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Benito Mussolini Lavonas Palaidotas Sovietu Ministeris Gromyko Sa
ko Amerika Nori Visa Europa 

«

Nuginkluoti Paskui Pavergti

DARBININKAS
NUTEISTAS

iUžmusze Savo Žmona
Su Lazdele

PHILADELPHIA, PA. —
Penkios deszimts szesziu metu
amžiaus Hopkins Holland dar-

Paskirtas In Apsauga

Benito Mussolini laidoja
mas szeimynos kapinėse. 
Lavonas likos parvesztas 
isz nežinomos vietos. Mus
olinį bandė pabėgti in Vo

kietijos, bet pateko in Ko
munistu rankas ir likos su- 
szaudytas su savo meiluže 
Clarette Petacci 1945m.

o o o

Gromyko Yra Melagis j 
Amerikos Valdžia 
Taip Yra Pasakius - 

--------- 1 
WASHINGTON, D. C. — 

į Amerikos valdžia pirma syki 
taip aiszkiai ir drąsiai yra, pra
bilus kaslink Sovietu Rusijos 
Užsienio Ministerio Gromyko 
prasiszokimu.

Amerikos valdžia yra pasa
kius kad Gromyko visur me

luoja, stengdamasis kitu i 
krasztu atstovus iszgazdinti, I 
meluodamas apie Amerika ir 
musu tikslus.

Jau beveik laikas kad kas 
nors iszdrystu tiems Sovie
tams pasakyti tikra teisybe.

Amerikos valdžia sako kad 
Gromyko seka sena Molotovo 
tvarka, szmeiždamas visus, 
kurie nėra Komunistai.

Gromyko ana diena intare 
Amerika, kad buk mes isznau- 
dojame Izraeli ir Turkija, pa-

nauduodami tuos krasztu kaip1 bininkas, buvo nuteistas, pa-
inrankius priesz Syrija. Jis 
teipgi pasmerkė Amerikos ir 
visu Alijamtu pastangas del 
nusiginklavimo, sakydamas 
kad Amerika nori visa Europa 
ir Tolimus Rytu krasztu nu
ginkluoti ir paskui pavergti.

Amerikos valdžia, per savo 
administracija Vaszingtone

'smerktas nuo trijų iki szesziu 
metu in kalėjimą,, už nužudini- 
ma savo žmonos, Rugpiuczio 
szesziolikta diena, 1956 metais. 
Teisėjas Edward J. Griffiths 
taip ji nubaudė.

Holland, kuris buvo netekes 
vienos kojos, apie trisdeszimts 
asztuoni metai atgal, prisipa-

stacziai pasakė kad Gromyko žino kad jis savo žmona buvo j 
yra melagis. * užmuszes. Jis sako kad jis la

bai supyko kai jis parėjo namo 
° a ir rado savožmona pasigėrusia

Brig. Generolas Aird Nes- 
bitt, isz Kanados Armijos li
kos paskirtas in apsauga del 
Anglijos Karalienes Elzbie
tos II, kuri lankysis Kana
da Spalio - Oct. menesio. 
Karaliene taipgi lankysis 
Amerika.

Isz Amerikos
RENGIASI

STRAIKUOTI

50,000 Telefono 
Darbininkai

NEW YORK, N. Y. — 
Daugiau kaip penkios de- 
szimts tukstancziu Telefono 
Tarnautoju rengiasi iszeiti ant1 
straiku, nes j u unija negali su
sitarti su kompanija kaslink 
algos.

Jie nurodo kad iki sziol jie 
gauna doleri devynios de
szimts penkis centus ant valan 
dos; tai reiszkia penkios de
szimts tris centus mažiau negu' 
Plieno darbininkai; penkios de! 
szimts centu mažiau negu au
tomobilių darbininkai ir apie 
septyniolika centu mažiaus ne
gu kitu pramonių, fabriku dar
bininkai.

Jeigu jie iszeis ant straiku 
kaip jie grasina, tai gal bus bė
dos ka tolimeniuose miestuose 
prisiszaukti, bet vietiniems 
szaukimams per telefoną ne-Į 
bus jokio sutrukdinimo, nes 
tai daroma atomatiszkai be jo
kiu darbininku ar darbininkių.

TĖVAI ATSAKYS UŽ
SAVO VAIKUS

DELAWARE COUNTY, PA. 
Teisėjas Henry G. Sweney sa
ko kad dabar valstijos polici- 

. jantams yra insakyta suaresz- 
tuoti tėvus tu vaiku kurie pra
sikalsta važiuodami per grei
tai ar pravažiuodami pro rau- 
duonas szviesas, ar kaip kitaip 
varinėdami automobilius su
laužo instatymus.

Jis sako kad kai tokie jau
nieji bus suaresztuoti, tai ne 
tik ju laisniai bus nuo ju atim

ti nuo szesziu menesiu iki dvie
ju metu, bet ir j u tėvu laisniai 
bus suspenduoti, atimti, nes 
kai ne pilnu metu jaunieji gau
na laisnius vairinti automobi
liu, j u tėvai turi pasiraszyti 
kad jie yra už juos atsakomin- 
gi. Tai jie nuo szio laiko tik
rai turės būti atsakomingi ir 
bus nubausti kaip ir ju vaikai.

MILIJONIERIUS 
NUSIŽUDĖ

Buvo Susirūpinės .
Ir Nervuotas _ i

NEW YORK, N. Y. — 
Penkios deszimts dvieju metu 
amžiaus milijonierius, politi
kierius, Clendenin J. Ryan 
mirtinai nusiszove save.

Jis buvo anūkas bagocziaus 
Thcmas Fortune Ryan, ir jau 
treczias isz tos szeimynos nu- 
sižudinti.

Jo tėvas, Clendenin J. Ryan 
nusižudė, paleisdamas gaza 
savo puoszniuose kambaruose 
Rugpiuczio 21-ma diena, 1939 
m. Jaunasis Ryano giminaitis, 
Joseph B. Ryan, kuris buvo 
bagocziu kliubo savininkas, in 
Mont Tremblant, Quebec, Ka
nadoje, iszszoko isz 22-tro aug- 
szto isz vieszbuczio, New York 
mieste, septyni metai atgal.

Clendenin Ryan darbavosi 
buvusio New York miesto Ma- 
yoro La Guardia administra
cijoje, ir vėliau pasekmingai 
vede rinkimus del gubernato
rystes New Jersey valstijoje, I 
kur jis turėjo kitus puosznius 
namus.

Kodėl jis nusižudė policijan- 
tai ir laikrasztininkai dar ne
bežino; bet jo gimines sako 
kad jau kuris laikas kai jis bu
vo labai susirupines ir ner
vuotas.

Jis buvo patrauktas in teis
mą televizijos vedėjos Martha 
Roundtree ir jog vyro Oliver

M. Presbrey. Jeidu ji buvo su- 
aresztave už tai kad jis buvo 
prižadėjęs su savo pinigais 
remti j u televizijos programa 
ir paskui buvo atsisakęs. Jie
du ji buvo apskundė ant szim- 
to devynios deszimts penkių 
szimtu tukstancziu doleriu. Jo 
advokatai buvo stengėsi ji isz- ' 
teisinti, sakydami kad jis ne
sveikas ir negali in teismą pri
būti, bet teisėjas buvo nustatęs 
Spalio pirma diena del to teis
mo ir buvo pareikalavęs kad 
Ryan asmeniszkiai pribūtu.

Michael Graney, advokatas 
buvo su Ryan jo namuose tai 
ryta. Apie puse po septynių 
Ryan atsiprasze ir sake kad jis 
nori in vonia nueiti. Už keliu 
minucziu advokatas Graney 
iszgirdo szuvi. Kai jis nubėgo 
in ta vonia, jis rado Ryan jau 
negyva.

