
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, I 

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $7.00;

% Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application. |

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. I

į- - - - _- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - j
♦DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
| 1SZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

1
 Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00; j 
In Kanada: metams $8, x/z metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika, j 

Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts. |
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: |

!■--------------------------------- / t

SAULE PUBLISHING CO., I
j MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. |

3 - -w -M- ■*<•»» «■ «*•«■»* «*"■ W «a.i — - |

No.76 ( KN TEBKl^AT^ 1 HE AN Of lį“) MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, SPALIO 4,1957 (FRIDAY, OCTOBER 4,1957) V. L. Bocxkowkki, editor and Mgr. ft 69 METAS

Sesutes Pagimdė Beveik Sykiu Teamsters Unijos Seimas Nariai
Nori Sustabdinti Rinkimus

Ponia Charles Tronson ir 
jos sesute Ponia Wm. Hor- 
rigan laiko savo ka tik gi
musius kūdikėlius prie sa
ves, kurie užgimė tik vie
nuolika valandų po vienas 
kito in Los Angeles ligoni

Isz Amerikos
PRASZO TEISMO

SI ST ABDI M !
UNIJOS RINKIMUS
WASHINGTON, D. C. — 

Trylika delegatu in Teamsters 
unijos seimą, Miami Florida, Į 
yra pasiuntė praszyma in 
Amerikos Augszcziausia. Teis
mą, praszydami kad tas teis
mas uždraustu unijai laikyti 
tuos rinkimus.

To Teismo vyriausias Tei
sėjas. Justice Earl Warren, ga
vės ta ju laiszka pasakė kad 
jis greitai negali nutarti ar! 
pasakyti ka teismas gales pa-1 
daryti, bet jis prižadėjo tai 
klausima gerai apsvarstyti ir 
su kitais teisėjais pasitarti.

Vietinis teisėjas Judge F. 
Dickinson Letts buvo iszleides 
insakyma, uždrausdamas 
tiems delegatams laikyti rin
kimus; bet jo uždraudimas bu
vo augsztesnio teismo panai
kintas.

Rinkimai prasidės Ketver
ge, jeigu Augszcziausias Teis
mas palaikys paskutini teismo 
nusprendimą.

Advokatai ir teisėjai sako 
kad szitas klausimas yra taip 
sumažgintas, suraizgintas, 
kad sunku pasakyti kas ežia 
turi teise paskutini žodi tarti, 
ir kas kurio teisėjo turi klau
syti.

APVOGĖ BANKA
BROOKVILLE, OHIO. — 

Du razbaininkai apvogė 
Brookville Building & Savings 
banka ir pabėgo su $11,500. Ju 
prie banko s duriu lauke auto
mobilius, kuri moteriszke vai
ravo.

Ponia Myrtle Gebhart, dar
bininke buvo vieniszka banko- 
je kai tiedu vagiai inejo. Ji sa

ne, Californijoje. Gal jau 
seniai ir retai kaip taip atsi
tiko, bet jodvi nepaiso apie 
jokius atsižymejhnus ar re
kordus, nes abi linksmos su 
savo kūdikėliu.

o o o

ko kad jie suriszo jai kojas ir 
užlipdė jai lupas, burna, pirm 
negu jiedu susikimszo tuos pi
nigus in maisza kuri jiedu bu
vo su savimi atsinesze.

Bankos virszininkas, mana- 
džierius tuo laiku buvo isze- 
jes in restauranta pavalgyti.

JUODUKE STUDEN
TE ATVAŽIUOJA

MOKINTIS
PHILADELPHIA, PA. — 

Penkiolikos metu amžiaus juo
duke studente, kuri buvo vie
natine juoduke, kuri stengėsi 
eiti in baltųjų mokiniu mokyk
la in Charlotte, North Caroli-

Atsilankė In Amerika

Mika Taka, Japonijos lo- 
szike ir Amerikieczio loszi- 
ko vyriausioji loszike, atvy
ko in New York miestą su 
savo Japoniszku kamonu, 
naktiniu rubu. Ji su savi
mi neszasi bukietą gieliu. Ji 
ežia atvažiavus ant trijų 
menesiu parodos,

WASHINGTON, D. C. — 
Senato komisija yra davus 
Teamsters unijos seimui žino
ti kad ta komisija tikrai žino 
kad mažiausiai penkios de- 
szimtas nuoszimtis visu dele- I 
gatu in ta seimą buvo neteise- j 
tinai iszrinkti ar paskirti, kad 
jie balsuotu už jau ir taip la
bai intarta už suktybes, James , 
R. Hoffa, kuris yra kandida- ' 
tas užuiti unijos Prezidento 
Dave Beck vieta, per seimą, 
kuris yra laikomas in Miami 
Beach, Florida.

Senatorius McCellan inteike 
siavo komisijos raportą Davė 
Beck advokatui, Martin O’-j 
Donnoghue. Dave Beck buvo 
pasiuntęs szita savo advoka
tą gauti ta raportą.

In Miami Beeah, Floridoje, 
John F. English, Teamsters 
unijos sekretorius-iždininkas 
intare savo draugus valdinin-! 
kus, sakydamas kad tikrai 
prastas biznis taupinti unijos! 
pinigus kai kas kitas kelis 
milijonus tu pinigu praszvil-l 
pia.

Jis vardais nei vieno neisz- 
vardino, bet pasakė kad jis bu
vo prvierstas pasisamdinti ad

na, atvažiuoja in Philadelphi- 
ja, mokintis, in viena musu 
mokyklų.

Mokine, studente Dorothy 
Counts buvo akmenimis ir laz
domis daužoma ir ant jos buvo 
spjaudinama, kai ji stengiesi 
eiti mokintis in Harding High 
School, in Charlotte miestą.

Jos tėvas Kunigužis Her
man L. Counts nutarė ja leisti 
važiuoti in Philadelphija mo
kintis. Jis sako kad jis nenori 
paskelbti in kuria Philadelphi- 
jos mokykla jo dukrele mo
kinsis, nes jis nenori kad visi 
kiti apie tai sužinotu.

UNIJOS BOSAS MO
KĖJO KALINIAMS 

$170,000.00
WASHINGTON, D. C. — 

Senato komisija yra priparo- 
džius kad Teamsters Unijos 
bosas, James R. Hoffa isz uni
jos iždo iszmokejo daugiau 
kaip szimta septynios de
szimts -tukstaneziu doleriu 
unijos virszininkams kurie bu
vo nuteisti in kalėjimą už in- 
vairias suktybes.

Szitie pinigai buvo variuo
jami iszmoketi algas tu nuteis
tu unijos vadu žmonoms.

Senato komisija teipgi pri- 
parodino, kad szitas Teams
ters unijos pirmininkas, Hoffa 
reikalavo ir gavo tūkstanti 
asztuonis szimtus penkios de
szimts doleriu isz Detroito res- 
taurantu draugijos, kad jis te- 

vokate, nes unijos virszinin-' 
kai jam nei biski nepadėjo.

