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Vice-Prez. Nixonas Iszskrido

Del Užsienio Politikos

DU STA LIN ISTA I PR A SZA LIN T I
Aplankys Afrika Ir ItalijaDaro Didesne Intaka UžsienyjeW A SH IN G T O N , D. C. — Amerikos Vice-Prezidentas R ichard M. Nixonas iszskrido in dar kita ilga kelione del užsienio politikos. Jis  bus iszvažiar- ves per dvideszimts dvi dienas ir aplankys A frika ir Italija, 'kur jis stengsis visus intikinti kad Amerika stoja ir remia v i

sus krasztus kurie stoja priesz Komunizmą ir priesz Sovietus.Jo  eroplanas iszskrido per lietu. Jis  pirmiausiai sustos in Rabat, Morocco, kur jis dalyvaus Nepriklausomybes iszkil- i mese, Kovo treczia iki septin- ! tos dienos in Ghana.Nixonas iszvažiuodamas pa- aiszkino laikrasztininkams svarbumą ir reikalą tai jo kelionei in Afrika. Jis  sake kad, kadangi Ghana yra laisvas Ikrasztas, tai jis visai Afrikai gali prakirsti kelia in laisve.Nixonas važiuoja kaipo Pre

zidento Eisnehowerio atstovas ir yra ingaliotag, už Prezidentą kalbėti.Szita jo kelione bus apie septniclikos tukstancziu myliu ilgumo. Jis  aplankys Ghana, Morocco, Liberia, U ganda, Ethiopia, Sudan, Libya, Tunisia ir Italija.Nixonas yra pirmutinis Vice Prezidentas taip darbuotis. Paprastai Vice-Prezidentai nie ko daugiau nebedaro kaip keletą prakalbu papyszkina, Prezidentą kai kuriose iszkilmese pavadouja, ir viskas.
Isz AmerikosPASIUTĘS LIETUVISTurės Stoti In Teismą

N EW  Y O R K , N. Y . — Nežiūrint ka kai kurie daktarai yra teige, kad buk tas Lietuvis, George Metesky nebuvo ir nėra pilno proto, jis vistiek turės stoti in teismą ir atsakyti už savo prasikaltimus.Kai atsimenate, jis buvo suimtas ir yra prisipažinęs kad jis  buvo pagaminęs ir “ pasėjęs”  trisdeszimts dvi sprogs- tanczias bombas, ant kerszto, rodos, visam svietui. Jis  sake *fkad kompanija kuriai jis buvo dirbės, buvo ji nuskriaudus, ir už tai jis visiems norėjo atker-

i szinti.Jis  tas sprogstanczias bom- !bas buvo “ pasodines”  invai- j riuose ofisuose, New York 1 mieste.Dakatras John H. Cassidy, isz Bellevue ligonines sako kad Metesky nežinojo ir nesuprato ka jis buvo bedarąs, padedamas tas sprogstanczias bombas.Bet Teisėjas John A. Mullen nutarė: Szis to daktaro raportas ežia nieko nebereiszkia. Teismas nenuskriaus Meteskio jeigu vėliau bus tikrai pripa- redinta kad jis nėra sveikoproto. Bet dabar jis turi stotiin teismą ir atsakyti už savo prasikaltimus. ’ ’

Platinki! “ Saule”
AUTOM OBILIUSNUO TILTO

Bagocziu Ergelis

Loszikas ir dainininkas Frank Sinatra, (po kaire) ir Rex Harrison su savo sužieduotine Kay Kendall, sų- simusze, susipesze per koki ten vaikiszka nesusipratimą, Kiek mes galėjome sužinoti tai szitas Harrison, atvažiavęs isz Broadway, New York in vakaruszkas in Holly

wood, dažinojo kad jo sužieduotine Kay Kendall buvo insimy Įėjus in dainininko Frank Sinatra spalvingus marszkinius. Kiek buvo galima sužinoti tai Rex Harrison, supykęs ar per insimy- lejima apakęs du sykiu par- trenlke ir sumusze ta daini- ninka, Frank Sinatra.

isz Stoneham, užsimusze kai jos automobilius nukrito nuo tilto ir inkrito in Mystis River upe, prie Redford.Upe toje vietoje yra apie dvideszimts pėdu gilumo. Policijantai spėja, kad ji negalėjo suvaidinti savo automobiliu ir už tai inkrito in ta upe.

V A R S Z A V A , L E N K IJA  —Wladyslaw Gomulko valdžia yra pravarius du Stalinistus isz savo tarybos ir yra panaikinus ju ministerijas, ju vietas toje savo taryboje.Tiedu Stalinistai yra Boles- law Ruminski, kuris buvo chi- mijos fabriku virszininkas ir Karimierz M ijal, vieszu valdžios reikalu bosas.Kodėl jiedu buvo pravaryti, Lenku laikrasztJziai nesako; bet nežiūrint kodėl ar del kurios priežasties jiedu buvo par- varinti, ežia Lenku Komunis- tiszka valdžia parode savo drąsą, drysdama pasistoti priesz Kremlino padupezninkus. Gal ta valdžia susiras dar ir daugiau drąsos, ir praszalins kitiems Sovietams.

K A R E IV ISNUSZAUTAS Cyprijos Klausimas Iszkeliamas

M ER GA ITU K ED IN G O50 Ugniagesiu Ir Susiedu Jos Jieszko MiszkePirkite U. S. BonusAnglijos KaralieneH M

STONEH AM , M A SS.— Penkios deszimts metu amžiaus Ponia Winifield Russell,
Anglijos Karaliene, Elzbieta Antroji ežia linksmai nusiszypsoja kai lailkraszti- ninkai ja užklupo, kai ji lauke savo vyro Duke of Edinburgh atvažiavimo. Jiedu susitiko in Lisbon ir paskui praleis keturias dienas in Portugal. Buvo eje gandai kad jiedu persiskirs ir kad jos vyras jau su kita mote- riszke yra susidėjęs, bet dabar pasirodo kad tie gandai buvo tik gandai, be jokios teisybes.Nežinojo Jos BudaKunigas — Žmogeli, girdėjau kad tu in savo paezios galva paleidai su puodu?Vyras — O ar * kunigėlis pažysti mano boba?Kunigas — Ne, nepažystu.Vyras — Tai kunigėli daugiau nieko nesakyk!

B E LLM A W R , N. J .  — Neturiu metu graži, geltuonplau- ke mergaituke dingo isz savo namu. Isz pradžių buvo manoma kad kas nors ja pasivogė ir kad ji dar gyva. Jos tėvai vis taip tikėjo ir taip norėjo tikėti ir taip meldiesi, kad tas kuris ja pasivogė, ja sugražins jiems linksima, ir gy va.Bet dabar mažai vilties tebe- I liko.Penkios deszimts ugniagesiu ir szimtai susiedu visur tos mergaitukes jieszko. Net ir F B I policija yra stojus in talka.Vienas žmogus yra intartas keturios deszimts trijų metu amžiaus Vera Lovering, kuris buvo užkibinęs kita asztuoniu metu mergaite. Bet jis pasek, minga! iszsiteisino ir priparo- dino kad jis tuo laiku buvo darbe, ir kiti darbinnkai tai patvirtino.F B I policijantai stojo ežia in talka, nes galimas daigtas, kad tas ar tie kurie ta mergaituke, 4 metu Mary Jane Barker pasivogė, iszvažiavo isz New Je rsey ir gal perženge skersai valstijos rubežiu. Kai taip kuris prasikaltėlis padaro, tai jau visas klausimas parvirsta F B I policijos reikalu.To miesto Mayoras Deveney per laiikraszczius ir per radija paskelbė kad jis sutinka tarpininkauti tarp tu vaikvagiu ir tos mergaites tėvu, jeigu tik ta 
\ mergaite bus sveika ir gyva sugražinta. Jis  prižada kad niekas ji neseks ir jis pats nieko neintars ir nieko neklaus jeigu kas ta mergaituke jam sugražins.