Prezidentas Pasiraszo

Prezidentas • Dwight D. 
Eisenhoweris pasiraszo ant 
Civiliniu Teisiu Byla, Insta- 
tyma, Newport, R. Is. Tai 
smo byla perleidineta per 
ssmo byla perleidineta per 
Kongresą,

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINK1T!

Girard Kolegija
Nepriims Juoduku

PHILADELPHIA, PA. —
Nors augszcziausias Amerikos 
valdžios teismas buvo insakes 
kad Girard kolegija negali da
ryti skirtumą tarp Juodu ir 
Baltu naszlaicziu, ir turi pri
imti Juodukus, dabar tos ko
legijos sztabas padare kelias 
permainas, kad valdžia nega
les kisztis ir negales priversti 
kad tenai Juodukai butu pri
imti.

Iki sziol Fhiladelphijos 
miesto valdžia vede visa tvar
ka toje kolegijoje, ir ta valsti
jos ir miesto valdžia turi klau-į 
syti to augszcziausio teismo' 
nusprendimo.

Bet dabar Girard Kolegijos I

sztabas rengiasi paskirti kuria 
banka, kuri visa tvarka ves be 
valdžios insikiszimo, ir taip 
gales po savo senoviszka tvar
ka eiti ir Juoduku neinsileis.

Szitos kolegijos turtas eina 
virsz szimto milijonu doleriu. 
Bagoczius Stephen Girard in- 

Į steige szita kolegija ir savo 
testamente insakmiai pasakė 
kad ta kolegija yra vien tik 
Baltiems naszlaicziams, kurie 
yra neteke tėvo.

Valstija ir valdžia jau per 
daug metu yra stengusios ta jo 
testamenta: permainyti ar pa
naikinti, bet iki sziol nepasise- 
ke. 

o □ □

DETROIT MAYORAS
PASIMIRĖ

DETROIT, MICH. — Sze- 
szios deszimts trijų metu am
žiaus Albert E. Cobo, Detroit 
miesto Mayoras pasimirė in 
Henry Ford ligonine. Jis buvo 
szirdies liga susirgęs savo na-' 
muose ir buvo greitai nuvesz- 
tas in ta ligonine.

Pernai jis buvo stojęs in rin-1 
kimus del Gubernatoriaus vie-, 
tos, bet jam nepasiseke. Gu-į 
bernatorius G. Mennen Will-' 
iams ji per tuos rinkimus su- 
musze. Jis yra Demokratas.

ŪKANOS VIRSZ
NEW YORK

PHILADELPHIA. PA. —
Apie penkios deszimts didžiu 
eroplanu atskrido in Philadel
phijos aerodroma, nors jiems 
vieta buvo skirta in New York, 
bet ūkanos buvo tokios tirsztos 
kad jie tenai negalėjo nusileis
ti.

Tai apie trys tukstaneziai 
keleiviu netikėtai atvyko im

szita miestą.
Eroplanai pradėjo nusileisti 

ant International aerodromo 
nuo asztuntos valandos vakare 
iki puse po dvieju isz ryto.

Eroplanu kompanijos grei
tai parūpino autobusios, taxis 
ir kitus automobilius tuos ke
leivius nuveszti in traukinio 
stoti, kur jie galėjo gryszti in 
New York ar toliau sau va
žiuoti. Kiti buvo nuveszti in 
vairius vieszbuczius, hotelius, 
del nakvynes.

Nežiūrint lietaus visi ero
planai pasekmingai ir saugiai 
nusileido. Aerodromas buvo 
beveik pilnas dideliu eroplanu 
isz visur. Du dideli eroplanai 
netikėtai pasirodė virsz to 
aerodromo ir per radija pra- 
nesze kad jie rengiasi nusileis
ti. Vienas isz ju buvo atskri
dęs skersai mares, staeziai net 
isz Shannon, Airijos.

Keleiviai kurie turėjo laiko, 
pasiliko Philadelphijoje, -nes 
buvo praneszama kad ant ry
tojaus oras pablaives ir eropl
anai galės gryszti ir nusileisti 
in New York aerodroma.

^Pirkie U. S. Bonus!

ir jis ja apdaužė su lazdele ir 
paliko ant grindų, bet kad jis 
nežinojo kad jis buvo ja užmu
szes.

POPIEŽIAUS
APLINKRASZTIS

Apie Televizija Ir 
Radija

VATIKANAS, ITALIJA.— 
Szventas Tėvas, Popiežius 
Dvyliktasis, Rugsėjo asztunta 
diena, Marijos Gimimo Szven-

Popiežius Pijus Dvyliktasis

teje, iszleido savo dvideszimts 
antra aplinkraszti, užvardinti 

i “Nuostabus Iszradimai.’’
Tame aplinkrasztyje jis krei

piasi in viso svieto, ypatingai 
in Amerikos Vyskupus del mu- 

[ ving-pikezieriu, radijo ir tele
vizijos programų.

Tu programų priežiūrai ra
gina sudaryti tautinius komi
tetus tuose krasztuose, kur ju 
dar nėra.

Ju uždavinis butu ne tik in- 
speti tikineziuosius apie geras 
ar blogas programas, kovoti 
priesz negeras, bet ir teigiamai 
prisidėti prie j u pagerinimo.

Muving-pikczieriu progra
mos reikalu aplinkraszti jau 
buvo iszleides Popiežius Vie
nuoliktasis, 1936 metuose; o 
1948 m., buvo sudarytas tokiu 
priežiūros komitetu Centras 
Vatikane — pontifikaline ko
misija auklejimosios ir religi
nes muving pikezieriu pa- 
veikslos reikalui. Jai vado
vauja M. J. O’Connor, Ameri-

kos kolegijos Rymoje rekto
rius.

Dabartiniame aplinkraszty
je Popiežius iszkelia didele 
sziu nauju iszradimu teigiama 
reikszme ir pabrėžia tose sri
tyse dirbaneziu “žmogiszka ir 
krikszczioniszka p a re i g a , ” 
jausti atsakomybes, nes mu
ving pikezieriai, radijas, tele
vizija duoda moksliszka mais
tą tautu dvasiniam ir dorovin
iam augimui.

Vertindama teigiamai litur
giniu dalyku perdaviina per 
televizija, ta enciklika, ir ap- 
linkrasztis pabrėžia, kad Mi- 
sziu iszklausymas per televizi
ja neatleidžia nuo lankymosi 
b ažny ežioje.

KOMUNISTU 
PARTIJA MAŽĖJA

AMERIKOJE
NEW YORK, N. Y. — 

Amerikos Komunistu dien- 
raszczio “Daily Worker” Už
sienio skyriaus redaktorius, 
Joseph Clark yra pasitraukęs 
isz laikraszczio redaktorystes 
ir isz partijos.

Partijoje jis yra iszbuves 
dvideszimts a,sztuonis metus, o 
redakcijoje dvylika metu.

Jis pasitraukė intardams ir 
kaltindamas Chruszcziova už 
jo iszsireiszkimus priesz Žy
dus.

Naujas to Komunistu laik
raszczio redaktorius Gates, pri 
sipažinsta kad Amerikos Ko
munistu partija tikrai bedoje. 
Partijos nariu skaiezius yra 
nukritęs sziais metais ligi de
szimts tukstancziu nariu. Dar 
pernai partija turėjo apie sep
tyniolika tukstancziu veikian- 
cziu nariu.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidento Eisenhowerio Ad
ministracija kaip praneszama 
insileis tam tikrai skaieziu 
Raudonųjų Kinu žurnalistu, 
raszytoju, jeigu jie to papra- 
szys, o už inleidima turėtu pa
lankiai paveikti Kinijos vyrau 
sybe insileisti dvideszimts sze- 
szi Su vie n. Am. Valstijų spau
dos atstovus.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt Pypkes Durnai rių algas ir pirks knygas tai ta 
pati valdžia, parinks tas kny
gas ir tiems profesoriams in- 
sakys ka jie gali 'mokinti ir ka 
ne.

Dabar, Amerikoje dirba 
apie avideszimts vienas mili
jonas moterų. 

