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Buntai In Little Rock

Juodukas laikrasztininkas 
yra vejamas baltųjų žmonių 
kai dar kiti sukilimai Little 
Rock mieste viską sumaisze, 
ir privertė Prez. Eisenhowe- 
ri pasistoti priesz Arkansas 
Gubernatorių Faubus' ir pa
skelbti kariszka valdžia ir 
tvarka tarp tu sukilėliu.

Devyni juodukai insispru- 
ko in ta Central High School 
kai kiti juodukai tyczia šu
kele triukszma keletą uly- 
czin po tos mokyklos. Poli- 
cijantams buvo insakyta in 
nieką neszauti.

ir nuėjo sau na-

kareiviai visus 
palydėjo in ta

Bet kai valdžios kariszka 
sargyba pribuvo, tai beveik 
visi nutilo 
mo.

Lakūnai 
juodukus
High School, Augsztesnaja 
mokykla. Mokytojai sako 
kad ju mokyklose randasi 
daug daugiau juoduku negu 
baltu žmonių vaiku. Už tai 
Amerikos valdžia rūpinasi 
viską sutvarkyti ir viską 
tinkamiems žmonėms palik
ti.

Isz Amerikos!GRNIV
KOLIEKA
MERGAITE DINGO
Tėvai Bijosi Kad Ji 

Buvo Pavogta

Vaiskas Užėmė Visa Sargybos Japonai Ginkluojasi
Tvarka In Little Rock, Ark

x< paratroopers” lakūnai ka
reiviai isz Kentucky ,ju vietas 
už’mtu.

Isz Fort Campbell, Kentuc
ky tuoj aus atskrido viena 101 
'divizijos dalis, apie penki 
szimtai lakunu kareiviu. Jie 
su savo milžiniszkais eropla- 
nais atsivežė ir savo trokus ir

LITTLE ROCK, ARK. — 
Penki szimtai “paratroopers” 
lakunu kareiviu atskrido isz 
Kentucky, isz Fort Campbell 
ir užėmė visa 'sargybos tvarka 
aplink Central High School 
mokykla, kur vietine policija 
ir valstijos vaiskas negalėjo ar 
nenorėjo tvarka palaikyti, kai
gauja baltu žmonių pastojo de-. automobilius, 
vyniems juodukams moki
niams kelia ir neleido juos ei
ti in ta mokykla.

Prez. Eisenhoweris stengie
si gražumu perszneketi Ar
kansas valstijos Gubernatorių 
Faubus. Bet kai nepasiseke ir 
kai Prezidentas pamate kad 
sukilimas tenai didėja ir kad 
Gubernatorius jau statosi di
desnis už viso kraszto Prezi
dentą, tai jis iszleido tikrai 
reikszminga insakyma: kad 
Arkansas valstijos vaiskas 
liautųsi, kad grysztu in savo 
stovyklas ir nuo szio laiko im
tu insakymus ne isz Guberna
toriaus, bet isz Prezidento! Ir 
tuo paežiu sykiu Prezidentas 
iszleido kita instatynia; kad

Szkotijos

Tuo paežiu laiku Armijos

TOKYO, JAPONIJA. —
Japonijos Premieras Kishi at
silankęs in Vaszingtona pas 
Prezidentą Eisenhoweri, pa-

CHICAGO, ILL. — Penkios 
deszimts szesziu metu amžiaus 
Chicagietis, paveldėjo isz Jo
seph Stary pusantro szimto 
tukstaneziu doleriu.

Jiedu susipažino, kai Young 
czeverykus czystino, szvaksa- 
vo pas barberi, kur ateidavo1 
bagoezius Stary ir kur Young 
jam visados gerai ir manda
giai patarnaudavo.

Jiedu net ir susidraugavo, 
kartu ėjo in verslą ri paskiau 
mirdamas Stary jam uzrasze 
visa savo turtą.

VANCOUVER. — Vienuo
likos metu kolicka mergaite 
dingo isz savo namu. Tėvai bi
josi kad Donna Richards sako 
kad jie bijosi kad ji buvo nu-į 
neszta, pavogta, Petnyczios 
vakara.

Policijantai jieszko žmogaus! 
kuris buvo jai davės raida sa<- 
vo automobilyje. Donna, kuri 
yra be vienos kojos, bovinosi 
su savo broliuku ir sesute ties
saVo namu, kai szitas žmogus Vidur-Rytu Tautu Ne- 
priėjo prie ju. Ji jam pasakė • .j . p
kad ji eina pas savo drauge ir IHSllCluZlH KUS1JOS
jis pasiulino ja tenai nu-į 
veszti. Policijantai dažinojo 
kad; jis ja pas jos drauge nu
vožė, kur ji pasiėmė kelias 
knygas ir vėl su tuo vyru nu-1 
važiavo, ir dingo.

SOVIETAMS VĖL UŽ
KIRSTAS KELIAS

— 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.

Kai karininkai pamąte kad 
laikrasztininkai tenai landžio
ja ir nori dažinoti isz kur tie 
trokai ir automobiliai, jie sa
vo kareiviams pasakė uždeng
ti savo troku vardus.

Keli tukstaneziai žmonių su
sirinko ir apspito ta vieta. Bet 
szita syki jau ramiai ir tykiai 
nebuvo jokiu szukiu ar reika
lavimu.

Visi kareiviai lakūnai pil
nai, kariszkais ginklais apsi
ginklavę. Ju tarpe randasi ir 
keli juodukai. Szitu kareiviu 
pareiga dabar prižiūrėti kad 
Juodukams niekas neuždraus-! 
tu lankytis in ta mokykla; ir miestą, 
iszrodo kad niekas ir nebeisz- 
drys pasiprieszinti.

Sztabas iszleido insakyma kad aiškino kad Japonai dabar 
visi Arkansas vaisko kareiviai S‘erai apsiginklavę ir 
ir karininkai tuoj aus pribūtu 
del paskyrimu isz valdžios ka
ro sztabo.

Retas kuris tikėjosi kad Ei
senhoweris iszdrys taip asz- 
triai pasielgti. Gubernatorius 

I Faubus staeziai sake kad Pre
zidentas nėra ingaliotas taip 
daryti.

Bet Eisenhoweris ne szian- 
dien gimęs! Kai jis pamate 
kad tos-valstijos Gubernato
rius buvo iszszaukes vaiska 
isz Armijos dalies; tai jis pa
skyrė kareivius, ne isz Armi
jos, bet isz 
kad visa 
kareiviu 
Generolo butu in kitas rankas, turi susidaryti savo armijas ir 

— — — pasirūpinti sau ginklus, nes

penkiolikta diena buvo szios 
pajėgos suvienytos ir apgink
luotos, nes buvę kareiviai ir 
jurininkai mielu noru gryžo in 
senąją tarnyba. Be atodai-. . . . . . .; ir vis ros m kairuju smarku pasiprie 

daugiau ir daugiau nauju gin- ' szinima priesz ginkluotu paje- 
klu statosi.
portą, Prezidentas 
eris prižadėjo kad 
Amerika sumažins 
ka tame kraszte.