MT. H O LLY , N. J .  — Kareivis Saržentas isz Fort Dix biivo nuszautas. Policija yra suėmus jo žmona.Staff Sergeant James J .  Mongo, trisdeszimts asztuoniu metu amžiaus buvo perszautas per galva kai jis sėdėjo savo namuose, in 716 Holly Lane, po pietų kai jis žiurėjo in televizijos programa. Jis  pasimirė in Burlington County ligonine.Policijos virszininkas, Earl J .  Donnelly sako kad to 'kareivio žmona, trisdeszimts septynių metu amžiaus Gertrude ji nuszove.Jųdviejų sūnūs, lakūnas, devyniolikos metu amžiaus J a mes Mongo, buvo namie tuo laiku ir yra dabar sulaikytas kaipo liudytojas. Kitas sūnūs, 17 metu amžiaus, Thomhs tuo laiku buvo iszejes kur.Susiedą: sako kad Saržentas Mongo buvo keletą kartu susi- peszes su savo žmona. Tik keletą dienu priesz tai Saržentas buvo grasinės nuszauti savo žmona su revolveriu. Ju  sūnūs James tuo laiku buvo paleidęs szuvi isz medžiokles karabino in savo tęva, bet nepataike.Policijantai buvo suareszta- ve tęva, kuri jo žmona buvo apskundus, ir sunu, kuri tėvas buvo apskundęs. Jideu vėliau buvo paleisti po tukstanezio doleriu kaucijos.Iszliko Gyvas Gaisre

Užsienio Ministeris E vangeles Averoff-Tossizza, isz Graikijos, pasiszneka ✓ su Christian Pala,mas, (po kaire) Graikijos Ambasadorių in Tautu Sanjunga, pirm negu jis eina in posėdi New York mieste in politikos susirinkimą, kur bus svarsto

ma Ciprijos klausimas.Graikijos atstovas reikalauja kad Ciprijos žmonėms butu leista, balsuoti ir nutarti: ar jie nori pasilikti po Anglijos priežiūra ir valdžia ar susidėti su Graikijos valdžia.
Trumpa Darbininku$100,000 Alga Iii MetusN EW  Y O R K , N. Y . —Dideles kompanijos ir fabrikantai bedavoja, kad jie negali rasti gana darbininku, kurie norėtu po szimta tukstanęziu doleriu ant metu.Tie fabrikantai viens nuo kito vagia su ps,pirkimais ir ky- sziais tokius darbininkus. Kompanijos kitas kompanijas iszperka bile tik gali gauti tu 'kompanijų tuos gabius ir svarbius darbininkus.Tokiu gabiu žmonių dabar trumpa ir trūksta už tai kad per kara daug tokiu gabiu ir

mokytu vyruku stojo įn vaiska ar buvo patraukti in Vaszing- tona. Ir kita priežastis tai kad dabar vis daugiau ir daugiau tokiu dideliu kompanijų ir fabriku iszdygsta, kuriems tokie mokinti žmones yra reikalingi.Daug kaip keturi szimtai tokiu kompanijų dabar jieszko tekiu mokintu žmonių ir siuli- na net ir daugiau kaip po sziip- ta tukstancziu doleriu ant metu. Tokios ketmpanijos moka savo agentams du ar tris szim- tus doleriu ant dienos, kad jie jems tokius darbininkus su- jieszkotu ar riuo kitu 'kompanijų “ pavogtu.”o  a  * l oV A IK V A G IA IIR V A IK ŽU D ŽIA IAr Czia Butu Tas Pats Vienas Žulikas?

Skaitykit “ Saule”
Dabar ‘Saules’ prenumerata in Suvienytose Valstijose: Metams $7.00; puse metu $4.00.

Mart’n Jacobs, vienas isz seneliu kurie iszliko gyvi per ta baisu gaisra kuris isz- tiko Katie Jane Namus, in Warrenton, Missouri, czia I yra vežamas in ligonine.Daugiau kaip septynios deszimts seneliu žuvo toje nelaimėje ir apie penkios deszimts buvo sužeista.Szitas “ Seneliu Nomas” , prieglauda neturėjo nei lais- niu isz valstijos ir neturėjo jokiu prietaisiu del apsaugos nuo tokos nelaimes.

P H IL A D E L P H IA , PA. — Visi Philadelphijos po’icijan- : tai yra gave insakyma jieszko- ti to žuliko kuris nukankino, nužudė maža va ika ir inkiszo ; jo sužaliota lavonėli in maža baksa ir paliko in Strawberry Mansion*Barberys, Max Schellingcr, ant York ulyežios, pamatęs to vaiko paveiksią sako kad jis tam vaikui buvo plaukus taip nukirpek. Jis  sako kad tas vaikas jam buvo pasakęs kad jis turi penkis brolius ir sesute ir kad jis “ ana, tenai, netoli gyvena. ’ ’Policijantai, suradę to vaiko lavona ir pamate kaip jo plaukai buvo nukirpti, isž pradžių spėjo kad jis buvo isz Seratna- mio, nes taip plaukai Seratna- miuose yra kerpiami. ^Detektyvu virszininkas, Jno

J .  Kelly sako kad tas žulikas, žmogžudis gal tyczia taip parūpino kad to vaiko plaukai butu nukirpti kad suvdežiotu ir sumaiszintu policijantus.Daktarai priparodino kad to vaiko plaukai buvo nukirpti ar po jo mirties ar ka tik priesz jo nužudinima, nes jie rado nukirptu plaukgaliu ant ! jo lavono.
Į Keiscziausias dalykas czia tai kad niekas nėra atsiszau- kes, ka d niekas nėra paskelbęs kad j u vaikas yra dingės.New Jersey valstijos policijos Kapitonas D. C. Borghard mislino k adjis czia ika nors suseks kai jis dažinojo kad viena moteriszke buvo dingus su savo deszimts metu šuneliu, Sausio dvideszimts szeszta diena,l
į bet tas jos sūnelis yra szviesia- plaukis ir sveris apie deszimts svaru daugiau negu szitas nu- žudintas vaikas.Policijantai in Barrington, Rhode Island ka panaszaus buvo suseke, bet ir czia nieko tikro ar aiszkaus nebuvo. Czia jauna motina su savo szesziu (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Athens mieste, Graikijoje, Ponia Asssiliki Bakalis, bevažiuodama Agrinion kompanijos autobusui in South Central Greece, pagimdė dukrele. Aii- to'busio konduktorius ir viena keleive jai padėjo ir ja prižiūrėjo. Dabar tu autbbusiu kompanija yra paskelbus kad ta mergaite gales per visa savo gyvenimą važiuoti kur tik ir kada tik ji norės ant visu tos kompanijos autobusui visai už dyka.Pagarsėjęs New Yorkietis ginies, užaugės ir mokslus ejes tame pacziame Lietuvos miestelyje, kaip tas Lietuviszkas Žydyas Jack, :Soble, kuris buvo keletą' sanvaites atgal su- aresztuotas, ir intarats kaipo Sovietu agentas, sako kad tas Soble yra buvęs Lietuvoje su- aresztuotas ir pasmerktas už savo Komunizmą. Bobelio tur tingas ir intakingas tėvas parūpino kad jo sūnūs galėtu bu ti iszmainytas del pasmerkto Lietuvio kalėjime. Ir Jack  Soble iszvažiavo in Rusija.Tada, kai Rusija užėmė Lietuva, Jack  Soble sugryžo in savo gimtine, Lietuva. Jis  savo giminėms patarė mesti Komunizmą nes jis pats jau buvo nusivylęs Komunizmu.Musu laikraszcziai, ežia Amerikoje, labai greitai pasiskubino paskelbti kad tie suimti sznipai, iszdavikai yra Lietuviai, bet jie neiszdryso pasakyti kad jie teiipgi yra ir Žydai.Eisenhoweris dabar bilijonus doleriu szvaisto svetimiems krasztaims. A r jus žinote, ar insivaizdinate kiek ir ka bilijonas doleriu reiszkia? Je igu jus turėtumėte bilijoną doleriu deszimtinemi’s, tai jus galėtumėte nukloti didžiausia musu vieszkeli, isz New York miesto in San Francisco daugiau kaip tris sykius.Mums iki saiol vis buvo sunku suprasti, kodėl musu valdžia tiek daug tu svetimtau- cziu, Dypuku insileidžia in musu kraszta. Bet dabar vienas musu politikierius draugąs mums viską paaiszkino. Jis  sako argi tai nebutu ežia geras politikierių sumanymas parsitraukti daugiau žmonių, kurie tu politikierių nepažintu, ir u'ž juos aklai balsudtu? Gali but, gali butlįK ai valdžia suvaržė pinigu paskolas, tai kontraktoriai irtos kompanijos kurios naujus namus budavoja baisiai supyko. Visi jie kaltina Republiko- nu valdžia bendrai ir pati Ei- senhoweri ypatingai. Jie  sako kad nebuvo jokio reikalo valdžiai' ežia kisztis, nes viskas ėjo tvarkingai.Keli darbininku uniju vadai bus patupdinti in kalėjimus, kiti bus paszalinti, bet dauguma sukeziu ir Komunistu vis pasiliks darbininku uniju vir- szunese.