Szeszios deszimts metu am- j 
žlaus sekretorius-iždininkas 
Teamsters unijos English, sa
ko kad jo unija niekados ne
pasitrauks isz AFL-CIO ben
dros unijos, bet jis sako: “Jei
gu ta unija mus iszmes, tai 
mes nesiskubinsime iszsi-J 
kraustyti, nes mes daug drau-' 
gu toje bendroje unijoje turi
me.“

Hoffa, tiek daug intartas 
žmogus, giriasi kad jis bus isz- 
rinktas per pirmutini balsavi- 
ma. Ir jo didžiausi prieszai sa
ko kad tai labai galimas da
lykas.

Kongresmonas John Shelly 
Demokratas isz Californijos 
yra teipgi Taemsters unijos 
narys. Jis buvo stojęs in kan-į 
didatura del pirmininko vie
tos, bet vėliau pasitraukė. Jis 
pasakė kad jeigu Hoffa bus 
iszrinktas tai nėra jokios abe
jones kad ta Teamsters unija 
bus iszmesta isz bendros AFL- 
CIO unijos.

Esamasis pirmininkas, Davė 
Beck dabar pasitraukia, nes 
jis yra baisiai intartas už vi-i

Pagelba Isz Prezidento

Ida Kane, vienu metu am
žiaus mergaituke, yra ežia 
palaikoma savo sesers, asz- 
tuoniu metu Catherine, kai 
Prezidentas Eisenhoweris 
atėjo in j u pagelba.

Szita mergaituke serga ta 
paezia, liga kuria Preziden
tas Eisenhoweris buvo su
sirgęs.

Daktaras Isidor Ravdin, 
kuris buvo padaręs operaci
ja ant Prezidento Eisenho- 
werio, ir ant szitos mažosios 
mergaites padare panaszia 
operacija.

nai straiku nepradėtų.
Prezidentas Theodore R. 

Karsten ir jo szvogeris Gar
rett Reading, -piktai užsigynė 
ir sake kad nieko panaszaus 
nebuvo. Senato komisijos na
riai jam staeziai pasakė kad 
jis meluoja. 

sokias suktybes. Bet jis gaus 
iki gyvos galvos po penkios 
deszimts tukstaneziu -doleriu 
ant metu pensijos. Jis baisiai 
iszkoliojo ir intare Senato ko
misija ir tos komisijos pirmi
ninką Senatorių John L. Mc
Clellan, Demokrata isz Arkan
sas, Sakydamas kad ta komisi-! 
ja yra pasmerkus jo unijos na-1 
rius, neduodama jiems progos 
paisiaiszkinti teisme. (Pats . 
Beck buvo patrauktas ir pa-; 
praszytas pasiaiszkinti, bet jis 
remdamasis ant Konstitucijos 
penkto priedo, tylėjo ir nieko; 
neatsake in klausimus ir inta- 
rimus kad jis buk buvo iszeik- 
vojes daugiau kaip tris szim- 
tus tukstaneziu unijos doleriu.

Jis dabar yra patrauktas in 
teismą ir yra laisvas tik po 
kaucija del taksu neužsimoke- 
jimo. Jis valdžiai yra skolin
gas daugiau kaip czverti mili
jono doleriu taksomis.

Nežiūrint visu tu intarimu, 
pasmerkimu, suktybių ir va- 
gyseziu priparodinimu, iszro- 
do kad Dave Beck ir Hoffa 
laimes tuos rinkimus ir tos 
unijos narius vaidins kaip ir 
valde.

Senato komisija teipgi pri- 
paredino kad szitas Hoffa pa
skolino vienam sztorui in Min
neapolis viena milijoną dole
riu, kai to sztoro darbininkai 
tuo laiku straikavo. Tie darbi
ninkai priguli prie jo unijos.

EROPLANAS
SUSPROGO

j

C SAKA, JAPONIJA. —
Penkios deszimts penki kelei
viai ir visi lakūnai ir darbinin
kai, tik per nago juoduma isz- 
sigelbejo, kai Japonu eropla- 
nas nusileido in pelkes ir už 
penkių minueziu susprogo in 
szmotelius.

Eroplano kompanijos virszi- 
ninkai sako kad szeszi žmones 
buvo biski sužeisti ar sukries- 
ti, bet visi kiti iszliko sveiki ir 
gyvi.

Eroplanas buvo ka tik paki
lęs nuo žemes ir nebuvo ore 
dar penk’as minutas kai vie
nas iržinas sugedo.

Lakūnas Hisamitsu Maeda 
savo kad kai tik jis pamate 
kad vienas jo eroplano inžinas 
sugedo ir užsidegė, jis greitai 
nusileido ir pasakė visiems 
greitai iszlipti. Už penkių mi
nueziu to eroplano vienos tan- 
kos gazolinas užsidegė ir visas 
eroplanas susprogo.

Eroplanas nusileido netoli 
Osaks, ant ryžiu lauko. Jis bu
vo pakilęs nuo Itami aerodro
mo.

Pirkie U. S. Bonus!

Kristaus Piesziejas

Warner Sailman, kurio 
garsus nupiesztas paveiks
las Kristaus galvos gali bū
ti surastas beveik kiekvie
noje bažnyczioje ir kriksz- 
czioniu namuose, susilauks 
“Upper Room” laikrasztin- 
inko Daktaro J. Manning 
Potts premija ir pagerbima.

TI V 1Z F D T O ' Ii su drato tvora skersai, kad
niekas negalėtu pravažiuoti.

VIESZKELF Vermont valstijos policijan- 
; tai sako kad jiems nevalia ta 

Nors tvora nugriauti, nes ji randasi O / JRICHFORD, VT. — Nors tvora nugriauti, nes ji randasi 
draiveriai ir keleiviai pyko ir skersai rubežiu, Kanadoje. O 
nerimavo ant rubežiaus tarp Quebec, Kanados policija sako 
Kanados ir Suvienytu Valsti- kad jiems nevalia daryti ant 
ju, policijantai jautiesi bejie-! Amerikos vieszkeliu.
giai ir nebežinojo ka daryti. ; Taip dalykai ir stovėjo ir 

Ūkininkas A. H. DePalio'policijantai prisipažino kad 
pastate dratine tvora skersai! jie yra be jokio ingaliojimoi 
ta vieszkeli kad automobiliai: ežia insikiszti, kol keli draive-

i , *
negalėtu važiuoti. Jis sako'riai isz Kanados ir Suvienytu 
kad Suvienytu Valstijų vai- Valstijų puses stojo in talkair 
džia jam niekados nėra užmo- ta tvora nugriovė ir tuos dra- 
kejus už du szimtu pėdu žemes tus sukarpė ir ta vieszkeli vėl 
plota, kuri valdžia pasisavino atidarė.
del to vieszkelio. Ūkininkas sako kad jis da-

Szltas kelias randasi tarp' ^ar ne valdžia bet ir tuos 
Richford ir North Troy, Ver- žmones ni teismą patrauks, 
mont, ir tas plotas žemes apie 
kuri iszkilo visas tas klausi
mas randasi skersai rubežiu,;
Kanadoje.

Szitas ūkininkas, supykęs, į 
anai Sukata užtvėrė ta vieszke- i

Prijaukinta Varna

Ne taip seniai szita varna 
atlėkė in Vaszingtona ir nu
tarė padartyti savo namais. 
Prie to ji susipažino ir susi
draugavo su valstijos ir su 
miesto polici j autais, kai ji

Redaktorius Potts ežia po 
kairei stovi su pieszieju.

