos nutir
po, dar galiu iszmesti.
'' Ponia Želskiene paėmė kū
diki, paguldė ant lovos ir pa
leido vystyklus. Kūdikis buvo 
szaltas kaip ledas. Pridėjo ta 
minkszta ir szvelnu kūneli prie 
pūkines paduszkos, kur vaikas 
sziek tiek nurimo. Bet ne ant 
ilgio, Netrukįs vėl iszsigdrdo 
kūdikio baisas riksmas.

Abudu Želskiai su nuosteba 
žiurėjo- viena1] in kita. Mislijo, 
kad kūdikėlis prie ju nusiszyp- 
sos tuojaus at’it syk, o- ežia da
bar verke ir yerke be pabaigos. 
Ar-gi toksaijjiems bus užmo
kestis, kad rpt negales iszsi- 
miegoti prie kūdikio?

Pradėjo v 4 tildyti kūdiki, 
bet. viskas d /kai. Ant galo tas 
jiems jau n 
susinervavif perszalo-, nuilso.

Tie -žmones, priprato prie 
ramybes, su nesmagumu tvir
tino, kad ji ramybe randasi

1 i

{jiems 'bus užmo
si negales iszsi-

įsibudejo. Prie to

and announcements
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Žinios Vietines

— Jaunas vyrukas Bernar
das A. Valentą, 30 metu am
žiaus nuo 606 W. Pine uly., ku
lis nesveikavo iper keletą me
nesius ir gyidesi in Geisinger 11- 
gortbute, Dauvilleje nuo Vasa- 
lio 17-tos dienos ir buvo po 
operacijos 1 ris syk, pasimirė 
Utarninke, 1:25 valanda ryte. 
Gimė Mahanojuje, baigės Ala- 
hanoy City High Mokyklos 
1946 mete. Paskutini karta dir
bo del Record-American iszda- 
vystes, mieste. Jo įbrolis Kazi
mieras mirė pareita Lapkri- 
czio 29, 1958 m. Paliko savo pa- 
ezia Rae (Grande); du. brolius : 
Jurgi isz Detroit, Mich., ir Rei- 
munda, Philadelphia; dvi sese
rys: Stase, pati Vincent McGill 
isz Linden, X. J., ir Dorota, pa 
ti Anthony Pomlpei mieste. 
Laidos Subatos ryta su aipiego 
mis in Szv. Juozapo bažnyiczio- 
je 9 valanda ir palaidos in O. L. 
pf Mt. Carmel parapijos kapi
nėse Shenadoryje. Grab. L. 
Traskauskas laidos.

—• Subatoj pripuola Szv. 
Leono Did., o Tautiszka Vardi
ne: Vykintas. Ir ta diena: 1789 
metuose pirmutinis politiszkas 
laikrasztis pradėtas Ameriko
je “Gazette’’; 1814 m., Napo
leonas pasitraukė isz Foun- 
tainbleau. Jis buvo isztremtas 
isz Prancūzijos ir nuivesztas in 
Elba Salas, isz kur jis po de
szimts menesiu pabėgo, bet vėl 
buvo suimtas ir ežia praleido 
savo paskutinias dienas.

— Andrejus Lezauskas nuo 
530 W. Centre uly., tėvas pir
mo vprdo konselmono Vinco 
Lezausko, staiga! gavo stroke 
pareita Suimtos diena po piet 
ir likos nuvesztas in Coaldale 
ligonbute.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Nedelia po Ve
lykų, taipgi Szv. Julijo, o Tau
tiszka Vardine: Jūrate. Ir ta 
diena: 1945 m., Prez. Franklin 
D. Rooseveltas pasimirė, o 
Vice Prezidentas Harry Tru- 
manas stojo in jo vieta; 1864 
m., Sumter tvirtove paimta 
per Amerikos Civilini Kare.