Japonai be jokio
ar kokios reklamos tyliai ir

Iszgirdes jo ra- gu atkūrimo, atirado savano- 
Eisenhow- riu naujoku daugiau, negu vy- 
nedelsiant riausybe galėjo priimti.

1952 metais armijoje jau ra
dosi szimtas deszimts tukstan- 
cziu kareiviu.

Jie sudarė kariszka paroda, 
tykiai yra vede apsiginklavi- Tckyo mieste ir per kelias va
rno darba nuo karo pabaigos, lardas marsziavo ir žygiojo. 
Jau dabar Japonu armija turi Szi paroda buvo perspėjimas 
suvirsz du sz’mtu dvideszimts kaimynams, kurie norėtu in ta 
tukstaneziu kareiviu, 
riausiais naujausiais ginklais.

Kai Korėjos karas praside- 
Lakunu Sztabo, jo, Generolas MacArthur tuo- 

tvarka, nuo eilinio jaus patarė tuometiniam Pre- 
lig’i aug'szcziausio mierui Joshidai kad Japonai

Telegramai pranesza.
Arkansas Gubernatorius Fau- 

. bus ketina uždaryt Central 
! High School in Little Rock,

savo vais-

triukszmo

buk daug’ musu kariuomenes buvo

Sportai

Szkotai yra atgaivinę se
nus ir tikrai nepaprastus sa
vo kraszto sportus, rungty
nes. Czia, vienas Szkotas 
parodo savo šyla, savo stip
rybe su szitu ilgu ir sunku

WASHINGTON. D. C. —
Amerika, Anglija ir Prancūzi
ja vėl atstume Sovietu Rusi
jos pasisiulinima dalyvauti' 
Vidur Rytu konferencijoje.

Amerika pasiuntė trumpa 
atsakyma Sovietams, Rugsėjo 
treczia diena, sakydama kad, 
“Sovietu praszymas yra insi- 
kiszimas in reikalus kur jie 
neturi jokio reikalu.”

1 Amerikos Dipliomatai sako 
kad Sovietai yra šukele Prezidentas Eisenhoweris 
buntus ir sukilimus Vidur Ry-įyra ingaliotas pasiunsti musu 
tuose, vien tik del to kad jie vaiska in tuos krasztus, jeigu

nori sukelti tuos žmones pri
esz Vakarinius krasztus.

Ir Sovietai buvo Amerikos 
valdžios perspėti kad jie lai
kysis Prezidento Eisenhowe- 
rio nusistatymo iszlaisvinti ar 
palaikinti laisvus visus tuos 
Vidur-Rytu krasztus.

Prezidentas

szvaisto instulpu, kuri jis fPrices Park, in Aberdeen
shire, Szkotijoje. Ka jie no
ri su szitokiais manksztini- 
mais paredinti, mes nesu
prantame.

kad ir Sovietu galėtu savo žo-
di tarti ir toje konferencijoje Bega- 
dalyvauti.

Jau treczia syki Amerika 
i yra pasakius kad ji nieko ben
dra nenori turėti su Sovietais 
ant szito klausimo.

Sovietai, nieko nepesze Eu
ropoje ir mažai ka nuveikė 
Tolimuose Rytuose, dabar 
stengiasi inlysti in Vidur-Ry- 
tus ir tu krasztu žmones prie 
saves prisitraukti.

isz ten isztraukta in Korėja.
Joshidos vyriausybe tyliai, 

bet veikiai ėmėsi Japonijos 
armijos atstatymo. 1950 metu 
Rugpiuczio menesyje Joshidai 
pasiulino tarybai septynios de
szimts penkių tukstaneziu ka
reiviu armija, apsiginklavimo 

Nors daug Marksistu 
prieszinosi, bet tas pasiulini- 
mas1 buvo priimtas, ir apsigin
klavimo darbas buvo pradė
tas.

Tuo laiku Joshida jau turė
jo “pajūrio sargyba,” kaip 

j karo laivyno užuomazga, kuri 
buvo Amerikiecziu toleruoja- 

I jama dar priesz Korėjos karo 
pradžios. Szi juros pajėgu 
užuozmaga buvo padidinta li
gi asztuoniu tukstaneziu vyru.

Per keturias sanvaites, 1950 
metais, Rugsėjo menesyje,!

MIRE RASZYTOJAS
BAGDONAS

ISZ LIETUVOS.—
Matas Bagdonas, raszytojas ir 
redaktorius, pasimirė Liepos | Į
dvideszimts asztunta diena 
Lietuvoje, savo teviszkeje Bu- 
bautiszkluose, Mariampoles 
ap., iszgyvenes szeszios de- 
szimts du metu.

Pirmojo karo metu, M. Bag
donas buvo mokytojas Vii- ' \ 
niaus Lietuviu gimnazijoje pa 
skiu Kaune buvo Užsienio rei
kalu ministerijoje, Eltos di
rektorius, mokytojai, “Lietu
vos” dierraszczio redaktorius 
ir paskiau laisvas laikraszti-

Sovietai susimislintu tenai in- ninkas’ “rnalistas laikrasz- 
lysti. Ir jis Sovietu Rusijai cz^ams- 
taip davė žinoti.

Isz savo puses Sovietai in- 
taria kad Amerikos valdžia 
yra norėjusi nuversti esamaja 
Syrijos valdžia. Už tai So
vietai dabar reikalauja ar pra- 
szo kad ant szito klausimo ne
būtu tik trys krasztai: Ameri
ka, Anglija ir Prancūzija, bet

Jo žmona 1947 metuose 
vo iszveszta in Sibirą ir 
sziol nebegražinta.

bu- 
lig

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

su ge-jkraszta inlysti ir investi Ko
munizmą. Nuo szitos parodos 
dienos prasidėjo Japonijos 
ūkinis, politinis ir karinis at- 
g.m’mas.

Dabar Japonijos armija turi 
suvirsz du szimtu dvideszimts 
tukstaneziu kareiviu, kurie tu
ri geriausius ir naujausius 
ginklus. Bet to, karininku vi
sas sztabas buvo permainytas 
ir dabar panaszus ir Amerikos 
armijos karininku sztaba.

Beveik visa Japonu armija 
yra apginkluota Amerikos 
ginklais. Ir tikimasi kad ne už 
ilgo Japonijos fabrikai gales 
pradėti statyti, gaminti Ame- 
rikoniszkus eroplanus.

Pirmiau Japonijos laivynas 
“pajūrio apsauga’’ buvo ap
rūpintas Amerikiecziu laivais 
bet sziandien Japonija laivu 
statybos srityje yra pralenku
si net ir Anglija.

