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Morrocca kraszto Kara
lius atvažiavo in Amerika ir 
buvo Prezidento Eisenho- 
werio pasitiktas prie aero
dromo. Karalius atskrido 
in Vaszingtona su savo pa
lydovais in Prezidento ero- 
plano “Columbine.” Jis pa
sitarė su Prezidentu Eisen- 
howeriu ir su Amerikos Se

Isz Amerikos
D. EISENHOWERIS 

SUSIRGO IR
PASVEIKO

Atlankė Bažnyczia Su 
Savo Žmona

Dekavones Dienoje

WASHINGTON. D. C — 
Žinios iszejo kad Prezidentas 
D. Eisenhoweris yra susirgas, 
ir kad jis negales dalvauti in 
Tautu Sanjungos Konferenci
ja, Paryžiuje, bet jis visus 
laikrasztininkus nustebino kai 
jis pasirodė savo bažnyczioje 
su savo žmona Dekavones Die
noje.

Laikrasztininku virszinin- 
kas Vaszingtone sako kad Ei
senhoweris yra pasveikęs 
važiuoti in Paryžių ir daly
vauti toje Konferencija.

Kai tik iszejo žinios kad Pre
zidentas Eisenhoweris buvo 
susirgęs, tai Štoku ir Bonu 
birža nupule kelis bilijonus 
doleriu New York mieste.
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Kitu krasztu Atstovai sake 
kad be Prez. Eisenhowerio ta 
Konferencija Paryžiuje butu 
tik paprastas Dipliomatu susi
rinkimas. _ i

Prez. Eisenhoweris dabar 
sako kad jis yra pasirengęs va 
žiuoti in Paryžių in ta Konfe-1 
rencija. Jis tik laukia pasku
tinio žodžio isz savo daktaru.

Prezidentsa dabar yra sugry- 
žes in savo darba ir yra pasi- 
raszes ant keliu laiszku ir pa
reikalavimu ir sako kad jis

Prez. Eisenhoweris Su Morrocca Karaliumi

kretoriumi John F. Dulles, 
kaslink Alžirijos klausimo 
ir kaslink Amerikos pavar- 
tuojimo eroplanu aerodro
mu jo kraszte. Jis ketina 
pas mus svecziuotis per tris 
sanvaites.

Kai tik Prezidentas Ei
senhoweris ji pasitiKO prie 
aerodromo ir ji tinkamai pri 

yra sveikas ir linksmas. Isz-' 
rodo kad jo daktarai jam pa
vėlins važiuoti in Paryžių. 
Pirm to buvo surengta ir surė
dyta kad Vice-Prezidentas Ri
chard Nixonas jo vieta užims 
ir važiuos in Paryžių del tu 
Konferencijų, 

o

Prezidentas Eisenhoweris 
yra keletą kartu vieszai, publi
kai pasakęs kad kai tik jis 
jausis kad jis negali savo vie
tos pareigas iszpildinti, tai jis 
pasitrauks ir visa reikalą pa
liks Vięe-Prezidento Richard 
Nixono rankose. Jis taip ir 
dabar sako. Bet, iszrodo kad 
Prezidento liga buvo trumpa 
ir lengva, nes jis dabar visas 
savo pareigas atlieka kaip ir 
pirmiau.

TRYS SUSIŽEIDĖ

PRIE TILTO

CLAYMONT, DEL. — Trys 
vyrai apie puse po penkių isz 
ryto kai ju automobilius susi
kūlė su kitu automobiliu ant, 
U. S. Route 13 vieszkelio, po 
Naaman’s tilto, Pennsylvanias 
geležinkelio.

Szeszios deszimts metu am
žiaus Henry R. Covington isz 
Boothwyn susižeidė peczius. 
Jo sūnūs 24 metu amžiaus Ed
win P., teipgi buvo sužeistas. 
Edwin vairavo savo tęva pas 
gimines in Centerville, Dela
ware.

Kitas draiverys, 34 metu 
amžiaus isz Chester, Pa., teip- 
gi buvo sužeistas. Visi buvo 
nuveszti in Delaware ligonine, 
in Wilmington. • 

eme, Prezidentas susirgo ir 
jo daktarai jam insake atsi
sakyti nuo visu pareigu kol 
jis pasveiks.

Dabar iszrodo kad Prezi
dentas kaip staiga susirgo, 
taip ir staiga pasveiko, nes 
Dekavones Dienoje jis su 
savo žmona jau atsilanKe in 
bažnyczia del pamaldų.

DERYBOS
DEL ALGŲ

Nebus Lengvos 1958
. Metuose

WASHINGTON, D. C. — 
Kai visi Biznieriai ir Fabri
kantai ima bedavoti kad biz
nis ne kokis, kas atsitiKs su 
Unijų Vadais, kurie ims reika
lauti didesniu algų visiems 
Darbininkams?

Ka Unijos gales dabar da
ryti, kai tiek daug ju Vadu 
buvo sziais metais intarti ir 
pasmerkti už*invairiaš sukty
bes?

Bet kuris Darbo Veteranas 
galėtu mums sziandien pasa
kyti, kad kai biznis prastas tai 
darbininkai negali jokiu budu 
reikalauti didesniu Algų, ir 
kai bedarbe stypso in akis, 
darbininku balsas mažai ka 
reiszkia valdžioje ar pramonė
je.