Konkurencijos del tokio 
y a veiksi o buvo vedamos per 
dv: deszimts asztuoniu in- 
vairiu kalbu laikraszczius. 
Premija, dovana buvo su
teikta per National Press 
Club, Vaszingtone.

SKAITYKIT 
Į ^“S AULE" 

PLATINKIT

pradėjo važinėti ant stogu 
policijos automobiliu. Czia 
parodoma ta varna su poli- 
cijantu Donald Trautman, 
kuris ja sueziupo ir nuveže 
ten kur ji priguli.

1 i
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Kas Girdėt
’Floridos valstijos ineigos 

visu treczdaliu pareina, isz ke
leiviu ir atostogų ujaneziu 
žmonių.

Seseles Kazimierietes yra 
iszleidusios daug vadovėliu 
Lietuviu kalba, jauniems mo
kiniams. Jos toli yra nuėjusios 
ir pirmyn pažengusios nuo tu 
dienu kada, mes mokinomės

Pypkes Durnai
sėdėtum o dabar, ar ne beda ? 
Varo važiuoti in maitina, po
nams piklevoti. Kaip reikia

ir

truputi

riaus, ar abėcėlė Nežiūrėkite maisziuko su-

1925 metuose Fordukas 
“Tin Lizzie’’ buvo puikus au
tomobilius, kuris kaszta.vo du 
szimtu devynios deszimts do
leriu. Dabar ’ del ‘ ‘Forduko’ ’ 
reikia daugiau negu tiek ant 
rankos duoti.

sostines dingo

isz Vengrijos Revoliucinio, 
Komiteto steigėju Strasbour-

jis gryžta iii Vengri j: 
“priėjės prie iszvadoi 
Vakaru valstybes mus 
ve ir pardavė.’’

Nežiūrėkite daug ant 
moterių,

Kad negali liežuvio 
sulaikyt,

Neapkalbinedamos kitu.
Ir josios moka susilaikyt 

nuo liežuviu,
Kaip kate nuo saldaus 

pieno.

bene turi?
Ka tik 

ko indeli 
ponaitis,

netu-

sau

žiurėjo
n'u-

le, o 
p i m>.

tanas

Kas nori tikieta in menuli? 
In Owosso, Michigan, in 
“Owosso Arguspress’’ pasi
rodė sizitaiS pagarsinimas: 
“Asz rengiuos statyti eropla- 
na, kuris pasieks menuli. Szi- 
tokis eroplanas gali būti pa- 
budavotas in szeszis menesius. 
Kas nori su manimi važiuoti 
in menuli? Kreipkitės in ma
ne szitu antraszu: Beverly 
Friedman, 1660 W. Oliver St., 
Owosso.

Ponia Friedman, dvieju 
vaikucziu motina sako kad ji 
jau turi prirengus visus pla
nus otkiam eroplanui. Ji sako 
kad tas jos eroplanas
kaip kulka ir jo inžinai var
tuos paprasta automobiliu ga
zoliną ir jie pasieks menuli in 
dvi dienas. Na; Važiuojame 
Kur!

iami imo.
pustydama mai fe:

det is

Pam mano galva. An- 
žino! Ir p am i rk c z i o j o.
Teisybe, galva ne puo- 
j nokės i Antanais.
Toki gabalu mėsos!

ims

Papolas J. Valatka buvo 
ezeszioszios deszimto Susivie
nijimo seimo iszrinktas Vi#e- 
Prezidentu. Jis gyvena in De
troit, Michigan; ežiai gimęs, 
ir mokslus ejes. Jau kelinti 
metai kai jis veda “Lithua
nian Melodise’’ programa isz 
Ann Arbor, AV P AC radijo sto
ties nuo pirmos valandos iki 
puse po pirmos valandos po 
pietų. Jis visur ir visados 
szauniai garsina Lietuviu var
dą ir ant savo programos duo
da progos Lietuviams su ga
bumais pasirodinti.

Szirvintu rajono Vileikisz- 
kiu apylinkes Kolchozo darbi
ninke, Jadvyga Radžiuniene 
pagimdė trynukus. Visos,trys 
dukreles yra sveikos ir motina 
yra sveika.

Liepos menesyje tik per tris 
sanvaites atbėgo isz Sovietu 
puses, zonos, in Vakarus, ar in 
Vakarine Berlyno puse, alpie 
szesziolika tukstaneziu žmo
nių. Didele dalis ju yra jauni 
darbininkai. Kas sanvaite at
bėga in Vakarus apie penki 
szimtai žmonių.

Lenkijos Komunistai 
kad partijos 
kasdien mažėja. Me- 
partija turėjo
milijono nariu. Da
lai ku teturinti

nusi- 
nariu

apie

tik

skundžia, 
skaiezius 
tai atgal 
pusantro 
bart in i u
apie penkios deszimst tuks
taneziu nariu.

Nariu skaiezius žymiai su- 
mažėjo ka.i atėjo žinios apie 
Sovietu žiaurumus per Veng
ru sukilimą.

Ar jus žinote kad Seseles 
Kazimierietes mokina, dvylika 
tukstaneziu tris szimtus ir 
tris mokinius ir mokines musu 
Lietuvi sakuose mokyklo se ?

Jos ežiais melais szvenezia, 
apvaikszczioja, savo Aukso 
Jubiliejų. Tai reiszkia penkios 
deszimts metu darbuotes Lie
tuviu tarpe.

In Kingsport, Tennessee, 
kai policijautai nesutiko sn- 
aresztuoti Edgar Spears, ku
ris buvo, pasigėrės, už tai kad 
jis ‘buvo savo namuose ir nesu
daro jokio' klausimo policijai, 
jo du sunūs savo tęva iszvilko 
ant ulyczios. Tada polici jauta i į 
ji suaresztavo.

In Detroit miestą, 'Michigan 
kai vienas keleivis in taxi su
murmėjo kad jis neturi nei 
skatiko, taxi draiverys, 60 mo
tu amžiaus Roscoe Damron 
privažiavo prie policijos ofisu 
ir inejo ta. keleivi apskusti. 
Kai jis iszejo jis pamate kad 
jis likosi be savo taxi, nes tas 
jo keleivis su jo taxi buvo sau 
nuvažiavęs.

Stebėjosi pati

SUGAUTAS :: ::
:: :: VELNIAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

! nu žodžiu, užkilo tokia pūga 
net dangus su žemo sumiszo.

Dvaro kumiecziai, baltomis 
kupromis, dar baltesniais uos- 
taisi, rinkosi pusfycziu valgy- 

] ii. Antanas, nusidaužęs szluo-
numėtės nuo nos

netikėtai atmaina! Bet ne 
priesz dora saule taip raudona 
tekėjo: mat, vėjus jaute o prie 
to szaltis pauzeles. Dar butu 
puse bėdos kad žmogus namie

Kur važiuosi, in Juodi
ar

Kaime ežia

Reikia važiuoti

t i, tuojau ims

Petronėle statydama.

nepataisiau ne pietum!-

dar viena diena, ar dar 
tuojau. Tuszczia ir tu

neva-

Jai pavyks gauti nakti 
nuplauksiu, bus naktis, 
rytoj ir' parvažiuosiu.

Let us show you the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

ower (Wedding a>(din.