—1 Laike kada ėjo skersai 
Mahanoy1 ir Catawissa uly', 
pareita Subata'apie 4:45 va
landa popiet, senas gyventojas 
Juozas Augulis, 73 metu am
žiaus, likos patrenktas per au
tomobiliu, kuriame vairavo 
Julius L Stremba nuo 339 W. 
Spruce uly. Senelis liko nu
vesztas pas daktara H. Boysen 
kuris sake kad Augulis likos 
sužeistas in ranka ir koja. Gy
dosi namie.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Teodoro, Szv. Zenono ir Szv. 
Hermęnegilįdo, o Tautiszka 
Vardine: Strutis, Ir ta diena: 
1934 m., 4,700,000 szeimynu 
Amerikoje ima paszelpa" isz 
valdžios, nes negali darbo susi
rasti; 1906 m., Californija vals
tija pajuto žemes drebejima; 
1941 m., Rusija sujdare sutarti 
su Japonija ant penkių metu; 
1743 m., gimė Thomas Jeffer
son, treczias Amerikos Prezi
dentas.

—- Gerai žinomas Prezi
dentas American banko, Au- 
giustine Smith nuo Centre ir 
Locust uly., staigai susirgo sa
vo namuose pareita Subata ir 
likos nuvesztas in Gerojo Sa
ru ari jieezio ligonbute Potts
ville del gydymo.

— Du broliai, veteranai isz 
Antros Pasaulines Kares, Ju

lius Deyeskieviczius, nuo 410 
W. Centre uly., ir jo brolis Juo
zas, nuo 630 W. Mahanoy uly., 
randasi in Veteranu ligonbute 
Wilkes-Barre, Pa.

— Utarninke pripuola, Szv. 
Justino, o Tautiszka Vaidine: 
Visvaldis. Ir ta diena: 1785 
m., uždėjimo miesto Harris
burg, Pa.; 1865 m., Prez. Ab
rahamas Lincolnas likos nu
žudytas per John Wilkes 
Booth.

— iSered’oj, Balandžio Apr. 
15-ta diena, prasidės meszke- 
ria vilnas del trout žuviu. Ta 
'diena, žuvininkai keliaus in 
vietas kur randasi užtektinai 
žuvycziu. Daugelis turės gilin
ki, bet ir daug bus nusiminė su 
blogu giliuku.

— Julius Cunis, nuo 101 E. 
Spruce uly., gydosi in Barton 
Memorial ligonbute, .Philadel
phia, Pa.

Shenandoah, Pa. —
Donald F. ir Anna Graco Ryn- 
kiewicz isz miesto, innesze sa
vo peticija in Pot t s vii les kor
to, del permainimo savo pra
varde nuo Rynkiewicz ant 
Rynn.

KONGRESSMONO
SUNOS DVIGUBA

ALGA GAVO
WASHINGTON, D. C.— 

Kongresmono H. Carl Ander
son, Republikono isz Minneso
ta, sūnūs dviguba alga gavo 
už viena darba.

Jo sūnūs, 22 metu amžiaus 
Charles buvo gavės darba in 
eroplanu fabriką, Californijo- 
je, penki menesiai atgal. Bet 
per visa ta laika jo tėvas jam 
alga, Vaszingtone mokėjo su 
valdžios pinigais. Per ta laika 
kada jo sūnūs Californijoje 
dirbo, Kongresmonas Ander
son jam algos Vaszingtone isz- 
mokejo daugiau kaip pusan
tro tukstanezio doleriu.

Tėvas, Kongresnionas An
derson teisinasi ir aiszkinasi, 
kad tie pinigai jo sunui prigu
lėjo, nes kai jis jo ofise dirbo 
jis tankiai “overtime“ dirbo 
ir niekados atostogų neeme.

Papraszytas parode savo 
sanskaitu knygas, Kongresme
nas piktai atkirto, sakydamas 
kad jis jokiu sanskaitu neveda 
ir knygų nelaiko; ir kad kiti 
neturi jokio biznio kisztis in 
jo ar jo sunaus reikalus.

PER DAUG PONU
VASZINGTONE

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Paul H. Douglas, 
Demokratas isz Illinois valsti
jos, sako kad musu ponai Va
szingtone per daug ponauja. 
Jis sako kad jie dabar turi de
vynios deszimts devynis auto
mobilius už kuriuos piliecziai 
užmoka, ir kuriu draiverius 
mes su savo taksomis užlaiko
me.

Senatorius Douglas sako 
kad valdžios virszininkams už
tektu apie trisdeszimts penkių 
automobiliu, vietoj tu devy
nios deszimts devynių, ir kad
IHt-lc-M**********************

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.