O prie to, dar pridekime 
tiek daug vadu tu uniju su-Į 
cziupimo ir visos tos sarmatos 
visiems darbininkams už ju 
unijos vadu niekimu tai mums 
iszrodo kad darbininko liki
mas ateinancziais metais ne 
kokis!

Bet, jau dabar tukstancziai 
Kompanijų ir Fabrikantu yra 
sutikę pakelti Algas ateinan
cziais metais. (Jie ant to suti
ko pirm negu visi tie skanda
lai iszkilo Unijos Vadu eilese) 
Ar Fabrikantai ir Kompanijos 
laikysis tu sutarimu, tai vėl 
kitas klausimas.

Bet darbininku nežiūrint ku- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

GELEŽINKELIU KE
LIONES PABRANGS

Kompanijos Reikalau
ja Penkta Nuoszimti

Daugiau

WASHINGTON, D. C. — 
Pennsylvanijos geležinkeliu 
kompanija su devyniomis ki
tomis geležinkeliu kompani- 
jomsis dabar valdžios praszo 
pavelinima pakelti tikietu, bi-> 
lietu kasztus penktu nuoszim- 
cziu. Jos sako kad jos milijo
nus doleriu kas metai prakisza 
nes joms neužsimoka veszti 
keleivius.

Kelios kitos kompanijos sta- 
cziai reikalauja kad valdžia j u 
kasztus padengtu. O jeigu ne, 
tai jos nustos patarnavima ke
leiviams ir vien tik freitKarius 
leis važiuoti isz miesto in mies
tą.

Geležinkeliu kompanijos 
daug pelno nustojo, kai pacz- 
tas pradėjo daug savo laiszku 
siunsti ant eroplanu, ir kai 
biznieriai pradėjo vartuoti 
trokus.

Geležinkeliu kompanijos da
bar atsidūrė tarp kūjo ir prie- 
kalio: jos skundžiasi kad per 
mažai žmonių važiuoja trauki
niais, ir už tai jos turi pa
brangti keliones kasztus. Bet 
kai jos pabrangins savo tikie- 
tus, tai dar mažiau žmonių 
tais traukiniais vartuosis. 
Dauguma žmonių turi savo au 
tomobilius; kiti važiuoja auto-! 
busiais, kurie yra pigesni; o tie 
kurie skubinasi ima eroplanus.

Ir dabar priėjo prie to kad 
daug pigiau skristi eroplanu, 
negu važiuoti traukiniu. Ant 
eroplano kompanija parūpina 
užkandi, pietus, pusryczius ar 
vakariene visai už dyka. Su 
eroplanu žmogus gali toli nu-! 
važiuoti ir ta paczia diena 
gryszti. O su traukiniu, jeigu 
kur toliaus norima važiuoti, 
tai reikia kuriame vieszbutyje 
pernakvoti, užsimoKeti už ■ 
nakvyne ir dar to negana, rei- į 
kia ir už pietus, vakariene ar 
pusryczius užsimokėti. Ir kas 
dar svarbiau; daug daugiau 
laiko yra sugaiszinama su 
traukiniu negu su eroplanu.

Ir traukiniai negali pasisto
ti su autobusiais, kurie važiuo- 
ja< ant keliu ir vieszkeliu, ku
riuos valdžia, miestas ar apy
garda parūpiną. O traukiniu 
kompanija turi savo kasztais 
nulieti, nutiesti savo rieles ir 
jas užlaikyti. Ir kas dar svar
biau ar toms kompanijoms 
skaudžiai, tai autobusiai grei- 
cziau gali žmogų nuveszti in 
kuria vieta negu- traukiniai, 
nes musu “turnpike” vieszke- 
liai sutrumpina visiems kelio
ne ar su automobiliu ar su au- 
tobusiu.

SKAITYKIT 
r“SAULE”=®)
PLATINKIT!

ŽULIKU SEIMAS SOVIETAI

Suimti; Intarti 
Razbaininkai

NEW YORK, N. Y. — 
Valdžia dabar reikalauja kad 
daug žuliku butu nugabenti at1 
gal isz kur jie atvažiavo ir kad 
kiti butu suaresztuoti ir nu
bausti, kai jie iszdryse laikyti 
neva Seimą Apalachin cziakos 
draugijos.

Generolas Joseph M. Swing, 
Imigracijos komisijonierius in 
saKe savo agentams visus tuos 
žulikus isztirti ir dažinoti Ku
rie galėtu būti iszvaryti isz 
musu kraszto.

Tie žulikai savo seimą laike 
Lapkriczio keturiolikta diena. 
Daugiau kaip szeszios de
szimts tu žuliku dalyvavo ta
me seime, kuris buvo laikomas 
in szimto tukstancziu doleriu 
vertes namus žuliko Joseph 
Barbara.

Keli to seimo atstovai buvo 
suimti ir greitai buvo dažinota 
kad tarpe j u randasi invairiu 
žuliku, žmogžudžiu, vagiu, isz 
kalėjimo pabėgusiu ir kitu in- 
tartu asmenų.