‘

Ir daug daugiau vedusiu 
moterų ir keliu vaiku motinu 
dabar dirba fabrikuose ir ofi
suose.

Moterų algos nepakilo taip 
kaip vyru algos per pastaruo
sius deszimtis metu.

Isz farmu, ukiu vis daugiau 
ir daugiau žmonių kraustuos! 
įn miestus ir randasi darbus 
fabrikuose.

Daugiau juoduku negu bal
tųjų gimsta Amerikoje, bet 
teipgi ir daugiau ju mirszta 
negu baltųjų. 

■ • • ■
Jeigu visi butu savo baižny- 

ežioms davė tiek kiek jie pa
skelbė ant~ savo- taksu sanry- 
szio, tai nei viena bažnyczia 
Amerikoje dabar neturėtu nei 
cento skolos. Iszrodo kad žmo
nes randa savo sanžine kai ima 
iszpildinti savo taksu sanry- 
szius, ir valdžiai pasako kiek 
jie butu tureje savo baižnycziai 
duoti, bet tikrumoje visai ne
davė. Jeigu taksu agentai no
rėtu patraukti visus tuos kurie 
buvo paskelbė kiek jie buvo

Pajudintas Akyvumas
Tėvas — Ar žinai, Katriuk, 

ka asz del tavęs pasakysiu 
apie labai gera naujiena! 
Radau del tavęs jauniki!

Duktė — Ar isztikro teve
li? Kaip jis iszrodo?

T. — Iszrodo? Nežinau 
kaip tau pasakyt.

D. — Norecziau žinot ar 
szviesiu ar juodu plauku?

T. — Ne szviesu ne juodu.
D. — Tai tamsiai geltonu?
T. — Ir tai ne.
D. — Del Dievo! Juk tik 

neturi rudus plaukus?
T. — Ir tai ne. Jis suvisai 

neturi plauku.

Iszrodo kad mes einame vis 
arcziau prie to kad valdžia ar 
valstija užlaikius musu kolegi
jas ir universitetus. Ir tas vi
sam krasztui nebus gerai. So
vietai užlaiko savo universite
tus ir kolegijas, moka. profesor 
riams algas ir jiems insako ka 
ir kaip mokinti. Jeigu musu 
valdžia ims remti musu uni
versitetus tai jau moksliszka 
laisve bus žuvusi. Nes jeigu 
valdžia mokes musu profeso

Kataliku mokyklos, kaip 
parapijines taip ir kolegijos Į 
yra tokios geros už tai kad jos! 
nepasitiki jokios pagalbos' isz 
valdžios ir yra savo žmonių,Į 
Kataliku remiamos ir užlaiko-1 
mos, ir už tai jos gali tiesa ir 
teisybe skelbti ir mokinti, be 
jokio valdžios insikiszimo su 
politika.

Net Protest omai ir Žydai sa
vo vaikus 'stengiasi inraszyti 
in Katalikiszkas mokyklas, 
kolegijas ir universitetus, nes 
jie mato kad tenai ju vaikai 
gaus daug geresni mokslą ir, 
iszauklejima. Keletą Kataliku 
universitetu turėjo nustatyti 
procentą Žydu ir Protestonu, 
nes daugiau ju norėjo stoti in 
musu mokyklas negu musu 

į Kataliku. Notre Dame, Holy 
Cross, ir Villaii'ova yra tik keli 
isz tokiu universitetu.

Iszleisti vaika. in kolegija 
dabar kasztuoja apie devynis 
tukstapczius doleriu.

Už paskutini pasaulini kara 
musu anuku anūkai dar mo
kės.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

MOTINOS :: ::
:: PAVEIKSLAS

{Tasa, nuo 3-czio puslapio)

lis), laivui paukszcziu skren
dant siaura ja i niauka. Tuo pa
ežiu akimirksniu tyliai nusi
leido bures. Žvejai linksmai 
mošoje ' kepurėmis, o laivo 
dugne blizgėjo pagautu žuvu 
žvynai.

Tuo laiku kai Matsonas sto
vėjo prie szvyturio bokšto, 
laivas priplaukė; jaunas ber
nas sėdėjas prie vairo, nusi
ėmė kepure ir linksmai linkte
lėja galva jaunos merginos pu
sėn. Senis Matsonas pastebėjo 
kaip užsidegė jos akys.

“Sztai kaįp, pamanė jis, tu 
pamylėjai pati gražiausia kai
mo berną? Taip, 'liet jis ne tau. 
Nesulaukusi jo iszeisi už ma
mos.” /

Senis, jaute kad motinos pa
veikslas dar turėjo didele in
taką jo- žygiuose.

Kad mergina, butu pamylė
jusi žmogų už kurio galėtu ti
kėtis iszteketi tai senis gal ki
taip savo kieta pasiryžimą ap
vers! u.

Bet dabar apie tai nebuvo 
reikalo ir manyti.

***
Dviems sanvaitems praslin

kus senis Matsonas apsivedė. 
Po keliu dienu pakilo smarki 
Lapkriczio audra.

davė savo bažnyczioms tai mu
su kalėjimai butu per maži vi
sus tuos prasikaltėlius, mela
gius sutalpdinti. •

• a ■
Szitie nauji vieszkeliai, 

Turnpikes daug visiems kasz- 
tuos, ne vien tik tiems, kurie 
vairuoja automobilius bet ir 
kitiems kurie moka, taksas.

for the

Jau dabar musu, kraszte ran
dasi apie 40,000 myliu tokiu 
didžiu vieszkeliu, ‘Turnpikes.’ 
Jie mums kaszfuos apie dvide- 
szimts septynis bilijonus dole
riu per ateinanezius deszimts 
metu. »

Dabar tokie vieszkeliai yra 
statomi nes pas mus randasi 
daugiau automobiliu negu 
vieszkeliu. O valstijos ir val
džia nedaspeja mums gana ke
liu ir vieszkeliu pristatydinti.

■ • • ■

Daug žmonių dabar gauna 
darbus ant szitu vieszkeliu, 
nes paprastai vietinis kon- 
traktorius gauna kontraktai 
tiek ar tiek myliu to vieszkelio 
iškasti ir nutaisyti.

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly
correct I

Let us show you the J 

Crower Wedding oCine

Dabar galima isz miesto in 
miestą, nežiūrint kaip toli, nu
važiuoti in treczdali laiko ne
gu pirma eme.

Bet mums iszrodo kad jeigu 
biznieriui, fabrikantui ar ku
riam ponui tas laikas taip rei
kalingas ir taip jam rupi, tai 
vietoje važiuoti tais vieszke- 
liais, “Turnpikes” kodėl jis 
nepasiima eroplana, ir atliktas 
kriukis. Mums iszrodo kad 
mes Amerikiecziai dabar esa
me per daug susirupine grei
tumu, o pamirsztame patogu
mą. i

Žmones sziandien perkasi 
namus ant trisdeszimts metu 
iszmokejimo. Tai reiszkia kad 
ju vaikai ar ju anūkai už tuos 
namus pilnai užmokės ir pas
kui jie pirksis namus už kū
rins ju anuku anūkai užmokės.

Naturally, they're important to you! That's why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine,, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

Viena. Taiva vejas nunesze in 
atvira jura. Stiebas ir vairas 
pranyko- ir nebuvo galimumo 
prisiartinti prie kranto. Laive 
plauke Matsonas ir dar penki 
žvejai. Jei dvi paras trankėsi 
audringoje juroje be maisto. 
Tik po to, beveik suszalusius 
nuo szalczio, pasisekė juos isz- 
gelbeti. Laivas buvo aipszales 
kaip gabalas ledo, o nelaimin
gu jūreivio rūbai buvo prista
tė prie kimu. Senis Malsenas 
taip persiszalde kad jau nega
lėjo pasitaisyti. Sirgęs dvejus 
metus jis mirė.