Naturally, the/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, ft's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papersl 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
____ f0 show you the "Flower Wedding Line."

for the J

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

() ka manai tu, mano 
, gal ir trejetą dienu ūž

Sus i kryžiavo akiu žaibai, 
urėdo ir Petronėlės, Antanui

mas, dejavo:
— Nežinau, ar galėsiu ir 

parvažiuoti sziokie, stumdy-

Pereis, tuojau pereis! 
1 urėdas, žiūrėdamas pro 
a. Po dvylikos bus a.tly- 
asz numanau, ir kai endo

važiuoti, kol ponia

iki sziolei dar namie. Visa be
da kol isz namu iszsitaisai, o 
kelyje daug važiuojaneziu ra

no sniegus iii vidų.

miszusi, nenurimdama 
vietos, lakstė trypė 1 
nuo kefszios.

Antanas pasitaisęs

Sudiev

su- 
ant

jau m

Tarė

ra, apKamnusi 
kom jo k aki a,
spaude prie saves bueziavo ir 
in rankas. Taip kažinko susi
graudino, net aszaros nurietė
jo per skruostus. Norėjo vis 
kažin ka sakyti, bet žodžiai 
tirpo ant lupu. Vos tik pra- 
szn ibždejo:

abiem ran- 
drebodania,

Anta-
teli!

Antanas szypsodamas, pa- 
bueziaves paezia, tiek tepa
sakė:.

— Na, na, nusiramink ma
no mažinlole! Parvažiuosiu 
busime, kaip 'buvo.

(BUS DAUGIAU)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
ezito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 1 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- < 
ba ka negalėjo savo liežuvio | 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, ’ 
Galinga ypatų 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; Kažan , 
ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 138—Apie Iri and a; 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 A p 
VgiždOs, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Beraadina. 61 
puslapiu, 20o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 103—Vaidelo ta, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
nžiieku Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

apraszy-

apysaka 
szimtme-

lapių, 20c.
No.158—A p i c Kapitonai 

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal
ki aus; Lszkl ausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras 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.

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., 
Maha noy City, Pa, U.S.A.

Kitokios Knygos

K n y g u t e 
Pinigu Ligo-

Knygute

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
n i am s. 35c.

18()i/2—Kvitu
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.l96-~Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
I5o.

No.197—-Grandus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas i e* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

tv/7’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun
timo kasztu.

Visi Mun i-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso: 1
SAULE PUBLISHING 00., 
Mabauoy Otty, Fi.ž - 0. i M



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

LIETUVISZKAS SURIS szauke:
—■ O tai tau buvo manės

be'galo gerai. Ka jis prižada 
visame padaro. Niekdeliais,

neklausyti! Sakiau, nebūkime, ims nes ka man ii- pageri s;
prie to velnio, nebūkime! Nie
kur galvos paikiszti nėra, be 
kokio stogo; kaip pradeda’ ly
ti, ir trioboje varva už apykak
les. Ne tik drabužiai, bet ir 
mes patys supusime. Lygu do- 
resnios triobos nėra sviete? O 
darbas visur toks pat.

Ir taip isz visu ruksztyniu

at i prie lengvesn io darbo pa
statys, tai pasius kur ant ko
kio pusdienio, geresnius ugna- 
kurius duos arba gimdų tru
puti užpils, O ir tau, juk. kele
tą dienu dovanojo! Prie ma- 
szin'o-s velek ne vieiia boba tiek 
neuždirbo kiek tu! O taip mo
ka sumesti, apsukti, kad nie-

Jono Ir Angelinos 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 szeimynps, 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.

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

Sugautas Velnias
■ \ (Tasa)

Rudens giedra neilgai let ve
idai. Viena diena sausa ir sau
lėta. kita iszauszta, ūkanota ir 
lytinga. Purvynai nieko nebe- 
sausa. Nors saidele spykteleja 
kokia diena, beit nieko nedžio
vina., szlapi ir szlapi visi pa- 
szaliai. Nurudavusios pievos 
aptvino' vandeniu. Pajuodu
sios ir iszmirkusios, papuru
sios iszdrairkytais ražais dir
vos niukso surukusios, kaip 
senos bobos. MLszkai nuliūdę 
ir nusiminė barsto po kojų sa- 
ju savo pageltusus lapus, nuo
ga ir rusežia. kakta, šita,to prie- 
szais žiaudraus vėjo. Žolele 
lindo po galionu lapu patalo. 
Namine banda niekuomet ne- 
kuomet neprisotinta, ėda,, sle- 
mszczia pageltusia, žole, atva- 
szas ir apipuvusius, lapus. Pie
menims mažai berūpi žiūrėti, 
todėl po namus padeda bulves 
kasti.

Biaurus bulvekasis. Žeme 
iszpijusi negali keliais sziauž- 
ti, kasėjoms reikia, pasilenkus 
rinkti. Bulves purvino, su- 
szlampa ir maiszai, o neszioti 
ligi pusblauzdžio reike purvi
nu bristi.

Kurie gailėjo aiiksczian ligi 
giedroje nusikasti, tiems rods 
b ep i gu. K u m i ec z i u f j o b o s 
vargsz.es, kol atidirbo dienas 
prie dvaro vasarojaus susivel- 
lavo su savo bulvėmis. Dabar 
pas i t e 1 k d a m o s, p a s i s am d y d a- 
m o s k a se j u,1 žui i a pl i an s zk.i a 
kiekviena savo režyje. Raudo
nomis nosimis, sukimbusiais 
nagais, renka, in krepszius ir 
naszezia.is velka, nesza namo, 
neb ei s zb risdamos . purvynu. 
Kitos pila in maiszelius; vyrai 
pareja nuo darbo, suuesza 
Kitos pila in maiszelius; vyrai

1 pareja, nuo darbo, sunesza 
kiekvienas in savo trioba.

Saulei nusileidus, susirinko 
vyrai; parpiiauszke ir bobos

purvinos ligi juostos. Kokia, 
deszimts szeimininku gyvena 
po vienu stogu. Visu nevirtos 
vakariene. .Vaikai iszalkia 
bliauna, rėkia, parszeliai, žvie
gia, karves nemelžtos, o ežia, 
satigai temsta nes prakiuro 
lyti. Susikorė triobose ugnis, 
turėjo atsidarinėti duris, pro 
kurias visto- kaip isz kamino 
durnai ir szlapgariai; per tuos 
ne vidaus nemaž nebeapszvie- 
te Ugnele. Pasieniais po aslai 
pripyliotos bulvių, b a, t v i n i 
krūvos, pristatinėta, paranki
niu indu gembese iszkabineti 
varva apdarai, apie židini isz- 
d'žiaustyti purvini autai. Ug
nele apstoja keletas vaiku 
sz i Įdės i.

Durnu, garo drėgmės kva
pas susimaiszes toki dare 
troszkma jog žmogus vos tik 
galėjo dūsuoti. Vyrai iszalke, 
apmaudingi, belynant vilko 
aut pecziu isz dirvų maisze
lius su bulvėmis.

— Neskleisk tailp in asla 
pildamas! Szauke vienoje 
trioboje: negalėsiu ne lopszio 
pasupti.

—■ O kur-gi kitur pilsiu? 
Atszove vyras. Kiszk in uo
dega savo lopszi!