Eina gandai kad visi jie su
sirink pasitarti kaslink Anas
tasia žuliko nužudinima.

Žulikas ir razbaininkas ir 
žmonių isznaudotojas Anasta
sia buvo kitu dvieju razoai- 
ninku nuszautas barberio sto
vykloje, Kur jis buvo nuejas 
apsikirpdinti ir pasiskusdinti.! 
Tas pats Anastasia su savo 
broliais buvo kelis sykiu intar- 
tas už vagystes ir žmogžudys
tes, bet visados iszsisuko.

Kai nugalabinto Anastazija 
razbaininko nuosavybes buvo 
paleistos ant licitacijos, tai ka buvo ir yra kalta už visa ta 
daug žmonių susirinko pirktis antra pasaulini kara. Jis sako 
jo brangenybes, bet policija kad svarbiausias moKslinczius 
tuojaus pribuvo ir visa at lici- kuri Sovietai pasivogė buvo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Republikonai Su Demokratais Susitaikino

Demokratu kandidatas in 
prezidento vieta, Adlai Ste- 
vensonas, ežia draugiszkai 
pasikalba su Amerikos Sek
retoriumi, Republikonu 
John Foster Dulles.

Demokratu vadas Adlai 
Stevensonas buvo pakvies
tas atvažiuoti in Vaszingto
na ir patarti Amerikos sek
retoriui, John Foster Dulles,

PASIVOGĖ 2,000 
MOKSLINCZIU

Paėmė Juos In 
Nelaisve Po Karo

WASHINGTON. D. C. —
Buvęs Raudonosios Armijos 
augsztas karininkas, Senato 
komisijai papasakojo kaip So
vietai pasivogė daugiau kaip 
du tukstancziu VoKiecziu 
mokslincziu, po karo, ir juos 
privertė dirbti su Sovietu 
mokslincziais pagaminti ir pa
tobulinti rakietas ir tuos dirb
tinius menulius, kuriuos So
vietai dabar yra paleidę in 
dausas.

Beveik visi tie mokslincziai 
pareina isz Rytu Vokietijos.

Buvęs Leitenantas Pulkinin
kas Vladimir Shabinsky, kuris 
isz Sovietu szali pabėgo 1947 
metuose, dabar yra Amerikos 
pilietis ir gyvena New York 
mieste.

Jis aiszkina kad tie mokslin- 
cziai nebuvo stacziai pavogti, 
bet buvo ar prikalbinti su pini
gais ar bobomis, ar iszgazdin- 
ti su grasinimais priesz ju szei- 
mynas, pažystamus ar drau
gus.

Shabinsky buvo vienas isz 
septynių svietku Senato komi
sijos tardinime. Jis sako kad 
Sovietai per deszimts metu per 
papirkimus, priviliojimus ar 
grasinimus susirinko daug 
mokslincziu isz Vokietijos, ir 
už tai jie dabar mes yra pra
lenkė beveik visais iszradi- 
mais.

Jis sako: “Mano vadai man 
ir kitiems aiszkino kad Ameri-

I Siegfried Gunther, buvęs

pirm negu jis su Prez. Eisen- 
howeriu iszvažiuos in Pary
žių del svarbiu konferencijų, 
ateinanti menesi.

Adlai Stevensonas, laik- 
rasztininku* užklaustas ar 
jis važiuos su Prze. Eisenho- 
weriu in ta konferencija, Pa
ryžiuje, nusijuokdamas at
sake kad jis, kol kas dar nė
ra gavės pakvietimą.

Popiežius
Sugryszta Isz 

Atostogų

Szventas Tėvas, Popie
žius Pijus Dvyliktasis su- 
gryžo in Vatikana po atosto
gų savo vasarinėse hamuo- 
se in Castelgandolfo. Žmo
nes ji sveikino per septynio
likos myliu kelione, kai jis 
važiavo automobiliu. Jis yra 
asztuonios deszimts vieno 
meto amžiaus.

Heinkel eroplanu kompanijos 
virszininkas. Jis sako kad szi- 
tas Gunther praleido penkis ar 
szeszis metus Rusijoje, ir visa 
j et eroplanu statymo veikimą 
tvarkė ir vede. Toliau jis sako 
kad szitas Gunther buvo pir
miau pasisulines Amerikos ar
mijai, pasiaiszkindamas kad 
jis galėtu musu armijai ir mu
su krasztui padėti, bet jis ne
buvo priimtas, už tai kad ‘ - jis 
neiszrode kaipo mokslinczius 
ar inžinierius.” Jis tada su- 
gryžo pas savo szeimyna in So- 

I vietų szali, kur Sovietai ji nu- 
sistvere.

Kitas svietkas buvo Hers
chel Baron, kuris inžinieriaus 
darba dirbo in Radijo fabriką 
Camden mieste, nesutiko atsa
kyti in Senato komisijos klau
simus. Jis tuojaus buvo pra
varytas isz savo darbo tame 
fabrike. Fabriko virszininkai 
jam davė žinoti kad jis bus pri
imtas atgal, jeigu jis sutiks at
sakyti in tos komisijos klausi
mus.

Keli kiti buvo Senato komi
sijos pakviesti pasiaiszkinti 
apie savo užsidejima su Ko
munistu partija Amerikoje, 
bet beveik visi nesutiko atsa- 
kyti in klausimus.