Daugeliui rodėsi kad jis su
galvojo apsivesti tyczia priesz 
ta nelaime. Jauna žmona rū
pestingai ji stangino. Kas bu
tu atsitikę su juo kad tektų 
sirgti taij) ilgai be jokios pa
gelbės? Gyventojai vienu bal
su nutarė kad jis negalėjo nie
ko geresnio padaryti už savo 
vestuves. Jo jauna žmona visi 
eme labai gerbti. Gerbe, žino
ma, už tai kad taip rūpestingai 
stangino paliegusi seni.

— Ji be vargo suras' sau 
kita, vyra, sake kaimynai.

Sirgdamas senis Matsonas 
kasdiena pasakojo žmonai 
apie motinos paveikslo prana- 
szavima.

— Man numirus, jis ten 
pasiliks lygiai taip kaip ir vi
sas mano turtas, sake jis.

— Neminėk man apie tai, 
atsakydavo ji. >

— Kai tau pirszis kiti, tu 
žiūrėk in paveiksią. Asz ma
nau kad visame kaime nesusi
ras žmogaus, kuris taip gerai 
pranaszautu apie vestuves 
kaip kad szitas mano motinos 
paveikslas.

----- GALAS------

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, 0 kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu sve
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
'’zio iszimta isz Lietuvišku 
įžlieku Su paveikslais, 177 
Odeliu puslapiu, 35e,

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaityrnai ir 
t. t., 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. I *

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.

NoJ20—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20o.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

lapių, 20o.
No.158—A p i e Kapitonas 

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

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

No.166—Apie Sūnūs MaL 
kiaus; Išklausyta Malda 
Vargšo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—-Kųczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kairaiecziu 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

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

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

180^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie A.p- 
rnislinimo Kanczios Viesz. Mm 
s u Jezuso Kristų so. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mo
ka musu Isuganyto jaus Jėzus© 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Jiudymas apie Jezu Kristų. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Offieium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas s

RF5 Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo» 
ni-Orderi, o jeigu norite pini’ 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ILSU Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahoo j City, Pa., - ĮJ. S



“SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

:: Du Savžudžiai :: Motinos Paveikslas
(Tasa)

Savžudys klausėsi tu žodžiu 
su kokiu tai džiaugsmingu 
žįngeidiniiu; nepertrauke ma- 
lioriui, lauke beveik aut kiek
vieno jo žodžio, kaip kas nors Į 
kas klauso svetimos melagys
tes idant aiiaja patvirtinti sa
vo loan a. Kar kartas vis tan
kiau szypsojosi ir kais kartas 
vis tankiau temijo, kad net 
pradžiugo malioriaus duszia, 
kuris, mate, kad nedykai reke.

— Gal ponas ir turi teisybe 
ponas Vabale, gal ponas ir tu
ri teisybe, pridūrė.

— Visados turėjau, o da
bar juo labiau, nes einasi apie 
moteris. Visados turime teisy
be, jei kalbama apie moteris. 
Duodu žodi! O ponui neleisiu 
nusiszauti, kad czionai turė
tum ir iki rytui sėdėti. Savžu- 
dyste tai prastas kvailumas! 
Pirmiausei ponas turi man Į 
prižadėti, kad ponas ta boba 
iszvysi nuo saves.

— Asz pas ja nueisiu!
— Na tai asz eisiu ir už

baigtas daigtas.
— Ponas Vabale!

- — Gal ponas misliji, kad 
asz bijosiuos? Oho! Pasakysiu 
jai toki pamokslą, kad jai in 
u'žpenczius sulys.

— Nėnorecziau poną apsun
kinti, tegul Dievas sergsti. Bet 
ponas negirdėtai esi doras 
žmogus. .

— Isztikro ?
— Prisiekiu!
— Jei taip, tai atiduok po

nas revolveri!
Savžudis greitai pasitrau

kė ir suspaudė saujoj revolve
ri.

— Atiduosiu ponais revol
veri ?

— Ne, to nepadarysiu!
— E! Sako paniekinancziu 

balsu maliorius: nutvėrė jam 
už ranku ir tuojaus atėmė re
volveri. Per daug-gi buvo su
sijudinęs, kad patemijus, kad 
nulindęs savžudis ne taip la
bai ginasi.'Vabalas užganadin- 
tas, atima revolveri paslėpė in 
savo giliu kiszeniu.

— Dabar tai ponas gali 
szautis! Tarė iszdidžiai.

Savžudis rodėsi buvo už
gautas.

— Ponas man kenksmin
gumus darai, ponas Vabale.

— Tai kalba!
:— Ponas mane nėt labai 

sunkiai užgauni, nes asz gy
venti negaliu.

— Taip poniui tik rodosi. 
Gal todėl, kad czionai- labai 
szalta. Tai tegul ponas insisu- 
ka in sz.va.rka ir eikime in ta 
sztai užeiga.

— Eiti? Kur?
— Kur ponas nori. Ponas 

jau po vakarienei? ,
— Nemislijau sziandien 

apie vakariene, tarė tas suniu
rusiai.

— Tokiu budu eikime ant 
vakarienes. Asz pono praszau! 
Tik ar ponas turi su savim pi
nigu?

— Turiu.
— Tai ponas esi tikras 

savžudis. Turi pinigu ir eina 
nusiszauti.

Ir užpuolus geram badui 
malorius sudavė kumszczia in 
mielo, savžudžio pilvą.

Tasai buvo kiek tai susirau
kęs, bet vėl ne teip laibai, kad 
tas grasintu smerczia. Pasie-

me sau už ranku ir ėjo per pur
vyną in miesto puse.

— Ponas mane sunaikini, 
prapuldai, ponas Vabalas.

— Nieko nekenkia. Už tai 
ponas užmokėsi už vakariene, 

I bet, bet. Asz matai ponas, tu
riu prieteliu. Taipgi maliorius 
bet labai kudas ir didelio nere- 
pa, tegul ir jis pasinaudoja isz 
tos mus szventes nes sziandien 
jis be abejones nieko nevalgęs.

— Bet-gi su didžiausiu no
ru !

— Persergscziu poną vie
nok, kad jis su' savimi pasiims 
taig-gi szuni, labai malonu 
žveruka nors truputi parszy- 
va. Tai taip-gi nerepa.

Nubalęs ponas jau linksmai 
juokėsi.

— Imsime ir szuni!
— Na tai jau viskas gerai. 

Na, ir tegul ponas pats sau pa
sako, ar tai negeriau negu sau 
galva skaldyt?

— Gal ir geriau. Velniai ži
no! Bet, klausyk ponas Vaba
le. Pasakyk ponas, koki vel
niai poną atnesze in parka 
sziame laike? Kai ponas tenai 
veikai? O duodu žodi kad tas 
žingeidu!

Simanas Vabalas susiraukė, 
patempė apatine lupa, žvilgte
rėjo baisiai in dranga, iszsi- 
trauke palengva isz kiszeniaus 
baisia, surūdijusia maszina ir 
rodydamas ana nustebusiam 
žmogui sako:

— Ko atėjau in parka? 
Todėl kad norėjau nusiszauti, 
mano pone!

Sima.no Vabalo draugui isz 
pradžių pasirodė kad jis proto 
neteko.

— A! Suszuko.
— Tiktai man ponas už- 

kenkai, sake aiszkiai ir smar
kiai Simanas Vabalas, ir to po
nui nedovanosiu iki smart.

— Eik ponas ant vakarie
nes, po szimts velniu!

-- .GALAS-- -

Ka raszo musu skaitytoja 
Panele Ona Baranauskaite isz 
Hartford, Conn., — Gerbiama 
“Saules” Redakcija: Prisiun- 
cziu tamistoms užmokestis už 
du prenumeratos, del saves ir 
del ponia Ona Racinskiene isz 
East Hartford, Conn., taipgi 
prisiunskite man du Sapninin
kus. Su pagarba, Ona Bara
nauskaite.

US^A - B - CELA VEi 
Iarba pradžia ?