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju  Szeimynos M I C H I G A N  F A R M  S U R I SFO U N T A IN  — M ICH IG A N
J U S  esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite M ICH IG A N  

"  FA RM  Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

1 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 Stiris 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 “ T E V E L IU  
SU R IS ,”  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 “ T E V E L IU  S U R IS.”

Jeigu panorėsite “ Michigan Farm Suris,”  tai raszykite ant adreso:M ICH IG A N  FARM  CH EESE D A IR Y , Ine.,
JO H N  A N D R U LIS, Pres.FO U N T A IN  — M ICH IG A Nmums prižadės, galima tikėtis kad daug ko susilauksime ir pamatysime Jordano kraszte už gal mažiau kaip devynios deszimts dienu. Ir ežia nieko nepagelbes ponas . Karalius Saud, kai Anglija isz to krasz- to pasitrauks. Ir  kad Anglija pasitrauks, tai nėra jokios abejones, nes ji taip jau yra paskelbus.Platinkit “ Saule”

Pypkes Durnai

Jeigu,Jeigu vyras yra iszklydes,Tai puse bėdos,Nes ji galima greitai Užvesti ant gero kelio,Bet jeigu motere paklysta Tai eina tiesiog po velniu,Nes vyras ne yra sztant moteres pataisyt.LietuvosGenerolinio Konsulato New York Pajieszkomi Asmenys gi-

Nežiurint kaip iszkilmingai Eisenhoweris priėmė ir vaiszi- 
110 Saudi Arabijos Karalių Saud ir kaip jis jam gerinosi, ir nežiūrint ka tas karalius

Abromaviozius, Stasys, mes 1917 m.Baltrunlene-Pupelyte, Ona, ir jos sesuo Petroniene, Valia, gyveno Buenos Aires, Argentinoje.Baroniene -Gaddamavieziute Vladislava, duktė Antano.Braižys (Bražinskas) Juozas, suims Juozo.Bucziute-Jankuniene, Antaninai, ir Jankūnas, Romualdas.Budaviene-Degutyte, Agniete, isz Tauragės ap.Bujanauskiene, Ona, isz Marijampolės ir jos sūnūs Stasys ir duktė Mary.Burnys, Zenonas.Ozesnavicziene, Urszule, isz Budežeriu k., Vilkaviszkio ap.Dambrauskaite — Kubiliene Elena, duktė Apolinaro.Deguty te-BudaViene, Agniete, isę Tauragės ap.Dinapaite-Zimiiehe, Marijona, isz Kaltinėnų vai.Dzindzeleta, Aleksandras, sūnūs Jono.Gaidamavicziute - Baroniene Vladislava, duktė Antano.Globis, Antanas, sūnūs Antano.Grigaitis, Jonas, suirus Petro, isz Vilkaviszkio ap.Grigaliūniene - Juknevieziu- ! te, Marijona, duktė Silvestro1.Ivanovas, Kostas, suirus Aleksandro.Jankunioiie-Bucziute, Anta-ituną, ir Jankūnas, Romualdas.Jonaitis, Antanas ir Petras,

Mikalina ir jos broliai Pavasa- rys, Pranas ir Stasys.Zimliene - Dinapaite, Marijona, isz Kaltinėnų vai.Žukauskas, Ernestas ir sesuo Elena, vaikai V in c o , gyvenusi Shenandoah, Pa.Jieszkomieji arba apie juos Consulate General of America, žinantieji maloniai praszomi atsiliepti in :41 West 82-nd Street,New York 24, N. Y .•J* ♦*«NAMU S Ū D Ą S !
suirus Antano, gyveno Elizabeth.Juknevicziute - Grigaliūniene, Marijona, duktė Silvestro.Jliocziony te-Kožiene, Elzbieta, duktė Motiejaus.Jurgeliunas, Stanley.Juronis, Juozas, suirus Jono.Kairiuksztis, Jurgis ir Simo n as, suims Jurgio.’ Kiszkyte, Brone, gimusi Rygoje, gyvenusi Pandėlio vai.Kožiene-Juoczioiryte, Elzbieta, duktė- Motiejaus.Krincius, Jurgis, suims Jo no isz Kaltinėnų vai.Krupukaitiene - Valentuko iiyte, duktė Povilo ir vyras Jurgis.Kulhiliuniene - Dambrauskaite, Elena, duktė Apolinaro.Kuzmickas, Saliamonas, suims Simono.Langas, Jonas, isz Vabalninko vai., turėjo knygyną Worcester, Mass.Levickas, Jonas, gyvenęs Waterbury, Conn., 43 W . Porter St.Meszkauskas, Anicetas ir Jonas, suims Kazio,'isz Anyk- szeziii vai.Naujokaitis, Vincas, isz Bartininkų.Olbibas, Stasys.Paszikevioziene - Pautienyte, Ju lija , vyras Paszkeviczius, Juozas, ir duktė Aldona, gyvenus Montevideo, Urugvajuje.Pautienyte - Paszkevicziene, Ju lija , vyras Paszkeviczius, Juozas, ir duktė Aldona, gyv. Montevideo, U  rugva ju j.Pavasarys, Pranas ir Stasys ir ju sesuo Vizmanięne, Mikalina,.Penkauskas, Julius, sūnūs Antano.Petroniene - Pupely te, Valia, ir jos sesuo Baltruniene, Ona, gyveno Buenos Aires, Argentinoje.Ražauskas, Aleksandras, gyvenęs Brooklyn, N. Y ,Rimkus, Kazys, sun. Vinco, isz Akmenės vai.Rudys, Juozas ir Mykolas, sūnūs Pranciszkaus, isz Sziau- riszkiu kaimo, Tauragės apskr.Skeivis, Kazys, g y v e n ę s  Pittsfield, Mass.Szkema, Juozas, buvęs Belgijoje.Skieczius, Viktoras, sūnūs Juozo.Slaminsikas, Juozas, isz Ben- driu k ., Miroslavo-Slaįb’ados parapijos.iSviliene, Milda ir jos duktė Aldona.Tankus, Mikalina, jos sūnūs ir duktė Varuka.F t a ra, Motiejus, isz Mocka- budžiu k., Keturvailaldn vai., Vilkaviszkio ap.Valentukonyte - Krupukaitiene, duktė Povilo, ir vyras Jurgis.Vitkauskas, Viktoras, sūnūs Ignaco, isz Kražių vai.Vizmaniene - Pavasariute,

(Tasa nuo 3-czio puslapio)truviene.Viena diena, apie antra valanda po (pietų viens Klimutis, atsistojas ant vidurio ulyezios, ’paleido dikta akmenaiti in, M iku grinezia ir pataikė tiesiog iii Įauga. Stiklas suskambėjo ir iszleke. Tai buvo jau per daug. Mikas pasiėmęs pora viuu nuėjo užkalti duru isz savo kiemo iii Baltru kiemą. Tokiu ibudu dvideszimts metu kuograižiau- sio sutikimo galutinai užsibaigė. Žinoma, jie paliovė vienas pas kita vaikszczioja ir net szeimynai uždraudė. Per Tris Karalius Baltrus Klimas, kaip tikras katalikas, gražiai iszsi- reže ir p arėjas namon trauke pas Miką iszplusti ji. Bet pri- ejas prie durelių ir pamatęs kad jos užkaltos, atsiminė kad juodu su Miku piktu ir nuleidęs galva sugryžo iii grinezia ir per visa vakara buvo nuliūdęs ir piktas.Ta pajezia diena Mikas, Kat re ir du Pakinkuoziai nuėjo in tvartu nelaimingo sergauezio penimio, kuris taip staigai suardė sutikima dvieju kaimynu. Jis  jau įpraldejo taisytis ir jau iszragaudavoi dikta lovi jovalo; jis jau galėjo vaikszczioti’bet lyg norėdamas pasiskunsti savo gaspadoriams tuom tarpu gulėjo ir dūsavo. Kur dingo tie jo lasziniai! Jis  dabar iszrode lyg pusetlninkas kuris isztisus metus pasninkavo.— Tai prakeikta ragana! Atsiduso Katre, pamisimus kad per savo kaihiinka palydėjo bent dvideszimts svaru la- szniu. Mikas tylėjo. Kaip tai? Trauke Katre tolinus: Jie  ta meitėli apvertė in niekus, pa- musze žąsinui koja, iszmusze Įauga, pliauszkia, plynių žino ka apie mus po kaimu ir tu jiems dovanosi? Nepaduosi in suda? Nejieszkosi teisybes? Tai tu tikras besmegenis!Mikas tylėjo. Ja u  treczia diena kaip Katre neduoda jam pakajaus su tuom sudu. Bet kaip žmogus gali skusti Baltru su kuriuom dvideszimts metu. Ne, liežuvis jo neklausys. Bet tuom tarpu Katre jau isztikru- ju užgulė ant jo. J i  ilgai szne- kejo jam tvarte, paskui kieme, paskui grinozioje, paskui isz- ejus su juom ant ulyezios ir vis sznekejo, • sznekejo, sznekejo, ne valandėlės nenutildama, pakol Mikui ant galo galva pradėjo suktis. Tada jis užkeikė, kaip priguli geram žmogui, pa- sitaise kepure, nuspjovė ir nuėjo in Verszius, nuo mus kaimo bus tik pora viorstu.Dailu buvo žiūrėti kaip iszrode veidas Versziu sūdo sekretoriaus kada jis iszgirdo kad Pakinkis supyko su Klimu. Ir taip jis buvo nedailiausias o tada .jau suvis buvo plynia žino in ka panąszus. Ant jo veido