-------------------Q-------------------

372 ŽUVO PER 

SZVENTES

WASHINGTON, D. C.—
Per Dekavones Diena, pareita 
sanvaite, per tris dienu szven- 
te, 309 žmones žuvo invairuose 
automobiliu nelaimėse ant 
vieszkeliu, o 63 žuvo invairuo
se kitokiose nelaimėse.

Pirkite U. S. Bonus



Kas Girdėt
Sztabas visiems . 
kavojo, bet pasako kap 
kiti savanoriu nenori

T-ade.
Ji<-‘ t0. įįU L E ” MAHANOY CITY, PA.

Amerikietis kareivis Will
iam S. Girard, kuris buvo in 
teismą Japonijoje patrauktas 
už nnszovima. vienos Japones, ' 
buvo nuteistas ant trijų metu 
in kalėjimą, bet teisėjas, Japo
nas, tuo jaus ta pasmerkimą 
panaikino ir jam dovanojo.

Szitas teismas buvo silkeles 
baisu trinkszma ir lerma Japo
nijoje ir Amerikoje. Keli fel- 
ezeriai advokatai* Amerikoje 
prikusino kareivi William Gi
rard reikalauti Amerikos ka- 
riszko teismo ir nepasiduotu 
Japonu teismui.

Czia butu galejes iszkilti 
tikras tarptautinis klausimas, 
jeigu Japonai nebūtu buvę to
kie szvelnus ir suprantami.

Kareivis William S. Girard 
gali padekavoti Japonu diplio- 
matams, kurie buvo pareikala
vę kad jis butu teisiamas Ja
ponijos teisme, o ne Amerikos 
karo sztabo teisme. Jeigu 
Amerikos kariszkas sztabas 
butu ji teises, jis butu buvęs 
nuteistas net iki gyvos galvos 
in kalėjimą.

Dabar armija ji kuo grei- 
eziausia isz Japonijos par
trauks namo in Amerika, nes 
baisiai daug Japonu ima rei
kalauti kad jis butu vėl teisia
mas ir nubaustas.

Isz viso teismo, mums rodos 
kad szitas musu kareivis tik
rai buvo prasikaltęs. Bet jam 
laime kad ne Amerikos, bet Ja- 

. ponijos teismas ji teise.
Amerikos armijos sztabas 

dabar gal neturės jokios iszei- 
ties kaip tik pareikalauti kad 
jis isz vaisko pasitrauktu.

Jugoslavijos bosas 
važiavo in Maskva, k 
vo pakviestas. JĮS . 
pa si a i szk i n damas p

miszku sargas
,Pya^e, 

<ata n 
->s j llf‘0a-!K 

susirūpinimo, ka daba,'. °del įmones i ’ 
in kuria puse nuo tvoL<lai‘vH, n 4 Savo geradem 
ti, in Sovietu lizdą, ‘ 0 J l
kariniu Tautu globi

Kodėl? (Tasa Nuo 4 Puslapio)

Dvi mažos mokines 
me pradines mokykh,' 
vienoje pardpijineje

nckenr;Z1,
y,1’ o taiy”serad6ju.

• ^'>k.| ta*osi su tai
JU0 tartu likos 

Paniekintais?
®(lcl k**}/! ±p . ad įmones

gera piktu 
^snnoketi.

apie tuos Rusi jos lllul . 1 
sputnikus. U|^u.s p.

Pirmoji mokine: < 
kar vakaro maczjau ]. 
hite dar nebuvo ausi 
menulis szviete.”

Antroji mokine; < 
dabar menulis jan 
drysta miegoti, jis ](1 
ir n akt i.”

Pirmoji mokino: < 
del?”

Antroji: 
jai apie tuos mutnik 
nikus, kuriuos Dovio

Jln°iUą

neo-;

""'nulis l,ij 
įtaikintu.

no

Sakau, negaliu! Tai da- 
111,1 no isz savo valios, nuo ma- 
11(?s reikalaus. Jums valios

/!il'(l(1jan, 
tai Ulbėjo'T?j

(’a 11101111 Hai p, )<?t!niyn.

nHnuc.zin,
P Hanoi;

Jurgii-

E, bet da su tavim 
i: sėdėk ir tvlek. o

pono ?

Akvs i

Ims

l)UV0

Batinkit “Sauip.
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Į to! Riktelėjo jis,

Judosziau, kraugery, tau!
— Ar tu girtas, ar ka, 

užsimanei keikti ? Isztare 
gas, nusistebėjas. Ar isz 
vos iszejai, ar ka?

O man kas?

kad

Težu-

Muszk, muszk! Suriko

szk, sztai, sztai rriuszk!
Mergyte skubiai paszoko 

nuo grindų ir iszverte akis ant 
jo.

griauto su-
ženge du

nelaimingas žmogus: Vis tiek, 
kaip nudvesi kraugery tu, žvė
rie! Ar ne pagriebs tavo gilti
ne? Palauk, neilgai tu ežia

J »
Augsztas Sekretoriaus pa- 

gelbininkas dabar su sarmata, 
prisipažinsta, kad Balt-na- 
jnuose Prez. Eisonhowerio pra
kalbu raszytojai, padare ke
lias klaidas, raszydami jo pra
kalbas del Lapkriczio septin
tos dienos:

1— -“Boniarch” rakieta pa
taikė in regi isz szimto myliu., 
nė isz keturios penkių, kaip 
Prezidentas sake.