Kitoje trioboje, telžęs rriai- 
sza in asla kriokė vyras:

— Kaip rupūžes! Neparsi- 
nesze nei tu bulvepalaikiu! 
Nuvargęs, suszales, pliaukszk 
tu dabar žmogus per lietu pa
skui ju uodegos.

Kitoje trioboje vaikai kly- 
Tevas, raižydamas juos dir
žu tilde. Motina ezirksz'dama 
barėsi.

Kitur pati statinėdama szu- 
kes asloje po lietaus laszinio,

itriobomis vadinamu, visokiu 
balsu buvo girdėt: bartyniu 
verksmo, juoko ir keiksmo. 
Kiekvienoje ypatingu bildu 
skelbėsi atskiria! gyvenan- 
czios szeimynos.

Tiktai vienoje visai tylu. 
Nors taip pat pravertos durys 
ir d.umai rūksta, bet kalbos ne 
balso; turlbut pasznibždais1 
sznekasi.

Toje gyvena musu palžinsta- 
mi, Antanai Dauginiai.

Pirma, karta,, stojant in dva
rą, ne in galva neatėjo .pasižiū
rėti, kur veikos gyventi. Parsi
danginęs rado triobas i n smo
gusias in purvyną mažne ligi 
langu, sienas supuvusias, nes 
trioba be kokio stogo, kur-ne- 
kur po lopeli sziaudu ant stogo 
dar kekso. Ka-gi bedarysi? 
Reik talpintis, nors vargingai. 
Laime dar kad Dauginiu nau
dele n ėdi d (d e. Vasara, kol sau
sa, giedra, dar puse ’bėdos ir 
po dangum gyventi, bet ru
dens lietums'prasidėjus, neno
rint reikia poną keikti. Ponais 
sau dvare turi du kambaru, 
treezia. palivarku szeimynai 
stovėti. Palivarke, viename 
kambaryje, keli batviniai pa
mesti, kitame, koks indelis, vi
si tnszti kaip pavasari darži
nes ir užrakinėti. Skerdžiui li
pinu i n inkų i paskyrė prie galo 
po rnažiulele kamarėlė; tose, 
kaip padirbino krosnis, toliau 
erczios, vos lova beiszsitenka. 
Tokioje anksztenybeje sprau
dos! su vaikais beveik ant kits- 
kito. O didžiosios triobos, 
tnszczios, užrakinėtos. Gailisi 
ar pavydi žmogui geresnes er
czios, Kiti visi darbininkai, 
sukimszti n supuvusiais trio
bas poi sudriskusiu stogu, mur
dosi po purvynus, trokszta po 
durnus.

• Pareja nuo darbo vakare, ne 
turi kur dorai ne pasilsėti, O' 
diena nemato kaip ju triobos 
atrodo nes neturi laiko žvalgy
tis.

Nuo auszros lyg sutemos 
urėdas užsigulęs skatina dar
buotis. Po tokio vargingo 
darbo, nužuvę per diena, dva
ro darbininkai, pareja in savo 
trioba, vėl vargsta be doro pa- 
silsio. Ne keista, jai isz ap
maudo ir heroikai© sukeikia 
kartais paczia. arba vaikus. 
Ant pono nors szirdis virte 
verda, bet jam nieko nepadai- 
rysi: nenori, nebūk jis ir kita 
gaus; visas pasigavimas, jai 
sukeikia, jam negirdint.

Antanu trioboje nėra ne ko
kio keiksmo, ugnele žiburiuo
ja, bul.viu katilėlis užkaistas 
jau apsiput ojas; asloje dvie
jose vietose in pastatytus tam 
tikslui kibirus teszka lietaus 
vanduo. Antanas1 sėdi ant kė
delės netoli ugnies, Petrone, 
prisiglaudusi galva prie jo, 
kažin ka savitarpy sznibždasi.

— Neprigaus manes kita, 
syki, tarė pusbalsiu Antanas,

kas nesuprastu. Geras vaikas, 
duok. Dieve jam gera p-aiezia.

Taip girdamas urėdą, Anta
nas vis žiurėjo1 in Petrone.

Petronėlės net augo szirdis, 
maustė, tai vis del manes da
ro.

— Kad tu jam esi p akla u- 
visur gerai savo dalba atlieki, 
dirbi isztikruju, dėlto tave ir 
myli.

— O ir ut Petrele, turi prie 
jo malones. Žiūriu kaip bu
vom prie maszinos, kur bus bu 
ves, jau prie tavęs prisistojus. 
Passiuks kitur valanddele, ir 
vėl sugryžta. prie tavęs besi- 
sznekais. Be kokios didystes 
vaikas. 0 tu tokia, nedrąsi, 
nieko su juo nepasi juokauji!

Tai sakydamas, žiurėjo, ko
ki inspudi padarys jo žodžiai 
paežiai.

■Petronėlės burna kaip žari
jomis, apsipylė; arti, mat, ug
nis apszilo.

Antanas vėla, klausė:
Na, Petrele, pasakyk, 

ka tau urėdas taip užsigulda
mas visada szneka?

Lt, bet-ka. Ar girdi 
kaip Stasiuliai barasi? * Tarė 
glausdamasi prie vyro.

Tas szvyptelejo.
Bepigu tiems ponams 

gerose triobose, tese Petrone- 
le, sausa., szvaru, visko pilna 
perteke, be kokio rupesnio. 
Tu r but, niekuomet savitarpy 
nesibara.

— Na, pasakė! Juokėsi 
Antanas. Žiūrėk ka musiszkiai 
daro! Andai ponas su revolve
riu, sako, puolės ant ponios.

— O Pana Szventoji! Kas 
žino už ka?

— Mat, ponas1 iszvažiavo 
in Sziaulius, žadėdamas pora 
dienu užtrukti. Ponia, tuo tar
ini pakele balių. Iii pat tirsztu- 
ina ponas, szmakszt namie! 
Ponia sau szoko su ponai-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

busiu gudresnis, stodamas pa
sižiūrėsiu, kokia trioba nau
jame palivarke. Bus tiktai 
vargas persi kraustyti. Be galo 
geras žmogus musu daliai tas 
urėdas, gyre Antanas. Be pi-
gu, įkad jis iszrupintu, butu

Kokis, tai žmogelis jau 
pasenės, 

Geros sveikatos neturės, 
Jauna pacziule turėjo, 
Kaip reikia jos mylėt 

negalėjo, 
Mat, ant visko yra rodą, 
Užeina pagundos kaip 

t kada,
. Kada vyras in darbu 

iszejo, 
Moterėlei klaida mislis in 

. galva, atėjo.
Viena diena suėmė pinigus, 

Ir nekuriuos daigius, 
Ir da koki tai 

' kampuku, 
Gana, vyrui buvo 

graudu, 
Kada, parėjo nuo darbo ir 

paezios nerado,
Kuria labai mylėjo, 

Kad net gyventi be jos 
negalėjo.

Dabar su galya musza, in
■ siena, 

Dejuoja ir verkia, 
Niekur vietos neturi, 

Ar nesugryž pacziule in 
szalis žiuri.

0 tu moter netikusi, 
Iszbegai vyra gera 

palikusi, 
Kur ju dingsi, 
In ka, pavirsi, 

Manai kad ilgai taip 
bujosi, 

O kas bus su tavim 
kaip numirsi?