Manoma, kad sziuo metu 
Japonijos laivu statyklos sta
to karinius greitlaivius ir po
vandeninius laivus, submari- 
nus. Vienok, niekas neabejoja, 
jog netrukus Japonai pradės 

(Tasa Ant 4 Puslapio) 
—:----- ----- ——  __  _

Eroplanas Sudužo

Dide’is C-124 Air Force 
Globemaster prekybinis ero
planas czia guli ant žemes, 
netoli nuo El Paso, Texas, 
kur jis nukrito ir sudužo ir 
sudege, kai jis stengiesi nu
sileisti per audra. Lakūnas 
stengiesi nusileisti su intai- 
sytais radijo intaisais, kai

jis pats nieko nebegalejo 
matyti per ta audra.

Penki lakūnai, žuvo ir de- 
szimts kitu buvo sužeisti. 
Czia darbininkai ir savano
riai stengiasi patikrinti ar 
dar daugiau žuvusiu ar su
žeistu randasi tame eropla- 
ne.
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Kas Girdėt
ežiu metu. O kitu kompanijų 
nauji automobiliai del atei- 
naneziu metu dar nėra pasiro
dė.

prasti. Bet Amerikiecziai pri- ir bus kaip ir buvo. Stalinas' 
pasimirė ar buvo migai abi n-

brangiu automobiliu. ir jie

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Z Žydu Nauji Metai. Žydai 
szvenezia savo Nauju 5718 
metu pradžia. Szvente^s tęsia
si deszimtsi dienu. Drauge ir 
Atgailos Dienos, kuriu svar
biausios “Yom Kiippur”, pri
puola Spalio penkta diena.

Paprastai, darbuose randasi rodinti su dideliu automibiliu. 
daugiau bosu ir boseliu negu -------- ::--------
darbininku, bet dabar dideli Jau kelios sau vaitos kai ei- 
fabrikai ir kompanijos nusi-j na garniai kad visa Kremlino 
skundžia kad negalima rasti; valdžia verda jeigu ne kunku- 
gana tinkamu žmonių 
galėtu bosauti ir kitus 
ti.

kurie 
mokin-

Į. juoda

Musu Skaitytojas

Lietuviu Kunigu Pasizelpos 
mitingas invyko dvidesziints 
penkta diena szio menesio in 
Szvento Andriejaus parapijos 
klebonija, kur Kunigas Juo
zas J. Czepukaitis yra klebonu 
Philadelphia, Pa.

Kunigu Vienybes metinis, 
seimas teipgi buvo suszauktas 
in Szvento Andriejaus parapi
jos klebonija po to paszelpoS 
mitingo. Kunigu isz arti ir 
toli pribuvo. Visi gėrėjosi nau
jai atremantuota klebonija ir 
visu pertaisu ar priedu sko
niu. Klebonas Kun. Czepukai
tis pasirodė tikrai vaiszingas 
gaspadorius.

Žmones vis daugiau ir dau
giau automobiliu perkasi isz 
svetimu kraštu. Tie automobi-

gu musu automobiliai. Kelios 
musu automobiliu kompanijos 
jau dabar yra sudarė kontrak
tus su kompanijomis sveti
muose krasztuose kad jos ga
lėtu tuos mažus automobilius; 
pardaivineti Amerikoje.

liuojai. Kai kurie laikraszti- 
ilinkai ir valdžios atstovai 
pranaszauja kad esamos val
džios dienos jau suskaitytos.

Bet mums iszrodo kad tai 
nieko nereiszkia; viena val
džia pasitrauks ar bus nuga
labinta; kita užims jos vieta,

Pypkes Durnai

Nedelioj Rugpiuczio 29-ta 
diena Philadelpliijos archidie- 
cezijos Arkivyskupas John 
0 Kara paszventino Seserų 
Kazimieriecziu nauja ir puosz- 
nia augsztesniajai mokykla in 
Juozapo' Marijos Vila, in 

Ir ežia daug 
susirinkę.

Nežinojo
nesibijo

kad tai 
dur- 
nori

Newtown, Pa.
Kunigu buvo

Bet trys didžiosios automo
biliu kompanijos Detroite, 
‘ ‘ General Motors, Cli 
Ford” sako' kad jos 
tos konkurencijos isz 
J u virszininkai sako 
tik praeinanti inada
nyste, kad tik tie kurie 
pasirodinti ir pasidarkyti 
kasi tuos svetimu kraszitu au
tomobilius. Jie sako kad tie 
automobiliai tinka žmonėms 
svetiniuose krasztuose kur ga
zolinas taip brangus ir kur ke
liai ir vieszkeliai yra. tokio

Gaspadine — Nežinojau 
Onute, jog' tu toki patogu 
jauniki iszsirinkai. Ar žinai, 
labai meilus ir smagus vai- 
kinelis.
.. Mergina — Kas misiuke 
in mano vaikina, tai asz sau 
iszsirinkau. Užmokėk man 
kiek priguli, asz czion ilgiau 
nebusiu nes da man vaikina 
paveržszi.

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 t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato,

J Ir skaitytojams pasako.
I Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

SKAITYKIT

PLATINK1T!
kad vienas ki- 
Lozoriu gieda,

Nežiurint to 
tas biznierius 
bet abelnai imant biznis var
giai kada buvo geresnis.

Sztorai kurie pardavinėja 
vaikams drabužius varo gera 
geszefta. Jiems biznis nieka
dos ne ėjo tai'p gerai kaip da
bar. Dauguma tu
neturi gana tavoro ir 
patys bėginėja daugiau 
pirkti.

1O

sztorninku 
dabar 
prisi-

Ir suaugusieji dabar 
daugiau drabužiu perkasi 
rudenio ir net del žiemos.

daug
del

Žmones perkasi naujus 
dijus, naujas televizijas 
ir naujus baldus, jfurniszius.

ra-
ir

Automobiliu fabrikantai jau 
pasirenge iszleisti hteinaneziu 
metu naujus automobilius ir 
sako kad jie tikisi dar dau
giau tu nauju automobiliu at
einaneziais metais ipairduoti1 
negu jie pardavė sziais me
tais. “Chrysler” kompanijai 
taip biznis sekesi sziais me
tais su saivo1 naujais automo
biliais, kad s'zita kompanija' 
visai nlesirengia permainyti 
savo automobilius. Jos atsto
vai sakoi kad kitos kompani
jos vos pasivys “Chrysler” 
kompa.il ijos au tomob ii i u 
jas madas ateinaneziais 
tais.

nau-
me-

kac 
metus 
narnu

Ir kontraktoriai sako 
jie dabar per sziuos 
daug daugiau nauju 
yra pardavė ii' turi orderius
dėl dar daugiau ateinaneziais 
metais.

Matyti isz viso to kad žmo
nes pinigu turi ir kad jie ju 
neskaito bet praleidžia kaip 
tik užsidirba.