vietoj barzdos ir usu, žele kažin koki rauduoni krūmai ir tai tik kur-ne-kur. Didesne puse jo veido buvo užėmus nosis. Po teisybei tai buvo gana daili nosis, tiesi, plona, smaila bet gražiai inaugus ir bent tris syk didesne už nosis visu mano ir jus pažinstamu, vyrueziai Tuom, tarpu visos kitos dalys veido Versziu sekretoriaus: burna, akys, kakta, smakras, buvo suvis mažutėlės. Per tai, kaip būdavo, szneki su sekretorium, tai rodos kad ne su juom szneki, bet tik su jo nosia o kaip Versziu sekretorius nulenkęs galva ka mislina tai rodos kad jis mislina ne -su galva bet su nosiai. Pravarde jo buvo Vielpszikrevskis, bet ne vienas žmogus Veresziu gilinuos, net ir pats sudžia negalėdavo isztarti jo pravardes ir visi vadino ji ponu Nosium.Ponas Nosius sėdėjo savo kambaryje ir sznekucziavo su praibarszicziaus sesere, vargonininku ir vienu anų vaikinu. Ant stalo buvo padėta kepure su rieszutais ir visi dar'b- szcziai krimto rieszutus. Mikas kaipo geras pažinstamas, in- ejas pasisveikino ir paemeš sauja rieszutu pats pradėjo krimsti. Boba pasakojo kaip geriausiai kvarbuoti kiauszi- nius ir sznekta buvo taip interesinga ir smagi kad jos užteko bent ant poros valandų. M it a s  pykęs pyko ir patyloms keike boba bet nieko nesake ir gražiai tusztino kepure. Ant galo sznekta užsibaigė ir jis jau tikėjosi kad svecziai iszeis palike ji viena su sekretorium.— Kaip Klimo sveikatele? Kodėl jo niekur nematyt? Staiga užžklause bobai, gerai žinodama kad apie tai visai nepriguletu klausti Miko.— Mmm, ot, Dievui dėkui! Atsake per uosi ir lyg murmėdamas, Mikas, bet paskui tuo- jaus paszoko ir supykęs aisz- kiai pridėjo : o ka asz galiu žinoti? A r  asz jo vartauniukas?Gavus toki meilu atsakymą, boba jau dauginus nieko neklausinėjo. J i  atsistojo, pleste- lejo savo žiurstu ir , pasakius sudiev iszejo. Vyrai pasiliko bet Mikais priesz juos nelabai gedėjusi.— Asz pas tave, ponas sekretoriau su reikalu atėjau, pasakė Mikas.—• Su kokiu reikalu? Atsiliepė Vielpszikrevskis, pasu- kse savo uosi ant Miko.— Mmm, ar negaletumem in kancelarija ?Vyrai suprato kad Mikas prie ju nenori pasakoti, tuo- jaus atsistojo, pasakė kad jiems jau laikas eiti, atsisveikino ir nutraukė pas Joszku.— Su kokiu reikalu? P aklausė antra; syk sekretorius.— T O L IA U S ' B U S —
K A T A L O G A SK N Y G ŲVisi pirmieji Katalogai dabar yra negeri. Szis Katalogas užima visu anų vieta, todėl užsisakykite knygas iss szito Katalogo Nr. 1957IS T O R IJO S , P A SA K O S , A P Y S A K O S , IR  T. T.No. 101—Kapitonas Velnias, Puikus apraszymas, d i d e l e  krivua. 404 pusią rvm. 50c No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszymas, 202 pus, 50a No.103—Vaidelota, apysaka isz pirmutines puses szimtme- iizio iszimta isz Lietuviszku ažlieku. Su paveikslais. 177 dideliu puslapiu, 35c.N o .l l l—Sziupinis (3 dalis) talpinasi sekanti skaitymai: Yda isz maiszo iszlins; Apie boba ka negalėjo savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis J  urgis, Galinga ypata galybe meiles; Raganiszka lazdele; Boba kaip ir visos bobos; Teipgi juokai, rodos, trumpi pasakaitymai ir 1.1., 52 puslapiu, 20c.No.112—Trys apysakos apie pinigai galva-žudžiai; Ražan- czius iszgelbsti nuo smert; Szv. Kristupą; Juokingi szposelei; Kaip traukt giliukiugai 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; Vaiku ežiu plepėjimas, 62 pus,, 20 c.No.120—Dvi istorijos apie Valukas isz girios; Ant nemano. 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 Vąlencziojs, Ko- žnas daigtas turi savo vieta; Ka pasakė katras paęziuojas, 76 puslapiu. 25c.No.129—Keturios istorijos: Ketvirtas Prisakymas Dievo, Keliautojai in Szventa Žeme; Beda; Tamsunus prigauna. 58 puslapiu, 20c.No.134—Dvi istorijos: Baisi Žudinsta, Urlika Razbaininka, 43 puslapiu, 20c.“ Saule”  gražiausia ir tinkamiausia dovana nuo ’ Lietuvio, Lietuviui.No.138—Apie Irlanda; Robertas Velnias; Medėjus; Kaip Kuzma Skripkorius Likos Turtingu Ponu. 35c.* No.142—A  p i e Paveikslas Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Jerukausko, Osieczna. 40 puslapiu, 20c.No.144— Apie Ranka Ap- veizdos, Nedaejusia Žudinsta, Pakutninkae, A r Paszaukt Tęva Zokoninka Bernadina. 61 puslapiu, 20c.No.145—A p i e Velniszkas Malūnas Kaip Studentas Lojo, o Maluninkas Pabėgo, Stebuklinga Puodą, Dainele. 47 puslapiu, 15c.No.146—Apie Auka Nihilistu, Stebuklas Kuczios N aktį 62 puslapiu, 20c.No.148—Apie Joną ir Alena, Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c No.152—Apie Kajimas, Drūtas Petras, Nuogalis. 62 puslapiu, 20c.No.155—Szakinis NedorasŽydas, Du Draugai. 136 puslapiu, -35o.No.150—Apie Duktė Akme- noriaus, Klara, Nuspręstasis, Ant Kiek Užlaiko Moteres Paslaptį. 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 puslapiu, 20c.

No.158—A  p i e KapitonaiStormfield Danguje; Pabėgėlė; 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, Žvaigi dės ir Kitus Dangiszkus K ūnus; Meszla-vežis; Grapas; Ė g li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. Apie 100 puslapiu35c.No.166—Apie Sūnūs Mal- kians; Iszklausyta M a l d a  Vargszo; Geras Medėjus. 20a.No.172—Apie Duktė Mariu; Sruolis Isz Lietuvos. 68 puslapiu, 20o.No.173—Apie Talmudo Paslaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- ̂  davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.No.175—Kuczios Žemaites; Gudras Piemenis; Isz Ko Susidarė Anglis; Kaimiecziu Aima- navymai; Eiles; Kokis Budais Apgavikai Apgauna Žmonis; Prietarai ir Burtai; Juokai ir Paveikslai. 20c.No.176—A-Be-Cela, Pradžia Skaitymo ir Raszymo. 25c.
Kitokios Knygos