2— “B-58” bombneszis ulž- 
ims vieta “B-47” bombnesziu, 
ne “B-52”. (Kai tik po Prezi
dento tos kalbos, “B-52” 
bombnesziai atliko tokia toli
ma kelione, kurios dar nei ko
kia eroplanai nėra atlikę.)

5 3—Tik vienas atominis sub- 
marinas, povandeninis laivas 
atliko tokia ilga kelione, ne 
du, kaip Prez. Eisenhoweris 
per tas prakalbas sake.

Anglijos ir kitu Tautu San- 
,jungos tautu lakūnai ežia at
važiuos ir su musu lakūnais 
isz vieno darbuosis, kad dau
giau iszmokus ir geriau šusi- 
vienyjus visus tu krasztu la
kūnus.

Taip, tau

no

—\ c Miias*-0 '|V'SV'

>^piiuyKite žemiaiK „ , 
konverta prisiunsrl ,Pa<ltta ^'an^a’ įdekite in 

Pacztini, Bankini ar Efepre;ini 51,1 UŽmokeSti per:
Talpgi ūžtais

iszmokejima czeklu lr moni-orderius ? S reikalan^ des2"‘^ centu už 
„ . ' "— — — ■—-Usi«ie jums dėkingi už tai. :: ::

Demokratai jauezia kad 
Amerikiecziai yra gana susi- 
lupinė apie tuos Rusijos sput- 
nikus, ir jie yra nutarė nesi- 
piilti ant ^epublikonii ir juos 
nekaltinti už musu apsileidi
mą, kad mes leidome Sovietus 
mus ežia pralenkti.

Daugiau kaip dvideszimts 
Amerikieczin yra parasze in 
Laivyno Sztaba, sakydami kad 
jie norėtu skristi in Amerikos 
“sputnika” kai tekis sputni- 
Las bus nurengtas... Laivyno
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Vilkas pagavo ji už peties.
Asz szokau vargszui pagel- 

bon.

ko ant manes sargas.
Asz nebucziau nusigandęs jo 

grasinimo ir jau buvau bekeles 
ranka bet turėjau begalo nusi
stebėti. Vilkas vienu truktelė
jimu nutraukė nuo sodieczio 
ranku diržą, sueziupo ji už 
apykakles, užsmaukė jam ke
pure ant akiu, atidarė duris ir 
iszstmno ji laukan.

— Eik, velniop su savo ark
liu! Suriko sargas jam, paskui, 
bet žiūrėk, pakliūsi tu man 
ta karta!

Vilkas sugryžo triobon 
eme griežtis kortoje.

ir

ant galo: asz stebiuosin isz ta
vęs, tu, matau, puikus vyras!

— E, ka ežia tamsta, per
trauke jis mano apmaudauda
mas: Tik nepasakok, meldžia
mas. Asz tamsta palydėsiu, 
pridūrė jis: Matyt tamsta ne
sulauksi giedros.

Ant kiemo subeldė sodieezio 
ratai.

— Mat, iszsibarszkino! Su- 
♦

murmėjo jis; parodysiu asz 
jiems!

Po puses valandos Vilkas at
sisveikino su manim miszko 
pakrasztyje. —GALAS.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas is* 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
pzio iszimta isz Lietuviszku 
ižjiekn. Sn paveikslais. 177 

į dideliu puslapiu, 35c.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No.lll^—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo . savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi 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 Eidiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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; Tamsumas prigauna. 58 
pusiapiu, 20c.

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zdkoninka 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 Kuczlos 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 Akine- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant, Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

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, Žvaigl 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sunūs Mul
kinus; Iszklausyta 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- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.

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

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

Kitokios Knygos

No.l78—-Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrmn. 
25o.

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Pibiauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.l 97—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Aįt- 
mislinirno 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. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: j

RY5 Užsisakant knygas isa 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini-- 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisin ri
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada, 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: i
SAULE PUBLISHING CO., 
Mabanoy Oitvs Pb=4 - M. 9.-
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MISZKU SARGAS
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Jj^ARTA, vasaros ’ vakare, 
g-ryžau asz isz medžiokles 

važiuotas. Bevažiuojant 'per 
niiszka, užėjo lietus su perkū
nija. Dangus apsiniaukė, paki
lo smarkus vejas, eme 'baisiai 
žaibuoti ir griauti, neilgai tre

ja sargas: O asz tamstos arkli 
nuvesiu po pastoge.

Mergyte dirstelėjo in mane 
ir nuėjo in trioba. Asz nuse
kiau paskui ja.

Sargo trio'bele tebuvo vie
nas kambarys, pajuodavęs nuo

kus pradėjo lyti. Asz turėjau 
sustoti važiavę. Pakilo visai 
tamsu; arklys erne klupti ir 
klimpti. Sziaip taip palindau 
po kupliu kremu. Susirietęs ir 
apsisupęs veidą kantriai lau
kiau vėtros galo, tik sztai, stai
ga sužaibavo, ir man pasirodė 
kad prieszais ant kelio stovi 
augsztas žmogus. Ėmiau insi- 
sipyres žiūrėti in ta szali, tas 
pats- žmogaus pavidalas tar
tum iszaugo isz žemes pagal 
mano ratus!