Naujas Fordo kompanijos 
automobilius' “Edsel” rodos 
gerai eina ir biznis geras. Bet 
dar per anksti pasakyti kaip 
vėliau bus. Nes tas “Edsėl” 
automobilius yra del ateinau-

for the

Let us show you the

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 I 
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."

ower a>Qin9

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

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

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

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- 

į “Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” 
Guodotini 
kodėl mes 
daryti!

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

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.

Tikimies kad musu 
Skaitytojai supras, 
esame priversti tai

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

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

No.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.
STATEMENT of the ownership, ma
nagement, circulation, etc., required 
by the Act of Congress of August 24, 
1912 and March 3, 1933 and July 2, 
1946, of the Saule (The Sun), pub
lished semi-weekly at Mahanoy City, 
Pa., as of October 1, 1957.
Editor, V.L.Boczkowski, 336 W. Ma
hanoy Ave., Mahanoy City, Pa., Busi
ness Manager, V. L. Boczkowski, 336 
W. Mahanoy Ave., Mahanoy City, Pa. 
Publisher, Saule Publishing Co., That 
the owners are: V.L.Boczkowski, 336 
W.Mahanoy Ave.,Mahanoy City, Pa., 
and- S.Boczkowski, 338 W. Mahanoy 
Ave.,Mahanoy City, Pa. Known mort
gages, holding 1 per cent or more of 
total anjount of bonds, mortgages, or 
other securities: None. Average num
ber’s of copies of each issue of this 
publication, sold or distributed, thru 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
preceding the date of this statement: 
six thousand, three hundred, sixty
eight. V. L. Boczkowski, Editor and 
Manager. Sworn to and subscribed 
before me this 1-st day of October, 
1957. Grace Hendricks, N. P. My 
Commission expires Mar. 2, 1961.

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

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

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

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

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

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

No J 28—Dvi iszto rijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

No.129—Keturios istorijos-. 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumus 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 LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusta 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 NaktL 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 3pc.

No.150—Apie Duktė Akine- 
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

iapiu. 20c.
No. 158—-A p i e Kapitonai 

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

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

No.166—Apie. Simus Mal
kini! s; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180V£—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu aut Susirin
kimu. 25c.

Kri st ūso

Verksmai 
prie Ap*

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 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senovjsd\o būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Išganyto jaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jemzoliroa. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

IV?" Užsisakant knygas i8» 
szio Katalogo, veikia 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.

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.

deszimtuka ekstra del prisiūti* 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. &

visada

kompa.il
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Sugautas Velnias
(Tasa)

Petronėle sumiszo, taip keis
tai paklausta, paroudonavo, 
kaip žemuoge. Lupas tapnojo, 
lyg norėdama kažka sakyti. 
Nieko nesumodamas, ėjo tylo
mis. Urėdas, busis nieką neisz- 
inanas, szy.psodamas tese to
liau :

— Na, vis tiek nors tu te
kėjusi, viepok asz tave tie galo 
myliu, negaliu szirdies suturė
ti; turiu mylėti visada. Taip 
atsitiko, ne ka darysi. Žinau 
kad tu nebusi tokia kvaila ir 
nesigirsi vyrui, jis pats nesu
pras; asz del tavo meiles ir ji 
kartu myliu. Eikim staeziau, 
szen per pjaunuka. Gal neper- 
szoksi per griovį? Duoksz ran
ka, ne, hop!

Suspaudęs, ranka, szoko pats 
ir ja kartu pertrauke, staeziai 
sau in glebi. Spaustelejo. prie 
saves pusiaužniuga, o uostai ir 
karsztos lupos ini jos burna in- 
smego. Atsitiko tai viena a- 
kies mirksne, ir vėl toliau po 
vienas, antro ženge.
Urėdas inkypai/, truputi sta'b- 

cziodamas, lengvai kalbėjo:
— Moteriszka, dideliai gra

ži, visiems vaikams papiutis: 
pritraukia akis, prikala szirdi 
sumaiszo galva, nors tu žmo
gus, nusisza.uk, matydamas, 
jog nebegali jos gaut i!

Nupute per uostus, lygu at- 
sidukssejes ir pažvelgė in Pet
ronėle.
1 O jai prakaitas isz karsztos 
tos kaktos, kaip žirniai, sun
kėsi ir Sizirdis taip tvaksėjo 
net greta einant, mažnejo gir
dėti buvo.

— Asz turėdamas tokia pa- 
czia, tese toliau urėdas, kaip 
rožių kvietkeles, o kaip moke- 
cziau mylėti! Meile, meilei ne
lygu. Tie tamsieji vyrai .re
tai kuris temoka mylėti; jie 
sergsti paezia, pavydi, kad su 
kuo nepajuokautu. Kam to 
reikia? Gražiai paežiai tur 'bū
ti liuosa valia; jeigu kitas ir 
nei vyro! 'O moteriszkos yra 
pamylėtu jai, ji dėlto neapleis 
gudrios! Moka dailiai po du 
vyru valdyti, be kokios nuos
kaudos pirmajam. Pagaliaus 
tankiai jam daug gero padaro. 
Atsiranda kitos davatkos, sa
ko: ’Griekas vyras apgaulioti1 
Cha-cha-cha, anoks negriekas 
vyrui gerai daryti, palengvin
ti jam. darba ariba kiek duonos 
pripelnyti visai nekaltu budu. 
Gražios moteriszkes nereikia 
mokyti, nusimano ji ir pati ka 
savo skaistumu galinti pada- 
nes kartai'apkalusi vaiko szidi 
vedžioja paskui ji už nosies 
kaip tinkama. O vyras, vyro 
vietoje. Antan'a iszsiusiu tuo
jau in paczta, nutruks ligi pa-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

> ... MALDA . . .

Į Viesz. Jėzaus ir 
: Motinos Szvencz.
Į Sapnas Motinos Szven- 
[ cziausios, mieganezios 
j ant kalno Alyvų, žemei 
Į Batanijos, bažnyczioj
• Szv. Mykolo Arkaniuolo.

; Knygos Did. 3%x5% col. 
TIKTAI, 25 Cta.

J -----  '
> SAULE PUBLISHING CO., 
! MAHANOY CITY. PA. U.S.A. 

vakares. Ar neskaudės Petru- 
szelei szirdele, klausė užsi
kvempęs, kad taip ilgai nema
tysi vyrelio?

Neskaudės! Iszspru ko 
žodis Petronėlei nejaueziomis. 
Susigriebė iszsitarusi, bet isz- 
leisto žodžio nesugausi.

Artindamos prie vyru urė
das pusbalsiu sznekejo:

— Buk gudri, Petrusele!