Pirkite U. S. Bonus

No.178—Tikrausias Kabalas arba atidengimas Paslapcziu Ateites su pagelba Kazyrom. 25c.No.180—Kvitu K n y g u t e  del Iszmokejimo Pinigu Ligoniams. 35c.180^j—Kvitu K n y g u t eDraugystėms, del Kasieriaus nuo Sudėtu Pinigu ant Susirinkimu. 25c.No.194—Trumpas Katali-kiszkas Katekizmas, pagal isz- guldima Kun. „ Piliauskio, su nekurias Naudingais Padėjimais. 35c.No.196—Stacijos arba K alvarija Viesz. Jezuso Kristuso 15o.No.197—Graudus Verksmą!arba Pasibudinimas prie Ap- mislinimo Kanczios Viesz. Musu Jezuso Kristuso. Knygute ■reikalinga ant Gavėnios. Pagal senoviszko būda, 15c.No.198—Gromata arba Mu- ka musu Iszganytojaus Jezuso Kristuso, peraszyta isz groma- tos rastos grabe musu Iszganytojaus Jeruzolima. 10c.No.200—Eustakijuszas. Istorija isz Pirmutiniu Amžių Krikszczionybes. 128 pus. 35c.No.201—Istorija apie Amžina Žydą. Jo  kelione po svietą ir liudymas apie Jezn Kristų. Pukius apraszymas. 20c.No.202—Novena, Stebuklingo Medaliko Dievo Motino* Garbei. 15c.No.203—Knygute, Tretininkių Seraphiszkas Officium. 15c
Kaip Užsisakyti Knygas:
CSV 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 pinigais siusti, tai reikia Užregistruoti laiszka su pinigais.’Nepamirszkite dadeti deszimtuka ekstra del prisiun- timo kasztu.Visi Moni-Orderiai ir Pinigai, o ir visi laiszkai “ visada turi būti siusti vien tik ant szio adreso:S A U L E  P U B L IS H IN G  0 0 .,Mahanoy City, Pa., - U. S . M
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NAMU SŪDĄS!
N E ’ ' vyrucziai, niekados nebe tik eiki te, jeigu jums ka pasakos musu kaime. Tikėkite kam norite, na: tegul jums sakys kaid didysis Versziu varpas susimislyjas nulipo nuo varpinyczios, nutraukė in kar- cziama pašiprasze puskvatier- ke ir atsisėdės u'ž stalo, iszgere užsikandės sūrio. Tai jau visai neiszrodo ant teisybes bet visgi greicziaus galima tikėti negu tuomi ka pasakoja mus kai-6 me.’ Dvideszimts metuežiai gyveno gražiausioje sandaroje. Ir  veseilia abudu sykiu kele ir szliuba viena diena eme: Baltru Klim ą su jo raudon-vei- de Kožiuke jaunukas kunigėlis suriszo pirma, o paskui juodu tuojaus Miką Pakinki su K atriuke. Taigi, nuo tos dienos prasidėjo pas juos tokia sutartis. Kur tik matai, vis sykiu. Pirmiausia, abudu szalia vienas kito iszsistate po nauja grin- czia. Paskui, ar in lauka važiuoja ar in bažnyczia, vis Miko vežimas paskui Baltraus, Abba nueik Nedelioje pas Josz- ku, Mikas sėdi sykiu su Baltrum. Sykiu aria, sykiu sėja, sykiu Velykines eina, lygiai ant abieju kunigėlis barasi kad poteriu nemoka. Pyktis anaiptol ; juk juodviem ne pyktis nėra už ka. Tegul Baltrus mėgsta iszsitraukti; Mikui, po tei- ssybei ir ne pro sžali įpuskva- tierke, kas szia gadyne negeria! Bet Baltrus mėgsta, prisigerti isztikruju ir iparejas namon, būtinai arba Įauga iszibel- džia, arbai puodą su barszcziais parverezia arba net užsikeso su, kumszezia ant Rožes: žinoma tiktai užsikeso nes Rože ne tokia, moteriszke, ji nepasiduoda, vyrui. Tada Baltrus jau nenusedi namie. Eina pas Mika ir pradeda* ji, kaip inmany- dainas, plūsti. Toks jau prakeiktas būdas. Pasirodo kad Miką ir pati žemo neszioja ir neprarija tik per savo kvailumą nes Mikas baisus sukezius ir vagis. Pernai apsuko Baltru, inmaines jam niekam neverta kumeli. Ne tik vagiai bet ir sve- tim-moteriauja: negana jam savo iszverst-akos Katrės, da sukasi prie Rožiukes. Žinomai, asz ežia pasakoju da gana gražiai bet Baltrus plūsdavo kaip kada visai neprideraneziais žodžiais. Na, o ka Mikas? Mikas tylėdavo kaip užsirijas ir jeigu ka veikdavo tai ant jo visai nežiūrėdavo. Tik Je igu  jau Baltrus tikrai svarbu žodi iszversdavo tai jis nusiszypso- davo, pasukdavo savo fcairaji usa, Baltrus plūsdavo- kol ap- ilsdavo ir neiszlbaigdavo visko, ka tik galėdavo sumislyti. Tada, būdavo, Mikas iszsitiesia ir, lyg nieko negirdėjas, pasako:

—i Na, dalbar Baltrau eik namo gulti.Ir  Baltrus, nieko nesakęs, apsisukdavo ir traukdavo pas savo paezia. Na, kaip ežia pyktis su tokiu žmogum, kaip M ikas. T yli sau, kad ir tu kažinIstorija Apie . . . “ A M ŽIN A  Ž Y D Ą ”T̂o kelione po svietą ir liūdimas apie Jezu Kristų.Per paczta, 25 Centai.S A U L E  - Mahanoy City, Pa.

ka. Priesz kita jis gal ir netylėtu bet Baltrui. Mikas žino kad jis ne isz, piktumo- pliausz- kia. Toks jau jo būdas. O Mikas be reikalo liežuvio galąsti nemėgsta.N a .ir pasakoja žmones kad juodu susipyko. Gal ka bobos nesuteikia ? Bet nieks neinate juodvieju vaidyjantis. Niekados! Kasotai mate kad tokios suaugusios žmonos ir da; gas- padines, gyvendamos viena po kitos no-sia, ir susitikdamos kas dien ipo deszimts sykiu, kad to-4.4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-44-4-4-4-4-4-4-4-4-4-40M

T A R A D A IK A
Seredoj pripuola Pelenu Diena,Kuri mums primena,Kad žmogus užsiėmęs Reikalais to gyvenimo, Pamažu užmirszta, kuomyra,Ir isz kur atejas. Niek-niekiai szio svieto aptemdo jo protą, Ir užkietina jo szirdi taip, Kad užmirszta apie Dievą ir apie savo duszia,O jeigu kada ir atsimena, Tai trumpai ir užszales, Rodos kad žeme yra jomotina, iO gyvenimas lygusgyvuliams,Ir  viskas su mirezia baigėsi.Daugelis yra tokiu kurie Metus ir menesius perleidžia smaguriaudami, Ir  rūstindami savo Dievą,0  tiesa kalbant visipamaži apsnūsta, Ir  reikalauna idant kas nors anuos paragintu. Todėl szventa bažnyczia Suvadina savo vaikus, Pabarsto ju  galvas pelenais Ir  sako sziuos baisusžodžius:“ Dulke esi ir iii dulke pavirsi! ’ * Toji diena yra tai pirma diena Gavėnios. Katalikai privaloapsimalszinti Su pasilinksminimais, Szokiais, kazyrams, teatrais, Koncertais ir taip toliaus, Nes tai yra Pirma Diena 

* Gyvenios!*  *  *] Ja u  isz tikro nekurios Szenadoro bobeles, Darote negerai, .* Kad kitas tankiaiapkalbate,Per liežuvius traukėte,O nekurios da giresi,I r ’isz to puczesi,O kad jais visi myli,-O Baltruviene apie tai tyli, Vai, neužilgio ji  tenais pribus,Kaulus visom: daužys,Tai nereikes jumis -girtis, Ir  taip pūstis.
Pirkite U. S. Bonus