SKAITYMO ■: 
...ir... ;!RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. i| 
Dabar Po 25c. :■ 

Saule Publishing Co.,

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

Ponia Ona Barchas, isz Phi
ladelphia, Pa., raszo: Gerbia
ma “Saules” Redyste: Pri- 
siuncziu tamistoms prenume
rata už laikraszti “Saule”, ir 
meldžiu leidinėt kaip leidote 
per daugelis metu. Linkiu vi
so gero, jusu sena skaitytoja, 
Ona Barchas.

Pirkite U. S. Bonus

▼‘Trr* r r* r*

Kur ten buvo keli
razbaininkai, 

Isztikruju dideli niekszai, 
Užpuolė ant einanczio .

vyrelo, 
O už ka? Tai patys nežino, 
Gal už tai kad ji merginos 

daugiau mylėjo, 
O ant tuju rakaliu visai 

žiūrėti nenorėjo, 
Na ir Nedėlios vakara, 

Visi susitarė, 
Pasiėmė visokius innagius, 

O’ buvo tarp ju, 
Keli Vilniszkiai 

Žinoma ir keli kitokiai, 
Bet Kauniszkiai buvo 

smarkiausi, 
Kdda bloga darba atliko, 
Vyreli vos gyva paliko, 

In suda visi patraukti liko, 
Bausmes visi po 

deszimts užmokėjo, 
Ir tvarka užlaikyti 

prižadėjo.* * *
Viena mergina, 

Už koki ten daigta 
apskundė vyruką, 

Ir net penkios deszimts 
doleriu užmokėjo, 

/ Mergele su tuom sau 
pasigadino, 

Ba visus vaikus nuo 
saves nubaidino.

Czionais randasi ir 
tokiu merginu, 

Ka apie sarmata visai 
nežino, 

Autobiliais po pakampes 
važinėja, 

Kaip apsvaigusios 
klykauja, 

O, bus džiaugsmo del 
tėvu, 

Ir sarmata del visu 
Lietuviu, 

Ba tas ant gero neiszeis, 
Kada tosios in metus 

' ateis.* * *
Schuylkile yra. merginos 

dvi, 
Bet del vyru nepatinka 

aiį)i, 
Badai isz szono ant 

vyru žiuri, 
Jokios paguodones del 

vyru neturi, 
Tas yra laibai blogai, 

Jeigu mergicos vedasi 
nedoriai, 

Juk protinga ir szviesi 
mergina, 

Nepaklus isz dorybes 
niekada, 

Tiktai kokia iszgama. 
Neseniai tenais buvau, 

Daug ten visokiu mergicu 
macziau,

Bet visu suskaityti 
negalėjau.

Pas Mekleri
— Asz turiu viena sena 

mergina, kuri turi tris pui
kius mūrinius namus.

— Ar ji graži?
— Nelabai, nes turi grei- 

taises sukatas (džiova).
? i—< ‘Žmogeli! Jeigu del 
manes iszpirszi tai vienas 
namas bus tavo!

Apysaka

^VEJU kaimo namu tarpe, 
kurie taip panaszus vienas 

in kita didumu, langu skai- 
cziumi ir vienodo auksztumo 
duimtraiikais stovėjo ir locma
no (locmanas, jurininkas, ku
ris gerai žino juros pakraszti 
ir laivu kelia. Locmanai pa
prastai inveda in uosta sveti
mus laivus.) — senio Matsono 
namai.

Žveju kaimo butus puosze 
vienodos ruszies baldai: lan
guose matėsi tos paczios gėlės, 
kampinėse spintose tos paczios 
sraiges ir karoliai, o: sienose 
kabojo tie patys paveikslai. 
Visi žveju' kaimo gyventojai 
gyveno senbviszkai, nekeisda
mi viena, karta, užvestu papro- 
cziu. Nuo to laiko, kai locma
nas Matsonas paseno, jis eme 
gyventi nustatyta tvarka; jo 
namai, jo butas ir visas inren- 
gimas, viskas buvo lygiai taip 
pat, kaip pas kitus.

Sienoje netoli lovos, senis 
pakabino .savo motinos pa
veikslą. Karta nakti jis sapna
vo, kad paveikslas iszejo isz 
rėmu ir, atsistojęs priesz ji, 
garsiai pasakė: “Matsonai, tu 
turi apsivesti.”

Senis tuoj* pradėjo aišzkinti 
paveikslui, kad tai negalima. 
Jam buvo apie septynes de
szimts metu. Bet motinos pa
veikslas nuolat kartojo: '‘Mat
sonai, tu turi apsivesti.’

Senis labai geibe motinos 
paveiksią. Jis jam ne karta 
gerai patarnavo keliais atsiti
kimais, ir jam visada sekesi, 
kai jis klausėsi tu patarimu. 
Bet szi karta Matsonas jokiu 
budu negalėjo suprasti pa
veikslo patarimo tikslą. Jam 
rodėsi, kad szituo atveju pa
veikslas priesztarauja tiems 
patarimams, kuriuos anks- 
cziau suteikdavo. Gulėdamas 
lovoje ir galvodamas, Matso- 
nas nenorom prisimindavo tai, 
kas atsitiko, kai sumanė pirma 
karta apsivesti.

Priesz pat vestuves, tuo lai
ku, kai jis rengėsi prie szliu- 
bo, vinis iszszoko isz sienos ir 
paveikslas nukrito žemen. Jis 
tai palaike blogu ženklu; pa
veikslas, matyt, perspėjo ji del 
vestuvių. Bet jis in tai neat- 
kreipe dėmesio. Paveikslas ne
apsiriko. Neilgai Matsonas gy
veno apsivedęs.

Kai jis nutarė vesti antra 
karta, tas pats pasikartojo. 
Paveikslas vėl nukrito žemen; 
bet szi karta Matsonas jau ne- 
dryso nepaklausyti perspėji
mo. Metes galvoti apie vestu
ves ir sužadėtinės, jis pasisam
dė jūreiviu in dideli laiva ir 
kelis kartus apvažiavo aplink 
pasauli. Paskui vėl sugryžo in 
gimtine.

Ir sztai, paveikslas vėl pra
bilo, dabar jau insakydamas 
apsivesti. Nežiūrint savo pa
klusnumo, jis negalėjo ne pa
manyti, kad tai tik paprastas 
szposas.

Bet paveikslas, vaizduojąs 
rustai veidą, lyg tai sustingusi 
nuo juros vėjo smarkumo ir 
sūrios drėgmės, buvo neper
maldaujamas.

Skambiu balsu, papratusiu 
girti prekes kuvu rinkoje, jis 
kartojo: “Tu turi apsivesti.”

Senis Matsonas prasze mo
tai, kokioje parapijoje jie gy- 
tinos paveiksią pagalvoti apie 

vena.
Visi žveju kaimo namu sto

gai aukszti ir asžtrus, sienos 
iszbaltytos; visi laivai padary
ti vienodai ir vienodais žveju 
inrankiais aprūpinti. Czia nie
kas nieko nedarė nepaprasto. 
Ir motinai, kad butu dar gyva, 
pasiprieszintu tokioms vestu
vėms, ji visada laikėsi se
nu paproeziu ir tvarkos. Žve
ju kaime dar nebuvo tokio at
sitikimo, kad septynių, deszim- 
cziu metu senis apsivestu, tai 
jau ėjo isz bendros tvarkos ri
bų.

Pasakius tuos žodžius, moti
nos paveikslas isztiese ranka, 

Kad ji jam pasirodytu kas
dieniniuose rūbuose su marga 
skepeta ant galvos, languota 
priejuoste, aplipuse žuvu žvy
nais, ji nebutu apėmusi tokia 
didele pagarba. Bet dabar, 
viskas turėjo baigtis taip, kaip 
motina reikalavo: jis pasižaue- 
jo apsivesti.

Po to motinos paveikslas vėl 
insispraude in savo renius.