* * *
Man rodos kad prasta i mergina, 

Greicziau girna sau 
vaikina.

Kaip toji, ka augsztai ' 
rieczia uosi, 

Vyrai prie tokiu nesikabina, 
Tiktai prasta mergina, 

Gauna gera vaikina, 
Ilgai nemergauria, 

Tuojaus vyra sau gauna, 
Vienoje vietoje Viskonsinoje' 

veselka buvo, 
Ant kurios daug sveteliu 

pribuvo, 
Kada, guzutes in vales 

patraukė, 
Tuojaus biles iszsitrauke, 

Už kokia tai mergele ♦ 
susirupeziavo, 

Koki ten vyreli 'pagavo,
Gerai kaili norėjo iszlest, 
Paskui pusgyvi laukan 

i iszmest.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

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

a good 
old

habit!

Savings Bonds Now Fit Even 
the Smallest Safety Deposit Boxes!

This month the Treasury starts issuing Savings 
Bonds in a new, more convenient form. These new 
punch-card Bonds are about the size of a govern
ment check. They will save money for taxpayers, 
help issuing agents and firms economize and be 
more convenient for Bond owners.

From now on, every Series E Savings Bond will 
be smaller and easier to keep in your safety deposit 
box. They’ll be easier and more economical, too, 
for many employers to issue through the Payroll 
Savings Plan.

If your employer does not provide the Payroll 
Savings Plan, why not call this to his attention? If 
he does, why not sign up?

You’ll find the Payroll Savings Plan the easiest 
way to save you’ve ever discovered. You simply sign 
the authorization card in your payroll office. Then 
your saving is done for you—automatically!

And now Savings Bonds are better than ever. 
Every Series E Savings Bond issued since February 
1, 1957 pays 3I4% when held to maturity. It pays 
higher interest, too, in the earlier years and matures 
in just 8 years and 11 months.

So start saving with safe, sure U. S. Savings 
Bonds today.
Sa/e as America ...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

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

ežiais. Toks ten triukszma.s 
pakilo: puolė paczia, nuszauti, 
kiti neleido ; paskui pats norė
jo niusiszauti. O tai tokia ponu 
meile! Pribaigė keldamos. Ne
pavydžiu asz jiems, tokios mei
les, nes galime kitaip 'mylėtis.

Toks baisus paveikslas Pet
ronėle kaip szaltu vandeniu 
perpylė. Bet spėriai nusirami
no, pamaniusi: Bene mano 
ežia kokia nuodėmė? Didele 
kupeta, kad pabueziuoja, kur 
užpuolęs! O ar asz kalta kad 
taip didelei jam patinku, in- 
manytu suėstu, raukais iszbu- 
cziuoja. Bet ir vyrui už tai 
daug gero padaro kiekviena 
karta.

—- Pervirs bulves! Tarė 
paszokusi, valgysime vaka
riene.

* * *
Kad speigas, tad speigas! 

Po saules g-ražos pasitvirtino 
žiema. Sniegas czirszkia po 
kojų, o ant vieszkelio net cy
pauja po szlaju. Vėžės patiekti 
isztiestos, kaip du spindineziu 
kaspinu. Nuo ryto saulele 
anksti kyla, isz anapus, lieda
ma. pirma saves ant žaros rau
dona szviesa, o jos atspindu- 
lyje nuraudo ir žeme. Dangausi 
žvaigždeles, pirma mažosios, 
paskui ir didžiosios, merkėsi 
ir geso. Pamaži virszumi misz- 
ko pražioravo pirmieji saules 
spindulei ir isz raudonybes 
persimainė in aukso rūbai, ku
riuo apsidenge visas pasaulis. 
Mirgėjo, kaip aukso deiman
tais apiberta, snieguota žemes 
pavirsze, mirgėjo szarmos 
kruopeliai medžiuose, mirgėjo 
tvoros ir stogai. Menuo taip 
pat mirgėjo-, nusigandęs stebė
jos in saules galia ir kas kar
ta didžiau baldamas nėrės ir 
skendo žK’driojoj dangaus gel
mėje.

Speigas taip spaudžia net 
tvoros pauszka. Nebent. saulei 
pakilus, jai kiek indienotu, o 
sipeigo atsimetant, nėr ko 
laukti. Bus diena szviesi ir 
szalta.

Netikėtai vakaruose, dan
gaus pakraszityje, mėlynumas 
pamaži balo : kažin koki, tar
tum, kalnai balti kilo- augsz- 
tyn, kažin kokia darėsi muro 
siena, siekdama kartu dangų 
ir žeme. Baltavo jau toje pu
sėje ir miszkai ir jungėsi že
me su dangumi. Pabalo1, net 
papilkavo visa vakaru puse, 
atmuszdama nuo saves, ir sau
les spindulius. Vejas, laksty
damas pagal žeme, pradėjo 
kuli vartyti, kur niekur pa*- 
spirdamas augsztyn stulpeli 
sniego. Baltieji murai slinko 
kaskart areziau saules. Vejas 
kas kart drąsiau szvaistesi, 
maiszydamas sniegą.: bere in. 
pastoge, paszvilpino in misz- 
ka, kita sauja žere staeziai in 
akis ir už apykakles pakelei
viui. Saulele, neapkęsdama 
tokios vėjo drąsos, merkėsi ir 
kniausesi glausdama areziau 
savo spindulius. Vejas, nieko 
nedlbodamas, kaskart palakiau 
szokinejo. Supykusi saulele 
visai sau užsitraukė ant veido 
balta uždauigala. Tuomet ga
vės valia vejas uižvare baltuo
sius. kalnus isz vakaru ant vi
sos padanges, paszelo maiszy- 
tis po- sniegą krintanti isz 
dangaus ir gulinti ant žemes. 
Maisze, vartė suko in ratana, 
kele stulpus, dūme in patvo
rius, pute in pastoges o per 
laukus szvilpino pasispardy
damas, kol tik užkliuvo už 
krumu, savo pedsiakio likda
mas duobeles- ir kalnelius. Vie-

(Tasa Ant 2 Puslapį^

vargsz.es
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Žinios Vietines
, — Buvęs miesto gyvento
jas Aleksandras Zdana.viczius, 
pasimirė Utarninko ryta 11:30 
valanda pas savo duktere 
Morta Leeds, 3309 Princeton 
uly., Philadelphia, Pa. Velio
nis nesveikavo per ilga laika 
ir paskutini karta gydėsi in 
Jefferson ligonbute. Gimė Lie
tuvoje, ir atvyko in Mahanoy 
City daugelis, metu atgal. Bu
vo angį ia kasis, o paskutini 
karta dirbo Mahanoy City ka
syklose. Paliko savo paiczia 
Marcele, mieste; keturis su
nns: Edvardą ir Toma isz 
Harrison, N. J., Juozą., Kear
ny, N. J., ir Alberta Hamburg. 
Trys dukterys: Mortai Leeds, 
Philadelphia; Helena, pati 
AdolipO' Bražinsko, mieste ir 
Joan, pati Jude Dreager, Phi
ladelphia, ir vienuolika anū
ku. Velionis taipgi turėjo gi
miniu Kanadoje. Laidotuves 
invyks Sukatos ryta su a.pie- 
gomis in Szv. Mato haižnyczio- 
je 9 valanda ir palaidos in tos 
parapijos kupinose, Philadel- 
f i jo je . Amžina atilsi!