S A P N O R IU S iSu 283 Paveikslais 160 Puslapiu8 col. ilgio, 5Y2 ool. ploario Iszaiszkma sapna ir kas ; ateiteje stosis. Su priedu planatu ir visokiu burtu. Knyga in minksztoa po pieros vlrszelfnose. :: :: Pinigai reikia siusti su užsakymu:T ik ta i,. . . $1.00Saule Publishing Co., Mahanoy City, Pa.,U .S.A .
kios dvi szvarios žmoneles niekad nesusipyktu ir ne syki nebūtu inkibusios viena kitai in plaukus ? Tur but kaip svietas svietu stebuklu da nieks niekur nemato. Tai atsitiko tiktai su Rožiuke ir Katre. Juodvi sztai jau dvideszimts metu, o ne syki da kaip reikia nesusi- pyko. Žinoma, atsitikdavo pa- purkszti. Ju k  negali visai be to apsieit. Susiraukia, būdavo, Rože ir kokias dvi dienas kojos nekelia pas savo kaiminka, ypacz tai taukiaus atsitikdavo kaip abidvi viena diena kepdavo duona ir žiuri, (Dievuleli, tu mano ! Katrės duona kaip ra- gaiszius, o Rože savaja sudegino. A lb a kita syk Katre už- siundydavo Rožes meitėli. Bet ir tai -darydavo tiktai dėlto kad nenorėjo viena kita apsileisti. Jeigu Katre manydavo kad Rožes meitėlis menkesnis ir kudesnis tai niekada nesiundydavo. Bet- ir viena ir kita tuojaus atsileisdavo. Je ig ą  piktumas prasidėdavo nuo duonos tai Katre nusiunsdavo Rožei bandute. O jeigu Katre užsiun- dydavo Rožes meitėli tai isz to niekada dideles bėdos nebūdavo nes Miku szunes buvo- geri -pažinstami visu Baltru gyvuliu ir pavykeje kelis žingsnius gryždavo atgal.Per tai tarp moterių jokio vaido, rodos, negalėjo iszeiti. O tuom tarpu- visais kaimas pasakoja, kad tai teisybe kad Mikas su Baltrum baisiai vienas kita iszplude, kad Mikas net užkalės duris isz vieno kiemo in kita. Bet da negana. Pasakoja kad Mikas su Baltrum pa  ̂dave viens kita in snda; isz pradžios Mikas padavė Baltru o paskui Baltrus apskundė Mika. Dvideszimts metu, ir sztai eme susivaidijo ir da aipsi- skunde! Man rodos kad kunigėlis per ateinanti pamokslą, turės apie tai pasakyti nors pora žodžiu. Po teisybei, tur but daug geriaus butu mesti suda, užpirkti už juodu giedotines ir pavadinti abudu. Visas piktumas pats pereitu nes tai grei- cziausia darbas piktos dvasios Velnias, žinoma ne žiopso. Ar jam smagu žiūrėti kaip žmones per dvidešimts metu tąip gražiai sutinka? Tai jis pagundė!Ir  kaip pamisimi, isz kokio niekniekio- prasidėjo, tai net juokai ima. Prasidėjo isz par- szo. Buvo tai priesz paežius Naujus Metus. Del parszu tai pati rugpjute. Parszinas, isz, kurio tas viskas prasidėjo, jau buvo gana paaugėjęs. Po- teisybei, tai jau nebuvo parszas, greieziausia tai buvo meiteliu- kas, tai yra tokia asaba, kuri ryt, poryt taps tikru meitėliu Tai buvo meitelukas Miko ir visa Miku szeimyna; džiaugėsi juom nes ant Trijų Karalių ti

kėjosi turėsią isz jo storus la- szinus. Bet Blatrai negalėjo pavydėti jiomes; jie turėjo lygiai toki riebu sutvėrimą. Mei- telukai abieju kaimynu užaugo vienoj kaiminėje ir buvo toki jau geri prieteliai kaip- ir juodvieju gaspadoriai. Ypač z graudingas per visa'ju gyvenimą -buvo tas atsiitkimas kad juodu viena diena buvo, parengti ant skerdimo. Abieju smertis buvo paskirta po -paežiu Nauju Metu. Juodu gana gražiai buvo užauginti, bent-gi daug gražiau® buvo prižiūrimi ne kaip visi Klimucziai ir Pa- kinkiycziai.Per Naujus Metus abudu jauni prieteliai, kuriuodu buvo aibelnai linksmaus budo, vaik- szscziojo- nnliude ir nuleidę nosis y o Baltru kiemą, tpom tarpu Balrtuviene, pasiėmus botagą, ėjo varyti in tvarta savo karves,. Pamaezius panimius, ji staptelėjo ir žiuri katras gražesnis ir jai pasirodė kad Miku parszas gražsenis, “ Kur kas? Ar g-ali lyginti? Tai ir sekasi žmoniemS. ”  Ju k  rodo-s ji nesigailėdavo ne pamazgų ne jovalo. Visokias pabiras, kožna, papuvusia bulve, gruczka, begar les dirsių, visas pluteles, viską kimszdavo in begalini pilvą deglio. Ir  dalbar žiūrėkite! Miku parszinas bent dviem menesiais senesnis ir žinomai, laszi- niai bus bent per puse pirszto storesnį. O juk ir užgimė viena dieną ir užaugo- drauge. Na ar galėjo tokia gaspad i ne, kaip Baltruviene, nepajausti szirdy- je pavydo ? Ja u  taip pasitaikė ir isztikro Rože visai netyczia taip pamisimo. Du dideli szunes tysojo paszalyje priesz saule.— Margiau, szita, ūžia, szi- tai! Pasiunde Baltruviene be jokio, žinoma, piktumo paro-

Ant GavėniosNo. 197 Graudus Verksmai arba Pasibudinimas prie Ap- mislinimo Kanczios Viesz. Musu Jezuso Kristuso. Knygute reikalinga ant Gavėnios, pagal senoviszka būda 15c..No. 198 Gromata arba Muka musu Iszgany tojaus JezusoKristuęo, peraszyta isz groma- fcos rastos grabe piusu Iszgany- tojaus Jeruzolime 10c.No, 202 Novena, Stebuklingo Medaliko Dievo Motinos Garbei 15c.No. 203 Tretininkių Scrap- pliiszkas officium 15c.N6. 194 Trumpas Katekizmas pagal iszguldima Kun. Pi- liauskio, su nekuriais naudingais padėjimais 35c.No. 196 Stacijos arba K alvarija, 15c.Užsisakant knygas, reikia paminti tik numeri. Pinigus siuskite per paczto Postal Note Money-orderi arba Express Money orderi. Nepamirszkite dadeti 10 c. ekstra d<d prisiun- timo kasztu. Adresas:S A U L E  - Mahanoy City, Pa.
džius kaimynu penimi ir szunes tuojaus nuvijo riebu kaimyną. Kaip ir visada juodu -pavykėjo ir suigryžo. Czia nieko pikto nebuvo, juk ir pinna ne syki pasiundydavo. Bet lyg ty- Czia pamate Kazys, Miku vaikpalaikis, asztuoniu metu. Jis  tuo jaus nubėgo -pas mama pasi- skunsti, kaip Baltruviene tyč io ja si isz ju penimiu. Kai re žinoma, sumislijo atlyginti tuom paežiu budu, užsiundyti Baltru deglin. Tokiu budu nelaimingi sutvėrimai negalėjo rainiai pavaikszczioti ne priesz smorti.

Bet dėlto butu da, vis buvę gerai, kad taip butu pasibaigė. Iszejo daug biauriaus. Pavakare, nežinia del ko Miku penimis smarkiai susirgo. Reikėjo jam pataisyti minkszta patala ir pastatyti szalia snukio jova lo isz dirsių miltu. Bet jis suvis nežiūrėjo in jovala, ir tartum visai iszsiižadejo visu linksmybių s,žios aszaru pakalnes. Kodėl jis taip staiga, nuliūdo, ir po sziai dienai niekas nežino. Bet galima buvo sztai ka pasakyti. Paskutine nedelia ji per smarkiai szere: ka žinoma su jaunu, jis griebe kada nors per virsz, Žinoma, galėjo pilvukas pagesti. Na, o czia da plynia Baltru szunis papyne. Gal jie ir priepuoli jam invare.Tiek visi suprato kad apie laszinius jau nėr ka ne mislyti. Ju k  neskersi serganezio gyvulio. Pirmiausia jis per naktį diktai sukus na, o paskui, kas per liga, Dievas žino. Gal tokia liga kad ir valgyt jo- negali. Katre nežinojo ne ka daryt isz piktumo. Bet ka-gi ? Kas dau- giaus kaltas kaip ne kaiminka? Kaziulis pats mate kaip Baltruviene meiteliuka užsiundė. O jeigu butu gera žmona tai kam to jai butu reikeja. Tikrai biaurybe boba. Teisybe sako, kad reikia tris maiszus druskos suvalgyti sykiu su žmogum kol pažinsi, kas jis per vienas. Bet ji su Rože jau rodos daugiaus suvalgė, o nepažino' nieko. Pamate ragana, kad jos parszas turi laszinius tiktai kaip mus Margiaus ir paėmė pavydas. O jeigu jau žmogus ima pavydėt tai ant niteko nežiūri. Yra tokiu žodžiu, kuriuos
j •geri -zmog-palaikiai žino. Su tais žodžiais, kokia nori liga primesi gyvuliui. Tai tau dvideszimts metu sutarties ir suti-

How to get 
the most 
out of your
series E 
Savings Bonds

without \ 
really trying! )

The most important thing about the 
Series E Savings Bonds you own is, of 
course, the security they offer your fam
ily. These Bonds are one of the world’s 
safest investments. Your Government 
guarantees the principal safe—up to any 
amount—and guarantees sure the rate 
of interest, you receive.
U. S. Savings Bonds have another im 
portant advantage, too. Unlike other 
tilings—you can get more out of them 
without putting any more in. All you do 
is keep them after they mature.
Every Bond that you hold today — no 
matter when you bought it—is earning 
money for you. (The only Bonds that 
have stopped earning are the Bonds you 
have redeemed.)
Of course, in case of emergency, it’s good 
’to know that you can redeem your Sav
ings Bonds apy time after two months.