Kokis tai sportas isz 
Viskonsono valstijose, 

Paezia ir vaikus paliko, 
Badai pats in 'pekla 

nuvyko, 
Vargsze dabai- turi maityt 

save ir vaikus, 
O tasai sportelis pavirto 

in niekus, 
Nes jisai mėgsta 

z dainuoti,
Ant to galesite ji pažyti 
Vai tu szyvosios kulneli, 

Kaip užmirszti gali, 
Apie paezia ir vaikus, 

Ir kokia mirtis tavo bus ?* * *
Nuo girtuokliu gaujos, 

Biznieriai turi būti 
atsargus visados, 

Bu naudos isz tokiu 
neturi, 

C) in triubeli papulti gali, 
Toki tik'laruma padaro, 
Ir da turi stoti iii suda 

ant galo, 
Kada toki girtuokli 

iszvaro, 
Tai ir szkada padaro, 

Geriausia, tokius iszkikyt, 
Kaipo kostumerius nelaikyt, 

Tegul sau eina po velniu, 
Ant plynių sausu.* * *

Sziandien kiloki laikai 
ateina, 

Vyrai už mergina užmokėti 
pareina, 

Padeda kelis szimt'elius • 
doleriu, 

Tik ant vienu apredalu, 
O jeigu jaunikis be 

deryibiu neduoda, 
Tai turi didele geda 

Kad szia gadyne turi 
, pirkinėti paezia,

Tai negirdėta aibeeze. 
Susipranta pats vyras, 
Jeigu yra paliticznas, 
Savo mylima alpredys, 

Ko jai reikia tai suprovys.
Kad man to daugiau 

nėbutu, 
Pinigu nuo vyru 

nepraszytu.

Geras Vyras
Pati — Na, ka man Jonu

ti pirkai ant varduvių?
Jonas — U-gi radi j a.
Pati — Ka toki?
Jonas — Tokia maszina 

kuri szneka.
Pati — U-gi kam?
Jonas — Pastatysi in 

kampa tai nuolatos už tave 
sznekes ir ant manes plus.

JEe7=A - B - CELA‘--O 
Iarba pradžia J 

SKAITYMO 
...ir...RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.!;
- Dabar Po 25c. Į;Saule Publishing Co., i[ 
Mahanoy City, Pa., U.S.A, <

Neiszduok ka girdėjusi, ir ne
rodyk musu meiles. Del manės 
tai hutu vis tiek, liet man rei
kia tave nuo svieto kailiu ser
gėti ir slėpti nuo vyro. Jei asz 
kartais suszuksiu smarkiau, j 
neimk už pikta, žinok, jog 
szirdyje kitai}) manau. Del 
svieto akiu kitaip reikia dary
ti.

Atsitolindamas juokėsi sau:
— O tai tikra žąsele! Vos 

tik pagyriau jos gražuma, jau 
tikrai in tikėjo, tariasi dideliai 
sargiai elgtis, koki dar laika 
man patikusi. Bet reikia at- 
atstu laikytis, o paskui bus 
mano vi r s žus.

Paliko vėjelis, dangus debe
sėliai, tartum, kits-kita gai
niojo.

Petronėle grėbstydama kiek 
atvėso. O urėdo kalba vis 
svarstė. Ko, mat, nereikia pa
saulyje pritirti! “Meile meilei 
nelyg. ” Tas, tai mokėtu pa
ezia mylėti! Kaip jis moka 
spėriai paibueziuoti, ir vėl bu- 
sis nieko nežinąs. “Vyras vy
ro vietoje,” žinoma, taip jam 
prisiektu meile. Pirmas ir pal- 
skutinis kartas su tuo urėdu. 
Jei man dar kuomet pradės ka 
plepėti, pasakysiu staeziai: 

‘.‘Tamstai man ne kavalierius, 
asz tamstai ne pana!” Varg- 
szas, uosi nuleidęs gaus szalin 
neszinties.
' Susimanącziusi grėbstė. Tik 
capt ja Antanas in glebi! Pe
tronėle, krust, taip nusigando 
kaip ■ pikoziausia dariba bedir
banti nutverta, nei sudrėbėjo.

— Ko taip nusigandai, mai
no mažiulele? Klause Antan
as. Ko taip susirūpinai, kad 
nejutai nei manes ateinant? 
Ka manei, pasakyk! Prasze 
prislinkęs.

Petronėle prasižiojo, trupu
ti pamikiiojo.

— Poterius kalbėjau, tarė, 
kaip viena atskirta, grėbstau.

— Mat, asz pertraukiau. 
O dabar, mano mažiulele, 
klausykis, iszvažiuoju in pa
czta su pono siuntiniais, turiu 
skubėti. Pasiprasziau urėdo, 
leido man vienu žygiu užva
žiuoti pas matuszele. Gal po
vėliai sugrysziu. Urėdas dar 
lieipe pirkini nupirkti ir sake 
tau savo pietų nulykysiąs; ga
lėsi nevaikszczioti namo. O 
man duos dvąre pavalgyti. Da
bar vakarop manes lauk, par- 
vesziu ka norint nuo matuszes.

Petronėlės nuszvito kakta, 
tuojau atpuolė jai in galva 
urėdo kalba: “Daug gero vy
rui padaro.”

Jau Antanas per varsna at
sitolino ji dar paszauke:

■— Antanėli pajbucziuok ura- 

mytei in rankele nuo manes!
Antanas eidamas kraipė 

galva, maustydamas:
—- Kaži-ko tokia susimai- 

sziusi mano Petre ?,
Pasilikusi viena, Petrone 

velek mausite: Na-gi ir maty
siu kai}> jis man tuos pietus 
ežia isztieks? Kiek tik artin
tus bueziuoli, jau kad skel- 
cziau! Ne, vienu du nebūsim 
ir per griuvi neszoksim, szvap- 
I ei ėjo. Paszeles gabumas bu
eziuoti !

— Antaniene! Netolimais 
urėdas paszauke'.

Ta, nustojusi grėbstyti, 
klausėsi.

— Kaip atnesz dvaro mer- 
gika man pietus, priimk ir at- 
neszk taure pas daržine; ule 
szeja atleisk namo:

Pasakęs nuėjo:
—• Szitaigis, tau, juokėsi 

szirdyje Petronėlė, bus ir pie
tus. Tai sumanymas! Iszma- 
nyk tu dabar vaiko gudrybe, 
ir neapmaus toksai vyro?! Bet 
ir gera kartu padaro: mat, va
žiuotas nuvažiuos ipas- matu- 
sze. Kada Antanas jau greid- 
žia. Pagaliaus dar pietų abu
du pavalgydis. Na, matysime 
toliau; man ding, ant galo' at- 
simusz nuo manės, kaip nuo 
Įdėtos sienos.

Iszsisklaide pietų. Urėdas 
su Antaniene vienu du liko vi
same lauke. Dvaro gaidžiai 
giedojo dvylikta.

— Neszk szen, ežia in pa
vesi, sako urėdas, eidamas, 
pirma.

Apsižvalgęs atsisėdo. Pak- 
n eibe žiojės pietų, tarė:

— Na, Petrusele valgyk da
bar! Man geriausieji pietus in 
tave žiūrėti; bet nesidrovėk 
valgyk. Buk su manimi drąsi, 
ežia niekas musu nematys.