— Kas tu? Paklausė aisz- 
kiai skambantis balsas.

— O tu pats kas? Paklau
siau ir asz. „

—• Asz szio miszko sargas, 
atsiliepe balsas.

— Asz pasisakiau savo pa
varde.

— A, žinau! Tamsta namo
lei važiuoji?

— Namolei. Bet, kas per 
oras.

— Tai-gi biaurus oras, at
sake balsas.

Baltas, kaip sniegas, žaibas 
nuszviete miszko sarga nuo 
galvos iki kojų; akies mirks
nyj smarkiai trenke perkūnas. 
Lietus paplūdo daug didesnis.

— Ne greitai pereis, tarė 
sargas.

— K a daryti ?
— Asz galecziau tamsta in 

savo triobele nusivesti, kalbė
jo žodi po žodžio sargas.

—■ Padaryk ta malone.
—- Sėskis tamsta in ratus.
Sargas priėjo prie arklio 

snukio, paėmė už apinasrio ir 
timptelėjo isz vietos. Pradėjo
me važiuoti. Asz laikiausi in- 
sikibes in ratu sėdynė, kuri su
posi kaip laivas jurese. Varg- 
szas arklys sunkiai ■ vilko ko
jas, teszkindaraas per dumbly
ną slido ir klupo sargas linga
vosi priėsz jienas in deszine ir 
in kaire lyg kokia szmekla. 
Mudu važiavome gana ilgai, 
ant galo- mano vadovas susto
jo-

— Sztai mes ir namie, po
nuli, pratarė jis rimtu balsi.

Vartai sugirgždėjo, keletas 
szunycziu eme loti. Asz pakė
liau galva, ir prie žaibo sžvie- 
sos pamaeziau nedidele triobe
le viduryje plataus aptverto 
kiemo. Pro viena langeli szvie- t
te silpnas žiburys. Sargas pri
vedė arkli iki prieangiui ir pa
beldė in duris.

durnu, žemas ir dykas. Nuply- 
sze kailiai kabojo ant. sienos 
ant suolo gulėjo vienvamzde 
įszaudykle, kerteje krūva, sku
duru, du didoki puodai stovė
jo szale peeziaus. Szakalys de- 
ge ant stalo, liūdnai pagauda
mas liepsnot ir užgesdamas. 
Pacziame kambario viduryje 
kabojo lopszys pririsztas prie 
ling’es galo. »

■Mergyte užgesino lempute1, 
atsisėdo ant mažutes kedeles, 
ir eme deszine rankyte supti 
lopszeli, kaireja, szakali tai
syti. Asz apsidairiau aplinkui, 
szirdi man suspaudė; nelinks
ma ineiti nakczia in prastuo
lio trioba. Vaikelis lopszelyje 
kvėpavo sunkiai ir greitai.

— Ar-gi tu ežia viena? Pa
klausiau asz mergytes.

—< Viena, pratarė ji vos 
permainomai.

— ’ Tu sargo duktė ?

stojo prieszais mane.
Asz padėkavojau jam ir pa

klausiau kaip jis vadinasi.
-— Vardas mano Jurgis, at

sake jis: Bet žmones praminė 
mane Vilku.

LIETUVISZKAS SURIS

■— Tuoj, tuoj, suskambėjo

Tai ir po- Cziken-Dej 
vela prie darbo.

Jau laikas gerai 
apsi'ži nretie, 

Szioki, toki paredka 
padaryt ie,

Ligi sziol gero žingsnio 
nepadarote,

Mažai pirmyn pasiyrete. 
Ant tuszczio gerkiiot, 
Tai geriau sziauduose 

miegot, 
Juk dirstelekite in 

kitus,
Kurie mus toli pralenkė, 

Ir pirmyn nulėkė, 
Mes nematome nieko, 

Nesuprantame gerai reikalo, 
Nežiūrime ar tieji kiti, 

Yra. kam verti.
0 kad ir ant galvos 

kuolus taszytu, 
Tai susiraukia visi tylėtu 

Tiktai vienas an kito 
dairosi,

Vieni kito bijosi, 
Tiktai su liežuviais 

makaluoja, 
Mano kad ka gero 

darbuoja.
Geri a u viską pameskime, 

Kiszeni us užriszkime, 
Vargeli amžina leisime, 

Isz vaiku gero neturėsimo, 
‘ O ant senai ves dejuosime.

* * * -
Mano sakai ei ei nebūkite 
Užvydus savo moterei, 
Jeigu ji elgesi dorai ir 

malsziai, 
Kam. turite ja paniekinet,

Kokius ten niekus 
užmetinet ?

Žinote kad užvydejimas 
Tai liga prakeikta, 
Gera žmogų padaro 

niekiausia, 
Juk tai tik szetono 

pakurstinimas, 
Ant nekaltos moteres 

nužiūrėjimas.
* * *

— Sargo, prąsznabždejo ji.
Durys sugirždejo, ir sargas 

palenkės galva, inženge per 
slenksti. Jis pakele lempute 
nuo aslos, priėjo prie stalo ir 
užžibino ja.