But the longer you keep them the more 
they will be worth and the more money 
you’ll have toward your retirement or 
any other savings goal. Just by keeping 
your Bonds you have the money you 
worked for, working for you.
So start buying Bonds today. Buy them 
through the Payroll Savings Plan where 
you work or buy them regularly where 
you bank.
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Each week for 9 years 
and 8 months, save . . $S.SO $17.60 $44.00

Each week for 19 years 
and 8 months, save . . $3.75 $7.50 $18.75

Visu Ražancziaus Paslapcziu MaldosDel Ražancziaus Draugijos Nariu, ant mažu korteliu, kurios telpa in maldaknyges. V isas setas $1.00. Prisiunskite savo orderi ir viena doleri ant adreso: Saule Publishing Co., Mahanoy City, Pa. U .S .A .“ Talmudo Paslaptys”ŽY D U  T IK Y B O SLabai užimanti apysaka Per paczta, 25 Centai Saule Publishing Company, Mahanoy City, Pa., U .S .A .

Part of every Am erican’s Savings belongs in U . S . Savings Bonds
The U . S . Government does not puy for this advertisement. The Treasury Department thanks,

for their patriotic donation, the Advertising Council and •

SA U LE PUBLISH IN G C O ., Mahanoy City, Pa.

Trys IstorijosApie Irlanda arba Nekaltyb* Suspausta; Robertas Velnias; Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- korius Ako Turtingu Ponu.Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. SA U L E  - Mahanoy City, Pa.
— Gal jusu draugai yra nusiminė ir neramus laike szios bedarbes, tai pasakykite jiems kad užsiraszytu sau “ Saule” , o bus jie jums už tai dėkingi, nes “ Saule”  priduos jiems smagu gyvenimą ir nuvarys ju nuliūdima.

kimo ! Kaip pasakė apie ta Mikui, jis visas paszoko: “ Kaip tai galėjo (palikti be szviežie- nos ant ipaioziiu, Trijų Karalių! Kas ta,i mate? A r geras kaimynas tai -butu padaręs? Nėra ka ne kalbėti: kada vakare, kaip Ba'tru penimis atėjo atlankyti savo serganezio draugo, ji kaip szuni iszvijo ir da numusze gala stimburio,. Už tai isz Baltru puses vėl dailiai pavaikė K atrės žąsiną, gražiausia žąsiną isz viso kaimo. Ta; syk ja,u prasidėjo kova isztikruju. Per v isa sanvaite nuo Nauju Metu iki Trijų Karalių abudu kaimynai vare kerszta priesz viens kita kiek inmanydami ir pai/iusze kojas ne vienam paukszcziui ir gyvulini. Žinoma daugiausia dare vaikai, o per abejus ju buvo' netoli tuzino. Pravadyriais buvo Katre ir Rože. Nei Mikas nei Baltrus nesikiszo ir nei syki viens ar kitas mislino gadytis. Bet abudu turėjo po boba o jodvi jokiu budu nenorėjo tai nusižeminti. Tos dvi bobos ir jodvieme ir po kaima pasakojo baisius daigtus. Galima tiktai stebėtis kaip tokios kytros raganos ir vagilkos galėjo per dvideszimts metu nesipykti.Katre Pakinkiene, ar jus žinote kas ji per viena? Jeigu nežinote tai pažiūrėkite ka ji naktimi dirba, kaip visas kaimas miega. A r jus žinote kas tai per baltas szeszelis valkiojasi po visu tvartus ir užkeri žąsis, versziu s ir kiaules, ypacz kiaules. Ju s  mislinate kad tai n ePakinkiene? J i ,  ji! Jau  jus tikėkite manim. D videszimts metu su ja  kaiminys- toje gyvenu ir kad nežinoeziau. Tai tokia Katre Pakinkiene.O jeigu jus norite žinoti kas per viena Rože Klimiene tai paklauskite Katrės ir jus isz- girsite kad Baltruviene baisi vagilka. Kiek prapuolė per dvideszimt metu rožes žasu ir virsztu! Neseniai prapuolė naujas žiurstas ka ji Kalėdoms buvo insitaiisius. Ana meta nežinia kur 'dingo 7 mastai muilo ir tuojaus po pusei metu Baltrus pasisiude sermėga! Tai matote kas per pauksztis Bal- (Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
—• Kovas - Maneli; treczias me n e si s szio meto.— Seredoj pripuola ‘ ‘ Peleniu Diena, taipgi prasideda Gavėnios barstikimes pelenais nes musu kūnas daug' prasižengė, o norints per tais keturios deszimts dienas truputi susivaidykime; ta diena pasninkas. Taipgi ta diena Szv. Kalėtos, o Tautiszka/Vardine: Raminta. Ir  ta diena: 1947 metuose Augszcziausias Amerikos Teismas įpripažinsta, kad mainieriu 'bosais John L. Lewi- sas yra prasikaltęs prie Teismą. J is  nesutiko sustabdyti straikas Lapkriczio menesyje, kai jau buvo valdžios insaky- ta; 1836m. “ Alnio Karas.’ Al- amos miestelis -buvo Misione- eriu, Praneiszkon u insteigtas 1718 metuose randasi paezia- me Sam Antonio viduryje, ir dabar yra szventove.— Ketverge pripuola Szv. Tamoszio, Tautiszka Vardine: Amolio, Taipgi ta dienai: 1950 metuose trylika žuvo kai ero- planas pataika in vėliavos stie ba^linneapolis mieste. M inn.; 195Qm., Minkszt’os anglies kam pamijos pasiraszo amt naujo kontrakto su mainieriais ; 1939 m., Mainieriu unija pasitraukė isz ‘ O IO ’ Unijos; 1906m., V ilniaus mergaieziu gimnazijoje investa pamokos Lietuviu kalboj; 1940m., ant viso svieto di- džiauias laivas Anglijos ‘ Queen Elizabeth ’ atplaukė in New York miesto uosta, del atsargos. Vėliau szitas laivas buvo apverstas ir paskandintas uoste; 1953m., -Žemes dre bejimas Japonijoje, tresde- szimts du žmones žuvo, o tuks- taneziai neteko savo namu; 1952m., keturi Amerikos laivai paskandinti ir trisdeszimts keturi kiti Amerikos laivai buvo apszaudyti Korėjoje per kara.— Petnyezioj pripuola Szv. Jono nuo Dievo, o Tautiszka Vardine: Anglis. Ir tai diena: 1861 metuose gimė visuomenesPrice $3.00 sute point style.
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veikėju, Daktaras Jonas Szliu- pas; 1789m., Pirmutinis Amerikos Kongresas.Philadelphia, Pa. —Vienas isz dvieju vyru kurie inejo in Jacob Londono gro- cerne turėjo savo' rankoje revolveri. Jiedu inejo apie asz- tunta valanda vakare. 48 metu amžiaus Londonas buvo sau vienas 'grocerneje tuo laiku, ir jis žinojo ka daryti. J is  atsigulė amt grindų kol tie vagiai ■pasiėmė du szimtu szeszios deszimts doleriu isz jo sztoro re- gisterio ir apie keturios deszimts doleriu isz jo' kelnių kiszeniu. K ai vagiai iszlbego Londomas paszauke policijam- tus. J is  policijantams1 pasakė kad tie vagiai buvo balti, vienas vagis buvo apie 30 metu amžiaus svėrė apie 140 svaru, ir jo draugas buvo beveik toks pats.Glendale, N. J .  —Vagiai pasivogė cigare tu ir visokio maisto, kuri savininkai dair nesuspėjo suskaityti ar ant vagystes policijantams duoti pilna raportą, iii Glendale Diner ant Berlin-Haddonfield vieszkelio. Valstijos pPlicijautai atsiskubino in ta vieta kai jiems buvo apie tai vagyste pra- neszta, apie antra valanda isz ryto. Poniai Win. Howell tuos polioijautus paszauke. J i  gyvena per siena nuo tuo restau- ramto. J i  sako kad ji mate du vyru iszeinant isz to restauram- to apie antra valanda isz ryto. J ie  iszejo per užpakalines duriž ,ir greitai insisedo in žaliai automobiliu ir nuvažiavo-. Detektyvas John Craig, isz Berlin, sako kad tie vagiai in- silauže in ta restauranta per
Philadelphia, Pa. —Detektyvai suėmė ir suaresztavo du vyru del apvogimo Fagan Brothers, baldu sztora ant Franklford Avė. Detektyvu in- tarti ir suaresztnoti yra 22 metu amžiaus Charles Robinson nuo Brown uly., ir 20 metu amžiaus Edward Yates, netoli nuo Tioga uly. Detektyvai Hugh Boyle ir Leon Pitz sako kad tie vagiai isz tu savo va- gyseziu gavo apie penkis tuks- tanezius doleriu.Mexico City, Mexico. —Žinios isz Mexico C ity  prane- sza, kad dvylika žmonių ant au- tolbusio žuvo' kai in Torreon, autobusais nusiverte nuo kalno per potvanius iii Coahuila, tarp Torreon ir Dinamitą. Lietus lijo per keletą dienu ir vanduo isaplove daug vieszkeliu kad beveik visur buvo pavojinga važiuoti. Szitas autobusas nulėkė nuo vieškelio, ingriuvo in szaligatve ir taip užmusze dvylika savo keleiviu.