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus

Once there was a man who didn’t like salami. But one 
day his wife slipped a salami sandwich in his lunch box.

“I'll dress it up with a little pickle and mustard 
and he’ll never know it from, ham,” said the wife.

But he did. He took one bite of the sandwich and put 
it back in his lunch box—along with a U. S. Savings

OP... the 
^appy Housewife 
who knew all about

SAVINGS BONDS

Part of every 
American’s savings 
belongs in
U. S. Savings Bonds

The V. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and
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Pasitrauke truputi in szali, 
kol Antaniene valgė.

Vejas pamažėliais telingavo 
lazdų szakas: didžiau jas 
sznabždino voverele rieszutau- 
dama.

Kai}) tik Petronėle indus pa
dėjo, tik urėdas, szakt ir pri
sisėdo artiteliai, greta.

—■■ Na, dabar bus dėkui už 
gipietus!

Tai sakydamas, užvertęs jos 
galva, kaip.eme bueziuoti lu
pas, akis, skruostus, kur pa>- 
kliuk. Petronėle spruduliavo, 
kraipė galva, stūmė rankomis; 
pasakyti nieko urėdas nelei
do. Kaip tik ji norės žiotis 
tuojau uostais kaip sukamsz- 
cziu ir ukimsz jai 'burnai. Ske
petėle nuo galvos nusmuko, 
plaukai iszsidraike, prakaitas 
ja apipylė. Truputi atleidęs, 
bet dar apsikabinės tarė:

— O je, kokios tavo gra
žios kasos, Petronėle! Kaip 
gyvas, ne ponui niekur neesiu 
tokiu kasu mates. O tai}) gra
žiai geltonos, kai}) auksas!

Stūmė jo ranka Petronėle

SAPNORIUS
I Su 283 Paveikslai!

[ 160 Puslapiu
! 8 col. ilgio, 5% o°l. ploado 
! Iszaiszkina sapna ir kas 
! ateitoje stosis. Su priedu 
! planatu ir visokiu burtu. 
J Knyga in minksztos po- 
ipieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

The case of
THE

SAD SALAMI 
SANDWICH

Bond he wanted to take honje.
That night his wife cleaned out the lunch box and 

burned its contents—salami sandwich, waxed paper
wrappings, Bond—and all.

Now it was the husband’s turn to be burned up.
But the happy housewife, who knew all about Savings 

Bonds, explained that all her husband needed to do was 
to fill out. a form, send it in to the Treasury, and his 
Savings Bond would be replaced free of charge. 
Which he did—and they did.

This true story, suggests one of the many reasons why 
it’s so sensible to put savings in Bonds. There are many 
more. For one, in Bonds your principal is guaranteed. 
For another, your rate of return is assured.

And now every U. S. Series E Savings Bond bought 
since February 1, 1957 pays a new, higher interest— 
3!4% when held to maturity! It matures faster, in only 
8 years and 11 months. And redemption values are 
higher, too, especially in the earlier years. '

That’s why so many happy housewives are urging 
their husbands to invest regularly in U. S. Savings Bonds. 
Why don’t you join them—today?

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

tylėdama ir stengėsi atsikelti, 
urėdas pri ture jas tarė:

— Nepyk, Petrusele, dova
nok ! Sziandien man; pasigau
toji. Kas žino- ar atsitiks kame 
tave pabueziuoti? Gal to karto 
užteks visam amžiui paminėti, 
ii- pagriebęs jos ranka, buezia- 
vo. Gal neteks niekur taip arti, 
teiks in tais tavo dangiszkas 
akeles pabueziuoti, ir vėl už
vertęs bueziavo akis.

Petronėle naujai pasityre 
turinti dangiszkas akis ir auk
są kasas, kokiu nėra kitu pa
saulyje. Nors szirdyje džiau
gėsi, vienok pikta dėjosi.

— Liaukis ponaiti, suszu- 
ko, tikrai supyksiu!

—v Nepyk, ne! Paskutini 
karteli jau dabar. Kiek tu tu
ri metu.

— Devynioliktu baigiu in 
Ro Žane ava.

— Meluoji, Petrusele, me
luoji! Matytis, jog tiek neturi, 
bent neiszrodai ant tiek. Ir ko 
tu tokia jauna koreis už to
kio vyro?! Bent ar ihyli tave 
tas Dauginis? Klause užsi
kvempęs.

— Ka dirbs nemylejasi? 
Ruscziai atszove Petrone ir 
paszoko nuo žemes.

— Kodėl nemylėti toki 
paukszteli?! Atsiduk.sejo urė
das.

Tuoj pasibaigė ir pietus. 
Pradėjo rinktis iii' lauka dar
bininkai.

Sriauni upele, vinguriuoda
ma. lankoje, vienaip paisiszoke-

VIENAS SKAITO,, b 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o 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 švie
timu 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.

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

dama per akmenėlius, gurgėjo1.
Urėdas eidamas juokėsi sau:

.— Dar purksztaus, mat 
kaip ožka, busis nesileidžianti 
bueziuoti, kol įprijąukysiu.

Petronėle grėbstė, pikta ant 
urėdo, kam jis bueziavo, ir 
pati ant saves, ko neskėlė 
jam in dantis.

— Na, paskutinis kartelis! 
maustė kinkuodama galva.

— Tegul taip kita syki, 
jau kad duosiu! Pfu! Kam asz 
ežia turiu užsidėti? Mana 
tai}) myli Antanas. Kad asz 
taip jam pasakycziau, kažin, 
subartu, gal ir iszpertu urėdą. 
O tas mane už paskutine kvai
le laikytu. Vercziau nieko 
dar nesakysiu. Czia Antanui 
nekokios nuskaudos nėra. 
Žiūrėsiu toliau ka taip daug 
gero mums padarys? Paspė
siu dar nusikratyti. O kaip 
pasibaigs dvaro dienos, nesu
si eisime, ir pats nutols, bet 
bueziuoti tai, neprisileisiu 
niekados. Kad jis taip grau
dingai žiūrės in mane, ' akys 
pilnos aszaru, teisybe, rodosi, 
dangus jose matyti. Ir Anta
nas taip liuob žiūrės: Pamylo 
vąrgszas nereikalingas1 jam 
szirdgilas. Asz Antanui pri
siekiau ir turiu ji mylėti, o 
urėdas, jis foe manes, be mai
nės, asz be jo!

Varenu bruys kaip didžiau- 
ses dėbesis 'pakilęs isz lazdy
nu, virszumi gaivu nuszniok- 
szte in miszka.