Kita ryta senis Matsonas 
prabudo su baime. Jam ir in 
galva neatėjo nepaklausyti 
motinos insakymo; jos pa
veikslas, be abejones, geriau 
žinojo, kas jam naudinga. Bet 
jis su baime galvojo apie atei
ti.

Ta paezia diena jis nuėjo ir 
pasipirszo vargingo žvejo duk- 
terei. Ji buvo negraži, susi
kūprinus; jos smakras buvo 
pirmyn iszsikiszes. Bet jos tė
vai sutiko ir paskyrė diena vi
siems važiuoti in miestą pa
skelbti apie sutuoktuves para
pijoje.

Kėlės isz žveju kaimo in 
miestą, ėjo juros pakraszczįu 
pievomis ir per szlapius lau
kus. Ketvirta dalis kelio buvo 
labai szlapia; kalbėjo, kad žve
ju kaimo gyventoje!, jei pano
rėtu, galėtu ta kelio dali isz- 
grinsti grynu sidabru. Žvilg- 
gedamas kaip žuvies žvynai, 
kėlės grąžei vingiuotu terp 
balu ir kalvu, apaugusiu krū
mais.

Senis Matsonias gal but tiek 
ir džiaugtųsi žingsniuoti tokiu 
keliu savo sunkius batus ap
siavęs. Dabar mat jau reikėjo 
vaikszczioti in miestą dažniau, 
negu jis to geide.

Jo popierai buvo netvarko
je. Del to ir vestuvių užsakos 
negalėjo invykti. Tai atsitiko 
todėl, kad jis paskutini karta 
priesz daugeli metu ketinda
mas vesto taip staiga po to nuo 
vestuvių atsisakė. Praėjo 
daug laiko, kol kunigas prisi
rengė paraszyti raszta in kon- 
stitorija, praszydamas leisti 
seiliui apsivesti.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaii Į i

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5y2 ooL ploculo J; 
Iszaiszklna sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: Į*

Pinigai reikia siusti su ! [ 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 i;
Saule Publishing Co., ! Į 

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir |: 
Motinos Szvencz. |:
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios J1 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

(' SAULE PUBLISHING CO., ]i
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. >

papuoszta žiedais, insakyda
mas seniui klausyti. Jo motina, 
visada atrodė labai iszdidi, 
kaip apsivilkdavo savo juodus 
szilkinius ruibus, invairais kas- 
pynais papuosztus ir blizgan- 
czius kaip metalas. 1 Didele 
blizganezia saga ir sunkus 
aukso retežėlis. Matsonui visa
da invarydavo baime.

Laukdamas atsakymo, senis 
Matsonas kas Nedele ėjo in 
miestą. Kunigo namuose jis 
atsisedavo prie duriu suolely
je ir tyliai lauke savo eiles in- 
eiti. Inejes klausė kunigo, ar 
nėra atsakymo isz konsistori
jos? “Ne, jo reikalu nebuvo 
jokio atsakymo.”

Kunigas stebėjosi visagalin- 
cziai meiles jėgai taip sename 
žmoguje, kokis buvo Matso
nas.

— Tamsta labai skubi ap
sivesti? Klause kunigas.

— Taip, žinoma. Geriau 
kuogreieziau visa tai atlikti.

— Ar tamista nuo to visko 
negali atsisakyti? Juk esi jau 
ne jaunas žmogus.

Kunigas be reikalo stebėjo
si. Matsonas ir pats buvo tvir
tai insitikines, kad jis jau per 
daug senas, bet jis privalėjo 
apsivesti.

Kitokios iszeities nebuvo.
Taip vaiksztinejo Matsonas 

pas kunigą isztisus metus, vis 
laukdamas žinių isz. konsisto
rijos. Pagaliau vis dėlto jam 
atsiuntė leidimą isz konsisto
rijos.

Kaimynai ne valandėlė ne
paliko Matsono reikalą ramy
bėje. Visur, kur tik jis pasiro
dydavo, aikszteje, turgavietė
je, netoli uosto, žuvu krautu
vėse ir lyg'pat Zundo, (Zum 
das, sansiauris terp Zelandi
jos salos ir Szvedijos), kur 
gaude silkes. Vistu- kaimynai 
ji sutikdavo pajuoka.

Kaip tai senis Matsonas ga
lėjo sumanyti apsivesti: juk 
jis pabėgo isz bažnyczios, an
tra karta sumanęs veiti! Žmo
nių kalbos negailėjo, nei jau
nojo, nei jo sužadėtinės.

Bet blogiausia buvo tai, kad 
niekas taip kareziai nesijuoke 
del viso szito, kaip pats senis 
Matsonas. Motinos paveikslo 
noras tiesiog vare ji isz proto.

Karta vakare, ta paezia die
na kai kunigas pirma karta 
paskelbė apie jo vestuves, 
Matsonas, kaimynu pajuokom 
iszvargintas, nuėjo pa,sivaik- 
sztineti ties akmeniniu pa- 
auksztinimu prie pat juros 
kranto, aukszto, baltai nuda
žyto szvyturio linkui. Nors 
ten jis tikėjosi kiek pasilsėti, 
bet susitiko su savo sužadėti
nė. Ji sėdėjo ir verke. Jis pa
klausė: “Ar tik nemyli ji ka 
kita?” Ji isz karto nieko ne
atsake, atsidėjusi mėtydama 
mažus akmenėlius in jura.

“Jai tur but patinka kas ki
tas? Pamanė Matsonas. Bet ne 
tai negali būti.”

Apylinkes apie szvyturi la
bai gražios. Aplink ūžia skais
tus Zundo vanduo, nuožulnus 
krantas, lygiakampes žveju 
bakūžes, miestas tolumoje, vis
kas apszviesta amžinuoju ju
ros gražiu.

Isz retu ruku, ne retai už- 
temdaneziu akirati in, vakarus 
laikas nuo laiko pasirodo lai
velis.

Stiprioms rankoms ir kluo- 
jant, jis greitai atėjo prie prie
plaukos. Vanduo linksmai ūžia 
aplink kili (apatine laivo da-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

— 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 nu
varys j u nuliūdima.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų. 

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

su.. p.u. .1,1. prjce $3 0()
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A:

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnaa 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas 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!

------------------------- J

Skaitykit “Saule”/

Sima.no


“SAULE“ MAHANOY CITY, PA.
*

ZiniosVietines
— Visi gyventojai Jack- 

sons kaimelyje, kuri randasi 
arti Mahanojaus, aplaike žinia 
nuo Reading Anthracite Kom
panijos, buk turės iszsikraus- 
tyti isz savo namu in trisde- 
szimts dienu, nes po tam kom
panija tprades “stripuote” že- 
mia isz virszaus, del iszkasimo 
anglies. .Jacksons kaimelis li
kos sutvertas 1860 metuose 
per McNeil Coal and Iron 
kompanija.

— Seredoj pripuola Szv. 
Juozapo Cupertino ir Szv. 
Krescencijo, o Tautiszka. Var
dine: Mangaila. Ir ta diena 
pasninkas. Taipgi ta diena: 
1773 metuose Caro valdžia pri
skyrė <prie Rusijos buvusias 
Lietuviu sritis Vitebsko ir Mo- 
gilevo; 1946 m., Amerikos val
džia, paskelbė, kad moksli n- 
cziai yra iszrade tokia baisia 
trucyzna, kad vienas auncas 
gali iszžridyti visus žmones 
Amerikoje ir Anglijoje; 1926 
m,, viešnios užtiko Floridos 
pakrauti ir pasiekė net Alaba
ma ir Mississippi valstijas, 372 
žmones žuvo, 6,281 buvo su
žeista ir 17,884 szeimynos- li
kosi. ibe pastoges ir 5,000 namu 
buvo' sunaikinta; 1946 m., Ar
kivyskupas Aloysius Stepinac, 
Yugoslavijoje buvo suaresz- 
t uotas.