Baltnamuose, Prezidentui Ei- 
senhoweriui ir jo sztabui už
tektu szesziu automobiliu vie
toj tu asztuoniu.

Pentagon didžiuname užtek
tu vienuolika automobiliu, kur 
jie dabar turi trisdeszimts sep
tynis.

“Senatorius Douglas sako, 
kad taip butu galima sutaupan
ti tarp keturiu szimtu tuks- 
taneziu ir penkių szimtu tuks- 
taneziu doleriu in metus!“

“Senatoriai ir ju draugai 
daugiau kaip milijoną doleriu 
valdžios pinigu praleido ant 
invairiu kelionių su eropla- 
nais.“

“Jie teipgi dabar treczia sy
ki in dvylika metu perdavė sa
vo ofisus Vaszingtone. Ir tai 
kasztavo apie pusketvirto 
szimto tukstaneziu doleriu.“

SAVO DRAUGA
ŽMOGĖDROMS IN-

METE IN JURAS
BROOKLYN, N. Y. — Juri

ninkas kuris dirbo prie elek
tros darbu yra intartas už 
žmogžudyste.

Jis yra intarta, buk jis pri- 
musze savo draugą jurininką 
ir paskui inmete in Arabian ju
ras žmogėdroms žuvims, Spa
lio dvideszimts devinta diena.

Trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus Cecil J. Robinson už
sigina, bet valstijos teisėjas 
Thomas F. Murphy ji patupdi- 
no in kalėjimą iki teismo die
nos, be jokios kaucijos.

Žmogžudyste atsitiko ant 
Lieutenant Robert Craig laivo 
kur Robinson su penkios de
szimts 
Hill ir 
Tavo.

Iszrodo kad Robinson nuola
tos prakazyravo, p tas Hill 
daug pinigu iszlosze. Jiedu su- 
siginezino ir susipesze Robin
son primuszes senesni Hill ji 
nuo laivo inmete in juras, kur 
daug žmogėdrų žuvu ta laiva 
seke.

Laivyno ir “FBI“ policija 
suseke Hill ir ji suaresztavo 
kai laivas inplauke in New 
York miesto uosta, Sausio me
nesyje.

“Lt. Robert Craig” laivas 
plauke isz Karach, Pakistan, 
in Aden, Arabija, kai ta žmog
žudyste buvo papildinta.

viejo meto James T. 
suBitais kasdien kazy-

SOVIETAI
NUSILEIDŽIA

Neuždraus Amerikos
Eroplanu In Berlyną
BERLYNAS, VOK. — So

vietu Rusiją, taip drąsiai szo- 
kus pirmyn dabar jau nusilei
do ir pasakė kad ji nieko netu
ri prisezais Amerikos eropla
nus, kuria lekia baisiai augsz
tai, skrisdami in Berlyną.

Isz pradžių Sovietai buvo 
davė visiems žinoti kad j u la
kūnai visus tokius eroplanus 
paszaus. Bet vėliau jie nusilei
do ir pasakė kad jie nieko 
prieszingai neturi jeilgu Ame
rikos eroplanai skris in Berly
ną nežiūrint kaip augsztai ar 
žemai.

Kai Sovietai iszleido savo 
pirma insakyma sustabdinti ar 
nuszauti visus eroplanus kurie 
lekia in Berlyną, Amerikos la
kūnams buvo insakyta apsi

yti szuvi už 
;ai nusileido, 
instate kad 
negali skris-

ginkluoti ir atsa 
szuvi. Tada Sovil

Sovietai buvo]
Amerikos lakuna 
ti augszcziau laip deszimts 
tukstaneziu ped^ virsz Berly
no, bet dabar ji nusileido ir 
nieko nesako iBžiurint kaip 
augsztai ar žeiai Amerikos 
eroplanai lekia.

Iki dabar Sonetu eroplanai 
skrisdavo augsifcziau negu de 
szimts tukstaneiu pėdu, jiesz- 
kodami kitu eroplanu, bet da
bar jie jau nut -įpe ir paliko vi
sas padanges flrsz Berlyno ki
tiems. Jie sakydavo kad pa
danges virsz deszimts tukstan
eziu pėdu priguli vien tik So
vietams, bet dabar jie atszauke 
savo eroplanus ir paliko tas 
dausas visiems kitiems! Jie tik 
tiek pasakė kad virsz deszimts 
tukstaneziu pėdu padangėse 
gali būti Amerikos lakūnams 
pavojinga, nes tenai lekia So
vietų eroplanai. Kai Amerikos 
lakūnai atsalę kad ir Sovietu 
eroplanams tenai dabar įgali 
būti pavojinga, Sovietai nieko 
neatsake.