ŽIN UTESPer ta Prezidento invezdini- mo bailiu, keli draugai pasveikino Californijos Gubernatorių Goodwin Knight, kaip puikiai ir gražiai jo 'žmonai iszroda. Jis , nusijuokė nusispjovė ir pasakė: “ Draugucziai, ka ji szi vakara neszioja ant savo nugaros, tai yra" mario viso menesio alga.”Vienas gralborius ant savo autoinobiliaus turi szitoki pa- rasza: “ Važiuokite isz lėto.... Asz galiu palaukti.”

Philadelphia, Pa.—Szv. Kazimiero parapijos Vy- cziai surengė gražu ir tikrai indomu ir pastebėtina, vakarėli su savo “ Minstrel Show” . Sale buvo pilna žmonių iv visi, be jokios iszimties gėrėjosi musu jaunimo gabumais. To vakarėlio vedėjas buvo Albertas Darn e ika; Thomas Meron ir A lbertas Anumi buvo juokdariai. O programėlė su dainomis ir szokiais puikiai iszpildo sekantieji jaunieji: Barbara Jo  Haibza, Carol Kelly, Mary Ann Staniukynas, Helen Tautkus, Agnes Lrshka, Eileen Kasper, Irma Beneviczius, Anna iSun- gaila, Milda Impuleviczius, Wm. Wallace, John Smoluk, Georg-e Kateiva, Harriet Kra- kauskas, Irene Varevice, A g nės Timmins, Teresa Maeey, Mary Ann Burch, Joan Tarris, Thomas Loeosale, Joseph Tu- ronski ir Daniel Bugiliskis.Czia isz tikro buvo Amerikos Lietuviu jaunimo parengimas ir pergale, ir mes sveikiname visus szios parapijos Vyczius už toki puiku ir gražu vakarėli.5 ŽUVO N ELA IM ĖJEPLYM O U TH , IND. — Pen- ki žmones, dvejuose automobiliuose žuvo, kai tiedu automobiliai susikūlė ant US 31 vieszkelio, netoli nuo Plymouth miesto.Nelaimėje žuvo 36 metu Cloyd R. Taylor, 24 metu amžiaus Ponia Lucinda Brady, jos 6 metu sūnūs William ir 4 metu Donald. Visi buvo isz
s a p n aSZV E N C ZIA U SIO S. . . M A LD A  . T .Viesz. Jėzaus ir

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- cziausios, mieganezios ant kalno Alyvų, žem6i Batanijos, bainyczioj Szv. Mykolo Arkaniuolo.Knygos Did. 33/4x5y2 col. T IK T A I, 25 Cts.

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

“ Saule” , kaip szviete, taip ir dar tebeszvieczia tikriems Lietu v jams. Ir geri, tikri Lietuviai “ Saule”  palaiko su savo prenumeratais.
tW A  - B - C E L A ^ l  arba pradžia S K A I T Y M O  ir• • • • • • R A S Z Y M O  64 pus. Did. 5x7 col. Dabar Po 25c.Saule Publishing Co., Mahanoy City, Pa., U .S .A

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

South Bend, ir 45 metu Wm. Clyde Fisher isz Tippecanoe.Valsitjos policijantai sako, kad Fisher negalėjo savo automobiliu suvaldyti prie vieszkelio užsisukimo ir taip susikūlė su automobiliu kuriame važiavo Taylor ir Brady szei- mynos.N A U JA  BIZNIOPR O PA G A N D A

Italijos Laivas

D ETRO IT, M ICH . — Chry- j sler automobiliu kompanija yra taip tikra kad ju automobiliai yra ant szio svieto ge-| riausi, kad ji dabar visiems sa-1 vo automobiliu pardavėjams pataria nusipirkti, General Moters automobilius ir juos padėti prie savo Chrysler automobiliu, kad žmones galėtu viena prie kitu prilyginti.Chrysler kompanija jauežia- si tikra kad tada visi žmones pirks Chrysler automobilius, kai pamatys kaip tie automobiliai yra geresni už kitus, k itu kompanijų automobilius.Chrysler kompanija patarė savo automobiliu pardavėjams nusipirkti Chevrolet ir Ford automobilius ir juos pastatyti szalia Plymouth automobi- liaus; Cadillac ir Lincoln automobilius, ir juos pastatyti prie Chrysler Imperial ir leis-

Dvideszimts septynių tuk- staneziu tonu Italijos didingas “ Augustus”  laivas in- plauke in Nep York uosta be “ tug-boat”  mažu laiveliu pagelbos. New York miesto
uosto darbininkai straikuo- ja sykiu su Philadelphijos ir Baltimores darbininkais.Laivas yra atplaukęs isz Viduržmeiu krasztu. Jis  pirmiau plaukdavo Pietų Ame

rikos krasztu.Tai antras tokis didelis laivas kuris in uosta inplau- ike be pagelbos nuo tu mažu laiveliu. □  a  a
_______________>ti savo kostumeriams tada pasirinkti.Tai pirmas sykis kad mes kur kada mateime ar skaitėme kad taip kuri kompanija savo tavora garsintu. Paprasta kompanija skelbia ir garsina kad jos ta voras yra geriausias ir pigiausias, bet niekados nei

nevamptelia apie kitus tokius tavorus.O dabar Chrysler kompanija praszo savo pardavėju nusipirkti kitu kompanijų automobilius ir juos iszdeti savo languose szalia Chrysler automobiliu, kad žmones galėtu pasirinkti.
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Also matching reception cards, response cards, thank you cards, at home cards and informals. Come in today and make your choice from our
**FUnvar Wadding Lina” catalog.
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)metu šuneliu yra dingusi, ir kiek policijantai buvo gale j e sužinoti, ji yra iszvažiavus in Florida.
JA U N U JU  G A U JO S  SUSIKIRTOApvertė Trokus, Isz- dauže Stubu LangusP H IL A D E L P H IA , PA. —Dvi gaujos vaikezu ir mergaieziu susikirto ir susimusze South Philadelphijoje, prie devintos ir M ifflin ulycziu. Jie  apvertė du troku ir su tusz- cziomis bonkomis, lazdomis ar akmenimis iszdauže daug langu. Visi buvo juodukai.Abi gaujos iszsiskirste pirm negu policijantai suspėjo pribūti.Susiedai sako kad abi gaujos, rodos, atvyko isz Bok Vocational-Technical mokyklos. Jie  sako kad apie szimtas buvo abejose gaujose. Policijantai vėliau suėmė kelis intartus juodukus ir nuveže in kalėjimus.

U G N IA G ESISSU A RESZTU O TA SPradėjo 30 GaisruA T L A N T IC  C IT Y , N . J .  —Atlantic City miesto policija suaresztavo 46 metu amžiaus ugniagesiu pagelbininka Thomas A. Vigue. Policijantai sako kad jis prisipažino pradėjęs trisdeszimts gaisru nuo 1947 metu.Policijantai ji  seke nuo Vasario septintos dienos, kai jis buvo užmatytas netoli Wynn- Mar vieszbuczio, kuriame buvo pradėti devyni atskiri gaisrai.Ugniagesiu virszininkas, Lester Jackson sako kad szitas troko draiverys Thomas Vigue buvo du sykiu sugautas ir su- aresztuotas už namu padegimus kai jis buvo szesziolikos metu, ir vėl kai jis buvo asz- tuoniolikos metu amžiaus.
%