— Sub at o j popiet, didelis 
ei e k t r i k i n is szulpel is pr igu 1 in - 
tis prie Carey, Baxter & Ken
nedy Tule., Jackson kaimelyje, 
užsidegė, bet in trumpa laike 
ugnis likos užgesinltas.

—• Seredoj, Rugsėjo Sept. 
18-ta diena, 6:00 valanda ry
te szeszi vyrukai iszvažiuos in 
Wilkes-Barre, Pa., kurie likos 
paszaukti del kariszkos tar
nystes. Žemiau paduodamo 
vardus tu kurie apleis isz:

iMabanoy City. — Gerald M. 
McCann ir John A. Waak.

Shenandoah.—-Jos. 1 lasseen.
Shenandoah Heights —John 

T. Alshefski.
McAdoo. — Leo J. Skotek.
Quakake.— Wayne A. Sch- 

merfeld.

— Ketverge pripuola Szv. 
Ja nu ari jo, o Tautiszka Vardi
ne: Vyte. Ir ta diena: 1865 m., 
General Gubernatorius Kauf
man patvirtino spaudos už
draudimą Lietuvoje; 1914 m., 
Vokiecziai bombardavo Reim- 
sa, ir nždege garsiaja szito 
miesto katedra; 1881 m., Ame
rikos Prezidentas James A. 
Garfield pasimirė in Elberon, 
N. J., jis buvo nuszautas Lie
pos 2-tra diena Vaszingtone; 
1949 m., kietos ir minksztos 
anglies mainieriai sustraįkavo 
del pensijos ir paszelpos fondo 
klausimo. Fondas buvo užda
rytas del stokos pinigu.

—s Panele Ona. Makniute 
isz Shenadoro, lankėsi mieste 
pas gimines, ir prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija 
del atnaujinimo prenumeratos 
del musu skaitytoja ponia Ma- 
kase Berną,tonienie, kuri gydo
si in .Gerojo Samarieczio ligon- 
bute Pottsvilleje. Mes visi vė
liname ponai Bernatonenei 
greito pasveikimo.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Eustakijo ir Szv. Faustino pa
nos, o Tautiszka Vardine: Vai
nora,. Taipgi ta, diena, pasnin
kas. Ir ta diena 1934 m., Bruno 
Richard Hauptmann buvo su- 

aresztuotas už pavogimą, ir nu- 
žudinima Charles Lindbergho 
kūdikio,. Jis vėliau buvo mir
ties bausme nuteistas; 1946 m., 
Prez. Harry Trumanas prava
rė isz savo Tarybos Henry 
Wallace, del jo Komunistiszku 
nusistatymu.

New York, N. Y. —
Rugsėjo 26 ir 27 d.d., szie me
tai pasiliks kaipo 5718 metai, 
sulyg Žydu rėkavimu. Žydu 
Nauju Metu Szvente pasveiki
na 5718 metus su Ros,h Hasha- 
nah Szvente. Žydai, ne vien 
tik del biznio, bet ir del drau- 
giszkumo, del sugyvenimo, su
tinka ir kitas, Krikszczioniu 
Szventes pripažinti ir net ap- 
vaikszezioti; bet jie geriau ir 
sanžiningiau jas užlaiko negu 
mes savasias.

Minersville, Pa. —
Pranas Valasieviczius (Wala- 
savage) 49 metu amžiaus nuo 
301 Pottsville uly., kuris sirgo 
ilga laika pasimirė pareita, 
Utarninka. savo namuose. Ve
lionis gimė Shenadoryje. Bu
vo angliakasis per daugelis 
metu ir paskutini karta dirbo 
Pine Knot kasyklose. Prigulė
jo prie vietines Lietuviszkos 
parapijos ir na,rys Goodwill 
Hose ugniagesiu draugijos. 
Paliko savo paezia Ona, po tė
vais Bartnickiute; jo motinėlė; 
taipgi seka,nezius: tris sūnūs: 
Edvardu ir Bernarda namie ir 
Robertą, kuris tarnauja armi
joje in Fort Meade, Md., ketu
rios dukterys: E. Ch ima lošk y 
išz Laureldale; Georgiene, Ma
riana ir Sandra, namie. Taipgi 
paliko keturis brolius: Leo, isz 
Pottsville; Antana, Bethle
hem; Joną, Newark, N. .L, ir 
Juozą mieste. Septynios sese
rys: J. Kishel, A b. Bo wers ir 
R. Rothermel ir M. Novakiene, 
visi isz miesto; R. Madara, 
New London, Conn., S. Mo- 

zewsky, Bridgeport, Conn., ir 
C. Visnauskiene, Newark, N. 
J., taipgi keletą anūkus. Lai
dojo Subatos ryta su apiego- 
mis in Szv. Pranciszko bažny
čioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse.

Shenandoah, Pa.—
Ponia Makase Bernatoniene, 
nuo 527 W. Penu uly., gydosi 
in Gerojo Samajneczio ligon- 
bute Pottsvilleje. Visi kaimy
nai ir pažimstamieje vėlina po
nai Bernatoniene i greito pa
sveikimo.

Manila.—
Daktaras Leroy Burney, sako 
kad a te i n a,n ežia, žiema kiekvie
nas penktas Amerikietis sirgs 
Azijos sloga “Flu. ”
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Ka raszo musu skaitytoja, 
Ponia Ona Kane, isz Cleve
land, Ohio. Gerb. “Saules” 
Redakcija: Prisiuncziu mano 
užmokesti už laikraszti “Sau
le” ant viso meto. Taipgi pri- 
siunskite man istoriniu knygu- 
cziu. Nors skaieziau ir kitu 
laikraszcziu, bet man ne vie
nas taip nepatinka kaip laik- 
rasztis “Saule” be kurio ne
galiu nurimti kaip kada neap- 
laikau. Vėlinu jums geros lai
mes ir sveikatos. Jusu skaity
toja, Ona Kane.
*************  **** **** **** *

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

SUARESZTUOTI

Paszove Kitos Czaikos 
Konkurentą

PHILADELPHIA, PA. — 
Du broliai buvo suimti ir su- 
aresztuoti už paszovima 16 
metu amžiaus kitos czaikos va
da, konkurentą.

Broliai yra 15 metu Isaac I. 
Muchison ir 14 metu Donald 
Muchison, abudu nuo 12-tos 
ulyczios prie Christian uly.

Paszautas vaikezas yra 16 
metu amžiaus Lloyd Minor 
nuo 21-mos uly. Jis buvo nu- 
vesztas in Graduate ligonine, 
kur daktarai sako kad jis pa
gis.

Policijantai sako kad Minor 
ėjo namo isz karnivalo, kai au
tomobilius privažiavo prie jo. 
Pasigirdo szuvis isz medžiok
les karabino ir jis sukniubo 
ant ulyczios. Jis vos ne vos pa
siekė savo namus, kur jo se
suo, 22 metu amžiaus Barse- 
leye paszauke policijantus, ku
rie ji nuveže in ligonine.

Policijantai Carl Jones ir 
George Hill sako kad jie spėja 
kad jis buvo paszautas už tai 
kad jis dalyvavo dvieju tokiu 
szaiku susikirtime Petnyczios 
vakar a.

Jie sako kad Minor yra na
rys czaikos, kuri save vadinasi 
“Iron Curtain”, kuri czaika 
buvo susikirtusi su kita tokia 
jaunuoliu gauja ana 20-tos uly.

Apie tuzinas kitu jaunuoliu 
buvo suimta ir iszklausineta. 
Broliai Muchison policijan-

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

oalaikvti sm palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00. 
„ Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidimo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

f

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame, 
—‘ ‘Saules’ ’ Redakcija.

tams dabar užsigina kad jie ka 
bendra turėjo su tais susikir
timais.

Antano.
Sabaliauskas, .Jonas, .sun. 

Teodoro.
Stokoff - Rederaite, Ona isz 

Kybartu, gyveno Halseey St., 
Brooklyn, N. Y.

Tu moša, Mygolas, sūnūs Mi
ko.