—■ Gal tamsta, nepriprat.es 
szakalio? Prakalbėjo jis ir pa
purtė galva.

Asz pasižiurėjau in ji. Be
tai teko man matyti tokiu vy
ru!-Jis buvo aukszto ūgio, pla- 
czin pe-eziu, ir liemeningas 
kaip aržuolas. Isz po szlapin 
marszkiniu puolė in akis jo 
gailingi raumens. Juodi ūsai 
dabino jo rimta ir drąsu veidą, 
isz po suaugusiu placziu anta
kiu narsiai žiurėjo nedideles 
rudos akys. Jis truputi insire- 
me rankomis in szonus ir atsi

— A, tai tu Vilkas?
— Asz -dar akyvi aus pažiu

rėjau in ji. Asz buvau jau gir
dėjęs pasakojimus apie misz
ko sarga Vilka, kurio visi ap
linkinei šodiecziai bijojo kaip 
ugnies. Jie kalbėjo, kad dar 
nebuvo ant svieto tokio bjau
raus sargo: (Hebeiio žabu ne
duos pasivogti, visuomet, nors 
pats vidurnaktis butu, nei ne
pasijusi kaip aut tavęs'užpuls, 
ir tuo kart nei ne pamėgink 
prieszintis stiprus, girdi, ir 
guvus kaip velnias. Ir niekuo 
prie jo neprisimeilinsi, nei 
arielka, nei pinigais, niekaip 
jo nepriviliosi. Jau ne karta 
geri žmones rengėsi jam. gala 
padaryt bet ne, negali.

Mat, kaip sznekejo aplinki
niai sodiecziai apie Vilka.

Taip, tai tu -Vilkas, at
kartojau asz: Girdėjau, vyru
ti apie tave. Sako tu niekam 
nenuleidi.

— Priederme savo atlieku, 
atsake jis rimtai: Nepridera 
pono duona, dykai valgyti.

Jis iszsitruake isz pajuostes 
kirvi, atsitūpė ant aslos ir eme 
skaldyti sza,kalius.

—- Ar-gi tu be paezios ? Pa
klausiau asz jo.

— Taip, atsake jis ir smar
kiai kirto su kirviu.

—• Ar tai ji mirė?
— Ne, taip, mirė, pridūrė 

jis ir nusigręžę.
Asz nutilau; jis pakele akis

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 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 jSuris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliui gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surins 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

ir žvilgterėjo in mane.
—- Czia buvo atsisukęs vie

nas miesezionis, tai su juo isz- 
sivilko, skaudžiai nusijuokda
mas tarė jis. Mergyte akis nu

leido, vaikelis pabudo ir suri
ko, mergyte priėjo.

— Szia, duok jam, prakal
bėjo Vilkas, kiszdamas jai in 
in ranka, sutepta rageli. Sztai

... A07 SPOKENlaibas balselis, sutrepsėjo- ba
sos kojos, sklende su girgždėjo

Neseniai atsilankiau, 
In artima Clevelanda

ir mergyte dvylikos metu vien- 
marszkine, perjuosta, su lem
pute rankytėje, pasirodė ant 
slenksczio.

—■ Paszviesk ponui, tare in 
*-4-*4-**>X-******»*4-X-*»»>* *

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraščiu, Acdul

atpiszkejau,
Kur visokiu moterėliu 

atradau, 
O ir merginu nemažai 

užtikau,
Per dienas smala 

riaukia, 
Nuo bonkutes neatsitraukia 

Moteres ir merginos, '
•Be jokios cienios, 

Vienos ant kitu loja., 
Per dienas visaip kolioja, 
Norints ezionais Lietuviu 

daug yra, 
Bet geru pusėtinai yra.

Looks like h is dad..
Walks'like his dad. ..

Acts like his dad...

Chances are, he’ll grow up to think 
like his dad. For Pop’s the hero . . . 
and the way he does things, the way 
he acts, is "the right way.”

Think of that next time you’re tired 
when it’s time to go to church or

synagogue . . . and you’d like to grab 
forty extra winks. You can’t blame 
him, years from now, if he hasn’t faith 
in God ... in life ... in himself. . . if 
you haven’t shown him where to look 
for it.

Find the strength for your life

Contributed to the Religion In American Life Program by
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ir ji pamėtė, trauke jis toliaus 
pusbalsiai, rodydamas ant vai- 
kuczio.

Jis nuėjo iki duriu sustojo ir 
atsigryžo.

— Gal tamsta, pradėjo jis, 
musu duonos nepratęs valgyti 
o asz tik duonos teturiu.

— Asz nealkanas.
— Tai kaip tamstai patin

ka. Asz užkaiseziau vandens, 
bet neturiu arbatos. Eisiu, pa- 
siu, pažiūrėt, ka veike tamstos 
arklys.