— Sukatoj pripuola Szv. 
Placido, o Tautiszka Vardine: 
Palemono, ir ta diena Žydu 
Szvente “Yom Kilppur”. 1947 
m., Prez. Harry Trumanas 
prasze Amerikiecziu pasnin
kauti Utarninkais ir Ketver
gais, kad butu galima iszmai- 
tinti fcadaujanczius Europoje; 
1848 m., Daktaras Edward L. 
Trudean iszrado kaip gydyti 
džiovos liga.

— Senas miesto gyvento
jas Kazimieras Pangonis, 77 
metu amžiaus, nevedąs nuo 
615 W. Mahanoy uly., kuris 
gyveno pas savo seseriene 
Olesa IPanlgoniene, numirė 
Utarninko vakarti 7:45 valan
da in 'Schuylkill Haven ligon- 
bute. Velionis gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerikai 1902 
metuose ir per visa laika gy
veno Mahanojuje. Buvo ang- 
liakasis. Paliko dvi sosorienes: 
ponia John Mack isz Balti
more, Md., ir Olesa Pangonie- 
ne, mieste, taipgi broliena. An
taną Pangonis mieste. Laidos 
Sukatos rytai su apiegomis in 
Szv. Juozapo, 'bažnyczioje 9 
valanda ir palaidos in parapi
jos kapinėse.

— Kita sanvaite: Nedelioj

Pottsville, Pa.—
Lietuviu Moterių Kliuibas isz 
Schuylkillo pavieto turėjo sa
vo Dvideszinits Metini Arbati
ne sukakti, kuri in vyko parei
ta Nedeliai popiet in Necho 
Allen svetainėje. Kliubo val
dyba yra: Ponios: Ed. J. Dal
ton, virsizininke; W. Gablin, 
vice-virszininke; Ant. Staco- 
nis, raisztininke ir J. Radžievi- 
cziene, iždininke.

McAdoo, Pa.—
Elizabeth David, nuo 24 E. 
Bridge uly., pasimirė Panedc- 
Jio ryta in Hazleton ligonbu- 
te. Gimė Lenkijoje. .Jos vyras 
Povilasi mirė 1925 metuose.

Paliko dvi dukterys: Anele, 
pati Timotieto Žobo isz Maha
noy City ir Ona isz miesto, 
taipgi septynis sūnūs ir daug 
anuku ir anūkes. Anūke P. 
Szupiniene gyvena' Mahanoy 
City. Prigulėjo prie Szv. Kn- 
negundos parapijos. Laidos 
Su balos ryta.

Tamaqua, Pa.—
Szia sanvaite Taunakves mies
tas apvaiksztineja savo 125 
metini sukakti kada miestas 
likos sutvertas' (1832 m.) Pet- 
nyezioj invyks paroda 7:30 
valanda vakare, o Snbatoj 
2:30 valanda, popiet, i n vyks 
kita, didele paroda..

skatiko nekasztavo, nes tie ka
reiviai, lakūnai vistiek savo 
musztra eitu, jeigu ne Arkan
sas valstijoje tai kur kitur ir 
kasztai butu tokie patys, ne
žiūrint ar in Little Rock, ar 
kur kitur.

Prez. Eisenhoweris Su Bankieriais
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“Saule” gražiausia ir tin 
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

JUOKAI
PO MIEGUI

NEŽINOMAS
KAREIVIS

Dar Vis Nežinomas 
Maskvoje

MASKVA, RUSIJA. —
‘ ‘ Literaturnaja Gazeta ’ ’ laik- 
rasztis pradėjo spauzdinti ilga 
eile pareiszkimu ir atsiszauki- 
mu, kad Maskvoje būtinai rei
kia pastatyti paminklą neži
nomajam kariui.

Tuo reikalu reiszkiama 
daug gražios užuojautos, bet 
mažai paramos.

To laikraszczio redaktoriai 
ir korespondentai pamirszo, 
nežino ar nenori atsiminti, kad 
Bolszevikai be jokios užuojau
tos szventvagiszkai isznaikino 
nežinomojo kario paminklą, 
Kaune.

Prezidentas Eisenhoweris 
ežia pasikalba su dvejais 
nariais isz Bankieriu Kon
ferencijos, Vaszingtone. Po 
kaire randasi Per Jacobson, 
isz Szvedijos direktorius pi
niginio fondo Tarptautinėje 
bankoje, ir podeszine randa

si Eugene Black, Amerikos 
pasaulines bankos pirminin
kas. Prezidentas Eisenho- 
weris per szitus pasikalbėji
mus ir pasitarimus paseke 
kad žmonių turto 'iszeikvoj- 
imas niekados nebuvo di
desnis kaip dabar.

Sore — Ko tu Juozuką! 
teip paszokai?

Juozukas — Ui, Sore, asz 
baisiai persigandau.

Sapnavau, kad radau 
maszna su 100 doleriu.

Sore — Tai kam ta isz- 
gastis?

Juozukas — Kad asz tu
rėjau atiduoti tuosius pini
gus tam, kas pamėtė.

SZIRDIS KŪDIKIO

SPAUDŽIA
LIETUVIUS

Jono.
Bortkeviczius, Jonasi, vete

rinarijos gydytojas.
Civinskas, Romanas.
Glnszauskas, gyve nes De

troite.
Gudcris-Udcris, Jonas, Au

gustinas, Franciszka ir Petro
nėle. ' : ■<. ' . ' ’ '

Hich-Sr-Jones, Valerija, gy
venusi Detroit, M i ch. 14034 
Trinity 'Street.

Jakubenas, Alfonsas, sūnus 
Adomo.

Jurkonis Tamoszius ir dvi 
seserys, isz Vainiūnu k., Kap- 
eziamiesezio vai., Seinų ap.

Juszliovicziuis, Stasys, isz 
Naumiesczio, Tauragės aip.

Kaminskas, Aleksas, isz 
Verbiliszkiu k., Jozno vai.

Kažemekas, Pranas, Simus 
Kazio.

Konstan t i n av i cz i u s, Jonas.
Lenksziene, Juozapa.
Lnkoszanskas, Antanas.
Monkeviczius, Boleslovas ir 

Pranas, sūnūs Prano , isz Dro- 
bukszeziii k., Varnių vai., Tel- 
sziu ap.

Petraitis, Kazimieras, suims 
Juozo.

Popie ra, Kazys, su nūs J ono.
Rubin iene, Mat i Ida.
Ruoczk.us, Juozas, Vincas ir 

Teofilija.

s.,.. p.i.t ..,i. pr jce 5300
COLORSt Red, Black. Graaa. 

Blue, Gray. Coppar.

Po Sziaurines- Vakaru Keliones Jonukas buvo ne geras. 
Motina ji bara, ir ant galo 
pradėjo gražumu prive- 
džiot:

— Matai Jonuk, kaip 
busi niekai, tai Dievulis pa- 
szauks tavo motinėlė pas sa
ve.