Venclova, Willy.
Viscius, Della, gyveno Kear- 

nv, N. J.
' \Viscius, Jonas, gyveno Eli- 
zalbeth, N. J.

Vy szn i a u s k i ene, Vi k toj • i j a, 
duktė Kazimiero.

Zdanauskas, Antanas ir Jo
nas.

Žemaitis, Albinas, inžinie
rius, ir sesuo Marija.

Jieszkomieji arba apie juos 
Consulate General of America, 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

41 Wėst 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.

2 TAXI DRA1VERIAI 
APVOGTI

-
PHILADELPHIA, PA. — 

Du “Yellow Cab” taxi drai- 
veriai buvo apvogti, anksti isz 
ryto.

Dvideszimts penkių metu 
amžiaus John Kley paėmė tris 
vyrus prie 47-tos ulyczios ir 
Brown, apie pirma valanda isz 
ryto ir nuveže juos prie 38-tos 
ir Baring ulyczios.

Czia vienas isz j u iszsitrau- 
ke peili ir pridėjo ji prie drai- 
verio gerkles, pareikalauda
mas pinigu.

Draiverys jam atidavė sep
tynis dolerius ir septynis de- 
szimts penkis centus. Ir visi 
trys tada pabėgo.

Ketvirta valanda isz ryto, 
36 metu amžiaus Walter Ko- 
renkiewicz, draiverys nuveže 
keleivi nuo Broad ir Oxford 
ulyeziu in Willington ulyezia 
prie 16-tos ulyczios ir Montgo
mery uly. Keleivis iszsitrauke 
revolveri ir isz jo atėmė dvy
lika doleriu. Tas keleivis ji 
perspėjo biski palaukti pirm 
negu jis paszauks policija'.

<«**-*********************«

KALVIS IR :: :: 
:: :: KRIAUCZIUS

. Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Alukoniene, Paulina, duktė 

Petro.
Bankauskaite - Kesminiene, 

Stefanija.
Brazauskyte - Lauriniene, 

Michase.
Cepok, Jeronimas ir Jurgis, 

isz Gaudučiu t.; Kumeliu 
vai., Sziauliu aip.

C i d a b r i ene, Marija.
Cziuoderis, Adolfas ir Ka

zys.
Grinys, Jonas, sūnūs Kazio.
Grybas, Ona, duktė Kazio.
Gubaite, Ona.
Janulyte - Križanauskiene, 

Adele, duktė Jurgio.
Jarmoszka, Povilas, sun. 

Petro ir jo vaikai Aldute, Je
ronimas, Juozas ir Povilas.

Jokubauskas, Albertas ir 
Stanislovas.

Juozaityte-Rudiene, Maryte 
vyras Rudis, Antanas.

Kalinkauskas, vaikai Jono 
Kalinkausko.

Kalinkauskas, Juozas.
Kesminiene - Bankauskaite, 

Stefanija.
Kieviszas, Viktoras.
Kolbukas, Veronika.
Kruszinskas, .Kazys, sūnūs 

Juozo.
Krusznauskas, Martynas, 

gyveno Minersville, Pa.
Lauriniene - Brazauskyte, 

Mieli ase.

Du jaunikiai, Kalvis ir Kriaus 
ežius, atsilanikinejo pas viena 
mergina; viens kita priesz ta 
mergina peike.

Viena, karta, nuejas Kalvis 
pas ja, o toji pradėjo girt 
KriaucZiu, nes Kalvis pertrau- 

as jai, tarė:
— Ar tu ta kvaili giri! Kad 

jis turėtu'pro.ta, tai ceikio in 
szmo.tus nekarpytu ir vela in 
krūva pesiutu. Kad jis turėtu 
protą, tai to nedarytu.

Ir jau Kalvis .turėjo pas mer
ga pirmybe. In antra diena at
silankė • pas: ta, merga Kriau-

Marozas, Antanas ir Ceci
lija, ir dukterys Antanina, Ce
cilija, Valerija ir Viktorija.

Morkūnas, Kostas ir Vladas, 
sūnūs Felikso.

Pauksztyte Danute, d. An
tano.

Perminąs, Jonas, sūnūs Jo
no isz Mažeikiu ap.

Puzinas, Juozas ir Jadvyga.
Rafanaviciziene, Antan in a>, 

isz Szilales vai., d. Jono, gyve
no McKees Rocks, Pa.

Rederaite - Stokoff, Ona isz 
Kybartu, gyveno Halsey St., 
Brooklyn, N. Y.

Rudzinškas, Pranas, sūnūs 

czius, toji jam prikiszo, ka; Kar 
vis kalbėjo; tas tuo jaus pradėm 
jo peikti Kalvi tardamas:

—■ O, tu neiszmaniele! Gal 
tu to nežinai, kad tavo myli
mas Kalvis yra spaugas. Pri
sižiūrėk tu i n ji, kada jis kal
vėje dirba tai pamatysi: viena 
karta musza in geleži o du kar
tu in. priekalą, ii- kad turėtu 
sveikas akis, tai kožna karta 
musztu in geleži. O vėla su
ma r i as, jog in žmogų ne pana.- 
szus, tiktai in. velnią.

Ir Kriaucziukas, Kalvi ky- 
se merginos suibiaurino' ir pa
sakė: Tai jau mudu gal pa- 
cziuosiimes, Iba ka asz su spau
gu Kalviu veiksiu.

1 Dave amt užsaku, ir in pora, 
sanvaites, važiavo mine svod- 
:bos pro kalve in bažnyczia ant, 
vineziavones, o Kalvis tame 
laike kalvėje dirbo. Kalvio 
gyslos isz, piktumo sudrėbėjo, 
O kad nebuvo toli nuo bažny- 
czios, inkai tino szmoteli gele
žėles, nnsinesze su reiplaitems 
po skvernp in bažnyczia ir sto
jo tamsiam 'bolbineziuje. Kada 
mine viestuvininku insiverte 
in. bažnyczia ir kimszosi prie 
akmenio su szventintu vande
niu, Kalvis nematant iideido 
in platu aula jaunikiui ta 
karszta, geleželia. Kunigas tuo
jau,s iszejo isz zakristijos duoti 
szliuba, ha jau ir teip buvo vė
lu. Vos Ki"ia.uczius su merga 
pi'isiartino prie altorių, pajuto 
aule karszti ii’ pradėjo su koja,

Cw****^*****************************
“Saule”, kaip szviete, taip 

ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa 
vo prennmeratais.

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan. s

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN '

trak,set, kaip priesz szuni avis 
ir kada pradėjo blauzda spir
ge t, leidosi vidurį bažnyežios', 
kaip katinas su pūsle, veislini
nkai paskui ji. Kalvis ant 
szventoriaus stovėdamas, irS 
szonu nusitveriąs juokėsi ir 
szauke:

— O kai, ar asz nesakiau, 
kad tas Kriauczius ne pilno- 
proto f Ar-gi jam paeziuotis !

Su ta paezia merga in, tris 
sau vai tęs tas pa ts szmutoriusį 
Kalvis ome su ta paezia merga 

‘bažnyežioje szliuba, bet nuo al
toriaus neibego, kaip Kriau
czius su spirgante blauzda.

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “ Saule * ’ visur szvieczia, 
Tolimus krasztus paliečzia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais,

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

Pirkite U. S. Bonus

Uncle Sam Says •

The purchase of U. S. Defense Bonds 
is a method whereby you can make 
your dollars work for America, just aa 
they work for you. Our country must tec 
strong economically. It should be ap
parent to everyone that defense is ev
erybody’s job. Your part is to buy De
fense Bonds. Every employee in a 
plant or business establishment should 
be enrolled for the Payroll Savings Pisa 
or the Bond-a-Month Plan at his bank. 
A few dollars here or there will ae- 
compUsh little, but with everyone doing 
bis or her job, America will be econom
ically secure. * y. J,

Pirkite U. S. Bonus

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT!