Kol lauko darbai ipasibaige 
ne syki urėdas dar prigavo 
iszlbucziuoti Petronėle, ir vis 
bedarydamas Antanui gera. 
Ji kas kartas, ir visada tvir
tai, užsižadėdavo jog’paskuti
ni karta, kita syk, jau kad 
skeisianti in dantis! Bet urė
das tankiai szuo tuo pageri
no, todėl nors pykdama, bet 
tylėjo. O iszejus prie darbo 
isz rytu puses tankiai žvalgė
si, kame urėdais sukinėjasi. 
Prisiartinant jam arcziau„ 
Petronėle linksmai szypsojo, 
taisėsi ant galvos skepetele 
arba kasas, gėrėjosi savo, gra
žumu pritraukusi vaiknia. Mi
nėjo tankiai jo žodžius, elgi- 
mos. Kartais baisėjos apgau
liojanti vyra, bet spėriai ra
minosi: vyras vyro vietoje, 
dabar asz ji dar didžiau my
liu o nuo urėdo daug gero pri
tina per mane.

— BUS DAUGIAU— . (

nusisza.uk
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Žinios Vietines LIETUVISZKAS SURIS
to Lietuvoje ir kitose Sovietu 
San jungos respublikose gy
ventoju suraszymo, kuris in-

apklausimo bildu. Suraszymtt 
bus iszaiszkinta, kieek tiksliai 
yra gyventoju, kuo jie užsiima,

JAPONAI State point style Price $3.00
GINKLUOJASI COLORS

— Spalis October.
— Vėsus ir nepastovas 

oras.
-— Mieste, czedinimo lai

kas tesis ligi Spalio (Oct.) 27- 
lai dienai.

— Seredoj <pripuolai Szv. 
Remigijo, o Tautiszka. Vardi
ne: Bastis. Ir ta diena: 1910 
m., Los Angeles mieste, Cali- 
fornijos valstijoje laikraszczio 
“Times” redakcija susprog
dinta, apie 20 žmonių žuvo; 
1943 m., Amerikos Penktoji 
Armija inmarszavo in Italijos 
miestą Naples.

— Ketverge Aniuolu Sar
gu ir Szv. Elenterijo, o Tau- 
tiszka Vardine: Eidvilis. 
Taipgi ta diena: 1914 m., po 
sanvaites musziu. ties Augus
tavu, Vokiecziai likos sumusz- 
ti ir atstumti už Lietuvos ru- 
bežiaus; 1949 m., Rusai pripa
žino Komunis'tiszka Kinijos! 
valdžia ir pasmerkė Chiang- 
Kai-sheka kaipo sukilėli; 1935 
m., Italijonai užsipuolė ant 
Ethioipijps kraszto; 1780 m., 
Amerikos augsztas karininkas 
Major Andre buvo pakartas, 
už tai kad jisai buvo susitaręs 
Anglams iszduoti Amerikos 
kariszka Akademija.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Tereseles ir Szv. Kandido 
Kentėtojo, o Tautiszka Vardi
ne: Glandis. Ir ta diena: 1948 
m., pasimirė Thomas A. Daily, 
77 metu amžiaus poetas ir dai
nininkas ir laikrasztininkas; 
1863 m., Prezidentas A. Lin- 
colnas paskelbė Pirmąjį Deka- 
vones Diena, kaipo viso krasz
to szvente; 1421 m., Szventas 
Tėvas Popiežius užtvirtina 
pirma ji Vyskupą Lietuvoje.

Minersville, Pa.—
Senas aingliakasis, Matas Kru- 
czinskas, nuo 103 Snyder uly., 
pasimirė pareita Petnyczios /
ryta savo namuose. Velionis 
gimė Lieutvoje, atvyko in 
Slienadoryje, po tam apsigy
veno Minersvilleje. Jo pati 
Mare (Bekumpiene) mirė 6 
metai atgal. Paliko trys duk
terys: Veronika, pati Al. Že- 
linsikio, Shenandoah; Beatra- 
.cija Wasser ir Helena Mar
kauskiene isz miesto. Taipgi 
du sunu: Petrą, Pattersonville 
ir Liudvika, namie; 9 anukus 
ir 15 pro-anukus. Laidojo Pa- 
nedelio ryta su apiegomis in 
Szv. Pranciszkaus bažnyczio- 
je 9 valanda ir palaidotas in 
parapijos kapinėse.

Brooklyn, N. Y. —
Rože Elz. Franks, nuo 103 
Stockholm uly., numirė parei
ta Seredos diena, savo namuo
se. Velione gimė Lietuvoje, at
vyko pirma in Tamaqua, Pa., 
po tam apsigyveno Brooklyn, 
N. Y. Velione vedusi du syk, 
pirmas vyras vadinosi Juozas 
Jeskieviczius, pasimirė 1917 
m., antras John Frank, pasi
mirė 1939 m. Paliko tris sū
nūs: Petra, Povilą ir Juozą 
Jeskievicziai, Brooklyne; dvi 
dukterys: Helena Arlan, isz 
Brooklyn ir Viktorija Domiu, 
Coaldale, Pa. Trys seserys:

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

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

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

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

Andruliui 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

Ponia Markauskiene, Shenan
doah; Teofilija Valaszinnieuie, 
Mahanoy City, Pa., ir Marga,- 
reta Shedwell, Bridgeport, 
Ohio. Laidotuves invyko Su- 
batos ryta, Tamaqua, Pa.

Fort Lewis, Washington. — 
Vienas kareivis užmusztas, o 
dvicleszimts'penki sužeisti, kai 
sunkvežinis su praktikos rake
tomis susjprogo, Penkiolika 
sužeistu kareiviu gydosi ligo
ninėje.

KOMUNISTAMS
BEDA

vyks 1959 m., Sausio men. j u iszsilavinimas, szeimynos 
Anot jos, nuo paskutinio gy- padėtis, tautybe, gimtoji kal- 
ventoju suraszymo Lietuvoje ba “ir kiti duomenys reikalin- 
praeje jau 34 metai. Gyvento-'gi prekybos, kultūros ir svei-
ju suraszymas Lietuvoje 1923 
m., Rugsėjo 17 d., apėmė ne vi
sa Lietuvos kraszta (be Klai
pėdos ir Vilniaus kraszto). Vi
sas sanjungini gyventoju su-1 
raszyma organizuoja Centrine- 
suraszymos valdyba prie mi-j 
nisteriu tarybos, o vykdymo; 
reikalai esą apsvarstyti visas 
sanjunginiame statistikų su
važiavime, kuris invyko Mask
voje Birželio men. Lietuvoje 
suraszyma vykdys Lietuvos 
statistikos valdybos gyvento- 
ju suraszymo skyrius. Sura
szymas miestuose ir kaimuose 
truks 8 dienas (nuo Sausio 15- 
22 d.) Gyventoju suraszymuf 
esanti sudaryta 15 klausimu

katos apsaugos instaigu tink
lui, gyvenamųjų namu staty
bai veikti ir invairiems moks
liniams tikslams”, kaip raszo 
Grigaite. Vienok visi 15 klau
simu neiszvardijami. Sudary
toji suraszymo programa jau 
sziuo metu tikrinama, 7 rajo
nuose ir miestuose pravedant 
bandomąjį gyventoju suraszi- 
nejima. Nelaukiant paties su
raszymo, jau iki sziu metu pa
baigos turi būti suraszyti visi 
gyvenamieji namai ir padary
ti iszraszai isz namu, ukiniu 
knygų, “inskaitant mažus vai
kus ir paauglius’’.Kitaip ta
riant, Sovietines instaigos jau 
dabar visa laika vykdys gy-

programa (neskaitant adresi- ventoju suraszinejima, o 1959
niu duomenu). In tuos klausi
mus turės kiekvienas atsakyti

metuose Sausio menesi tik su
registruotuosius apklausines.