PRANEŠIMAS 
SKAITYTOJAMS!

Yra tai lajai nesmagu, jeigu 
tu imp iį apie prisiun- 

feties už laikraszti.
Mes ifiega.lue inspeti kas ka 
mislipia ir prisiims užmokės-

\ •

NATO s ta n d s^wa t c h
Close your eyes. That drone overhead is 
just an airliner passing in the night. 
That whistle and rumble: only a train 
hi-balling through on the other side of 
town. In the children’s room, the sound 
is the sweet breath of sleep. All secure.

NATO stands watch. NATO—North 
Atlantic Treaty Organization. And the 
members are the United States, Bel
gium, Canada, Denmark, France, Ger
many, United Kingdom, Iceland, Italy, 
Luxembourg, Netherlands, Norway, 
Portugal, Greece, Turkey. NATO—a 
strong military force guarding a defense 
line between you and the Soviet Union.

Make no mistake! The Soviets respect 
NATO. Since NATO began, ten years 
ago, not one country in the Atlantic 
area has fallen under Soviet rule.

While you sleep, thousands stay 
awake—eyes bright and alert. NATO 
— military, economic and political 
strength of 15 nations—guards the most 
precious jewel on earth: liberty!

Send for free booklet which tells you 
how NATO works. Write:

NATO INFORMATION, Box 88,New York 21,N.Y;

WHAT NATO HAS ACHIEVED
1. Stopped Soviet aggression in Western 
Europe by building up military forces under 
unified command.

2. Spread the cost of defense against Com
munism. NATO hMLenabled us to combine our 
vital resources aria share our obligations with 
14 allies.
3. Secure behind the NATO shield, we and 
’450 million other free men in the Atlantic 
community are progressing toward greater po
litical, economic and social well-being.

10 YEARS ON GUARD AGAINST ANOTHER WORLD WAR NATO
SAULE PUBLISHING CO, MAHANOY CITY, PA.

BOU SADET, ALŽERIJA. 
Francuzu karininkas stengia
si iszklausineti sužeisto sukilė
lio Ameur Driss, kai kariuome-

ti ar no, o tuom laik turimo su
laikyti.

Arba. da ka: daugelis per
maino vieta, savo gyvenimo ir 
nepaduoda, jokios žinios redak
cijoj, o kad ir duoda,’tai nepa
deda seno adreso. Kožnas, kat
ras maino adrosa, privalo pa 
dėti sena, ir nauja adresu, ha be 
to negalimo permainyti.

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

Good Night

*

Sleep Tight

Sužeistas Sukilėlis

nes susikirto netoli nuo Bou 
Sadet, Alžerijoje. Tame pa- 
cziame susikirtime sukilėlis 
Pulkininkas Amirouche, Alže-

žerijos sukilėliu vadas buvo nu 
szautas ir nužudintas. Prancū
zai sako kad jie visa ta sukili
mą yra dabar numalszine.

POLICIJANTAS
PRASZALINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasigėrės, pernai, Liepos me
nesyje.

Policijantu virszininkas Ko- 
misijonierius McCartney sako 
kad nieko bendra nėra tarp 
Gubernatoriaus sunaus sua- 
resztavimo ir szito policijanto 
pravarymo.

Bet ežia nereikia kokio di
džio. mokslo iszrokoti kas atsi
tiko. Gubernatorius Lawrence; 
jau seniai kaip zaunija kad jis 
nori visus girtus vairuotojus 
suaresztuoti ir nuo ju laisnius 
atimti. Jis teipgi nori atimti 
laisnius nuo visu draiveriu, 
kurie nors biski per greitai va
žiuoja. O dabar jam kaip su 
szlapia mazgote per snuki, kad 
jo sūnūs buvo suaresztuotas. 
Jis turėjo kaip nors atsikirsti, 
ir atsikirto.

I