Jonukas ant kart apsi- 
malszino, paėmė mot j na už 
kaklo ir glamonėdamas 
sznatžda jai un ausi:

— Motinėlė, jau asz bu
siu visada geras, bet priža- 
dekie man, jog kaip tave 
Dievas paszauks pas save, 
tai tu nuduosi jog negirdi!

Sukakties Proga
(VILNIUS, LIETUVA. —

Komunistu laikrasztis “Iz- 
viestija” yra iszspauzdines 
ypatingo laikrasztininko isz 
Vilniaus praneszima, kuriame 
giriamasi, kad, artėjant revo
liucijos keturios deszimts me
tu sukakeziai, darbininkai in- 
sipareigoja reiksztis nąszesne 
gamyba.

Odiniu batu fabrikas, Eidu- 
keyicziaus vardu, buk nutaręs 
devynių menesiu plana baigti 
Spalio dvideszimta diena; O 
visu metu veikimą baigti iki 
Gruodžio aszutonioliktos die
nos.

Darbininkai, žinoma “lais
vu noru” pasižadeje sunkiau

Savickiene - Silickaite, Ada. 
iSzimkus Jonas, ' gimė 1926 

m., Tverų vai., Telsziu a,p.
iStalmokas, Konstantinas ir 

Mykolas, sunus Jono'.
Subacziųs' Vincentas (Will

iam) isz Karai vonių k., Kaip- 
eziamiesezio’ vai., Seinų ain.

Sutkus, Jonas ir Sufkiene^ 
Marijai . ' , ;

Terminiene Marcele. , ' "■■ ■
Vileiszis, Andrius, sunus 

Jono gimė 1924 m.
Vileiszis, .Povilas, sunus Jo

no isz Kybartu.
Vitke.viczius, Antanas, su

nns Antano'
Zasitis, Jokūbas ir Stasysi, 

sunus Jokūbo isz Stiebiu k., 
Vievirženu vai.

Žemaitis, Juozas, sunus 
Juozo, isz Eimantu k., Eržvil-
ko vai., Tauragės ap.

Žukauskait e - Andriu ką it ie-

BIJOSI VIENA

ir ilgiau ir geriau dirbti, kad 
padidinus iszdirhimo naszuma 
trecziu nuoszimcziu ar dau
giau, ir isz viso virsz nustatyto 
plano pagaminti už tris mili
jonus penkis szimtus tukstan- 
cziu rubliu.

Vilniaus plytų fabriko dar
bininkai Rugpjuczio menesio

ne, M a r i j on a, du k t e Ign o.
Jieszkomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America, 

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. • U. S. Ai

SAPNORIUS
I Su 283 Paveikslaiį ‘ į

Į . 160 Puslapiu !
; ' ’ j- '- i. I.

i 8 col. ilgio, 51/2 00L p.loado
! Iszaiszkina sapna ir kai <
1 ateitoje stosis. Su priedu !
! planatu ir visokiu burtu, i;
! Knyga in minksztoi po-
k pieroa virszeliuose,
r Pinigai reikia siusti su i;
> užsakymu: ! [

i Tiktai,. . $1.00 j
• Saule Publishing Oo.y J 
' Mahanoy City, Pą.,U.8.A. Į

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

pripuola sclptyniolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Bru
nono o Tautiszka Vardine: 
Kybele. Tr tai diena: 1375 m., 
Didžiosios Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Keistutis sunaikino 
Kryžeiviu pili Valova.

—i Ponia Urszule Vylonie- 
-ne ir sūnūs Pranas isz Shaft 
mot ora v o i m miestą su reika
lais ir prie tos (progos atlanko 
“Saules” Redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata, už laik- 
raszti “Saule”. Acziu už atsi
ja nky m a.

— Panedelyjo p.r i p u o 1 a 
Pan1. Marijos Rožancavos 
Szvente, taipgi Szv. Morko, 
Justino ir Sergijuszo, o Tauti
nes Vardine: Berezins. Ir ta 
diena menulio atmaina: Pilna
tis. 1914 m., Prusu Lietuvoje 
naujos, Voikiecziu spėkos, j re
gos isz Karalia.uczia.us, Koc- 
nigs'bcrga sustabdė Rusu ver
žimąsi. Rusai užėmė Lycka.

— Utarninko pripuola Szv. 
Brigitos, o Tautiszka Vardi
ne: Daugis. Ir ta diena: 1912 
metuose Karas Balkanuose 
prasidėjo. Priesz Turkus stojo

Plaukdamas in Bostoną 
per Northwest Pasaage, try
likos metu Timothy Wood 
daug ko pasimokina isz sa
vo tėvo, Komandoriaus Ha
rold L. Wood, kai Coast Gu

ard cutter laivas “Storis” 
apsistoja nuo Argentine 
uosto, Newfoundland. Tim 
yra jauniausias isz tu kurie 
yra padare kelione skersai 
viso pasaulio aszigalio.

Montenegro, Bulgarija, Servi- 
ja ir Graikija; 1895 m., Korė
jos kraszto karaliene buvo nu
žudyta, savo palociuje Seoul 
mieste, ji pirmiau buvo nudur
ta paskui jos drabužiai buvo 
in aliejų pamirkinti ir ji 'bu
vo sudeginta.

Yankee Stadium, N. Y. — 
Seredoj pirma valanda, po 'pie
tų i n vyko pirmas beisbolas 
rungtynes tarpe Milwaukee 
Braves ir New York Yankees 
del Amerikos cziampijonai del 
szitu metu. Apie 75,000 mate 
rungtynes. Yankees laimejd 
pirma rungtyne 3—0.

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir ; 
Motinos Szvencz. ■
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios ]i 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj Į i 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col. ]!
TIKTAI, 25 Cts. '!

Vyras in paezia — Ar 
girdi Mere, girdėjau, jog 
kaip asz nueinu ant nakti
nio szipto, tai ateina Juozas.

— Na tai kas, kad at
eina? Asz bijau viena būti, 
tai vaikinelis ateina. Ka tai"Y • ‘
kenkia?

VALSTIJOS VAIS-
KAS KASZTAVO

$360,000.00

Arkansas Žmonėms

plana yra invykdine su per
tekliumi, duodami net du 
szimtu tukstaneziu plytų dau
giau, negu buvo pradžioje nu
statyta.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Andriukaitiene - Žukaus

kaite, Marijona', duktė Igno.
Andrinszka, Juozas, sunus

Loszike Su Savo Sūnumis

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

SKAITYKIT
JST “SAULE”

WASHINGTON, D. C—
Kai Arkansas Gubernatorius 
iszszauke valstijos vaiska su
laikyti juodukus kad jie nesi
lankytu in mokyklas, kur bal
tieji mokinasi, tai valstijai 
kasztavo daugiau kaip tris
szimtus szeszios deszimts
tukstaneziu doleriu.

Bfet kai Prezidentas Eisen
howeris tenai buvo pasiuntęs 
valdžios vaiska, paratroope- 
rius, lakūnus, tai valdžiai nei

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

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

Czia loszikes Sophia Lo
ren sūneliai užpuezia žvaku
tes ant savo motinos gimta
dienio pyrago, Hollywood 
mieste Californijoje. Sophia

yra dvideszimts trijų metu 
amžiaus, ir apvaikszczioja 
savo pirma toki gimtadieni 
Amerikoje, su savo vaikais.
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