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sattyti didžiulius kariszkus 
laivus ir lektuvneszius. Turi
me atsiminti, jog priesz Antra 
Pasaulini Kara Japonai buvo 
pasistatė didžiausia ir galin
giausia kovos laiva ant viso 
svieto. Negalima pamirszti 
kad didžiausias tanku laivas, 
asztuonios deszhnts penkių 
tukstaneziu tonu ‘ ‘ Universe 
Leader” laivas, kuris plaukia 
po Amerikos vėliava, yra Ja
ponu pastatytas.

Kad Japonijos atsiginklavi- 
mas yra rimtas ir reikszmin- 
gas, tai jau matyti isz to, kad 
Sovietu Sanjunga daug karo 
laivu isz Pabaltijos ir isz Juo
dosios Juros perkele in Rytu 
Azija ir taip pat neatsitikti
nai Rusai neseniai užkirto 
Vladivostoko uosta sveti
miems laivams. Sovietai žino, 
kad Japonija yra rimta ir ne 
silpna pajėga, karo atveju.

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

NEW YORK, N. Y. — 
Komunistu dienraštis Ameri
koje, “Daily Worker” dar 
daugiau savo bedu vieszai yra 
paskelbęs. Dabar tas laik- 
rasztis1 sumažintas nuo asztuo- 
niu ligi keturiu puslapiu. Per 
sanvaite iszeis tik keturis sy
kiu?. Pirmiaus jis iszeidavo 
penkis sykius in sanvaite.

To laikraszczio redaktorius 
nusiskundžia kad laikrasztis 
yra netekes asztuonios de- 
szimta nuoszimti savo skaity
toju.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOJE

TEVYNEJE

In Lietuva Atvyko Kanados 
Lietuviu Delegacija

Kuria sudaro, žinoma, tik 
patikimi Komunistai arba Ko
munistu draugai, 15-os grupei

vadovauja Juozas Leseviczius. 
Rll£rp. 1§ d., ciSlegacija iškil
mingai buvo sutikta Vilniaus 
aerodrome, kur atvykęs aUk- 
szcziausios tarybos prezidiu
mo pirmininko pavaduotojas 
Kuczinskas, Užsienio reikalu 
ministeris Gaszka, Lietuvos 
kultūrinių rysziu su Užsieniu 
draugijos p-kas Rotomskis ir 
kitu instaigu atstovai. Lesevi
czius spaudos atstovams pasa
kęs kad delegacijoje esą me
talistai, siuvėjai, staliai, auto- 
iiicchanikai ir kitokiu profesi
jų žmones. Jie busią Lietuvo
je menesi laiko ir susipažinsiu 
su Lietuvos gyvenimu. Žinoma 
jie to gyvenimo pažins tik tiek 
kiek yra numatyta isz anksto 
Sovietines vadovybes progra
moje. Isz Vilniaus radijo ir 
spaudos praneszimu apie Ka
nados Lietuviu delegacijos 
lankymosi Lietuvoje aiszkiai 
matyti, kad jiems yra parodo

muos tik. Lietuvos “šviesio
sios” puses, kad gryže in Ka
nada jie galėtu papasakoti, 
kaip gera gyventi Sovietu val
domam krasztc. Vienok, kaip 
atsitiko su kai kuriais gryžu- 
siais isz Lietuvos Urugvajaus 
Lietuviais turistais, ne visi 
sugryže pasisakė esą sužavėti 
tuo, ka Lietuvoje, mate.

Kaip Vyks Gyventoju 
Suraszymas

V. Grigaite, Lietuvos statis
tikos valdybos Gyventoju sta
tistikos, suraszymos skyriaus 
virszininkas, “Tiesos” 197 nr. 
placziau pasisakė del numaty

U. S. Savings Bonds 
Are Indestructible!

Everything, they say, comes out in the wash. 
And this photograph shows how a U. S. Sav
ings Bond left in a man’s shirt pocket came 
out after a session with the wringer. But its 
value hadn’t shrunk a bit. The U. S. Treasury 
replaced it—as it has nearly a million other 
Bonds which were mutilated, stolen, lost or 
destroyed.

Savings Bonds have been wrung through 
wringers, destroyed in fires, chewed up by 
dogs, goats, cows and probably children. But 
their owners never lost one penny. The Treas
ury keeps a record of all Bonds purchased 
and replaces them without charge in case of 
mishaps. What’s more, the Treasury issues 
the Bond with its original date so you don’t 
lose a penny of interest either.

U. S. Savings Bonds are not only safer 
than cash but one of the best investments you 
can make. Your government guarantees the 
principal—up to any amount—and the rate 
of interest you receive.

You’ll be surprised at how your savings' 
accumulate when you invest regularly in 
U. S. Savings Bonds.

So start buying Bonds today—either on 
the Payroll Savings Plan where you work or 
at your bank. And make your Bond buying 
a regular habit. It’s one that will bring your 
family greater security.

U. S. Savings Bonds strengthen 
the security of your family, 

your community, your country.

The U. S. Government does not pay for this advertisement. 
The Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.
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Paežiuos Ant Vandenio

gražuoliu per tas rungty
nes dabar reikalauja kad 
konkurentas ar konkurente 
paszoktu septynios deszimts 
szeszias pėdas del tu rung
tynių laimėjimo, 

o .□ o

Draugiszkas Pasisveikinimas

Gražuol eisz Orlando, Flo
rida parodo kaip reikia van 
denio paczlužiomis skristi 
virsz vandenio in Orlando. 
Ji ežia eina rungtynes, sten- 
gamasi isztirti kaip ji gales 
pasirodinti tarp kitu tokiu

Politiniai konkurentai Se
natorius William F. Know- 
land ir Gubernatorius Good
win Knight, (po kaire), Ca
lif orai j oje linksmai ir drau- 
giszkai pasisveikina ir vie
nas kita kibina priesz kar- 
czias ir ’daug lemianezias

konkurencijas, Californijoje 
del nominacijos del tos val
stijos Gubernatoriaus vie
tos, ateinanti pavasari. Jei
gu Senatorius laimėtu, tai 
jo politikos kelias butu nu
klotas del politines eigios 
ateinaneziose rinkimuose.