Jis iszejo, trinktelejes duri
mis. Asz antra karta apsidai
riau po vidų. Trioba pasirodė 
man dar liūdnesne ne kaip 
pirma. Kartus kvapas atvesiu 
durnu ede man gerkle. Mergy
te nesijudino isz vietos ir ne- 
kele akiu augsztyn: tik laikas 
nuo laiko, stumdė lopszeli ir 
bailiai trukeziojo ant peties 
nuisleidžianczius . marszkine- 
lius; jos nuogos kojeles kabojo 
nesi judindamos.

— Kuo tu vardu? Paklau
siau asz.

— Vierute, pratarė ji, dar 
laibiau s nuleisrama, žemyn, sa
vo liūdna veideli.

Sargas inejo in vidų ir atsi
sėdo ant suolo. • ■ >

— Lietus liaujasi, tarė jis 
truputi patylėjęs; jei ponas 
liepsi, asz iszvesiu tamsta isz 
miszko.

Asz atsistojau. Vilkas paė
mė szandykle ir apžiurėjo ja.

— Kam ji? Paklausiau asz.
— Miszke siauezia. Pas 

Kumelkalni kerta medi, pri
dūrė jis, pažiūrėjęs in mane.

— Ar-gi isz ežia girdėt?
— Nuo kiemo girdėti.
Mudu iszejome- dviese. Nus

tojo lyje. Netoliese dar tebe- 
sistumde juodos krūvos debe
siu, retkareziasi szvystels ilgi 
žaibai, bet staeziai ant musu 
gaivu buvo matyti kur, ne kur 
tamsiai mėlynas dangus, žvai
gždeles žibėjo pro skystus, 
greitai lekianezius debesėlius. 
Medžiu pavydalai, lietaus ap- 
taszkyti ir vėjo sujudinti, sky
rėsi isz tamsos. Mudu ememe- 
klausytis. Sargas nusiėmė ke
pure ir pakeipe ausi.

— Žio, žio, kur, pratarė jis 
greitai, ir isztiese ranka: mat 
kokia naktele iszsirinko.

Asz nieko- negirdėjau, kaip 
tik szlamejima lapu. Vilkas 
iszvede arkli isz padangtes.

Bet taip gali nusiduoti, pa
sakė jis balsiai: Asz ji pražiop 
Sosiu.

—■ Asz* su tavim eisiu, ar 
nori?

—• Gerai, atsake ir pastū
mė arkli atgal : Mudu ji bežiū
rint sugausime, paskui asz ta
msta palydėsiu. Eime! •

Mudu iszejome. Vilkas ėjo. 
Pirma asz, paskui ji. Dievai 
ji žino, kaip jis kelia pažinojo 
bet jis sustodavo tik retkar- 
cziais ir tai tik paklausyti isz 
kur eina kirvio balsas.

Mat, murmėjo jis sau po no
sim: Ar girdit? Ar girdit?

Vilkas trukeziojo peezius. 
Mudu nusileidome in iszdžiu- 
vusi upeli; vejas nutilo ant va
landėlės. Reti kirvio kireziai 
pasiekė ir mano ausi. Vilkas 
žvilgterėjo in. mane ir linkte
rėjo galva. Mudu ejome ib- 
liaus per paparezius ir dilgy
nes.. Pasigirdo duslus ir ilgas 
braszkejimas. Pargriovė, su, 
niurnėjo Vilkas.

Tuo tarpu dangus ėjo gie- 
dryn, miszke vos-vos eme szvis 
ti. Mudu ant galo iszsiritonm 
isz upelio.

(Tasa Ant 4 Puslagiojf ’ i
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‘ ‘SAULE’ ’

Žinios Vietines
— Gruodis-December. Me- 

nesis paszvenstas ant garbes 
Vieszpaties Jėzaus atėjimo in 
pasauli. Ūkininku priežodžiai: 
Jeigu Gruodžio menesyje ber
žo sala dar teka, bus lengva 
žiema. Jeigu per Kalėdas sza- 
la, tai Velykos bus baltos. Jei
gu ant Kalėdų daug sniego ir 
szala, tai geras metas del javu. 
Jeigu tas menesis sausas, tai ir 
pavasaris bus sausas. Menulio 
atmainos: Pilnatis 7, Delczia 
14, Jaunutis. 21, .Prieszpilnis 
28. Ir ta diena: 1943 metuose 
Prez. Franklin D. Rooseveltas 
susitiko su Anglijos Premieru 
Winston Churchill u. Teherane, 
kurie jiedu viską atidavė Sta
linui.

— Gruodis. Paskutinis me
nesi s szio meto.

— Keturios deszimts Va
landų Atlaidai Szvento Juoza
po bažnyezioje prasidėjo Ne
dėlioję, Gruodžio pirma diena 
tesis Panedelyje ir Utarninke 
Gruodžio 2 ir 3 dienomis.

— Musu skaitytojas, po
nas Juozas Tomkieviczius isz 
R. D. Nr. 1 Box 166, Ringtown, 
Pa., pranesza visiems Lietu
viams kad jisai parduoda tik
ro medaus, o jeigu panorėtu
me! medaus, tai malonėkite 
praneszkite jam, o jusu orde
ris bus iszpildintas. Szirdin- 
gai aeziu.

— Artinasi Kalėdos. Atli
kite savo pirkinius anksti ir 
szclpkite savo biznierius pas 
kuriuos gausite viską.

— Utarninke pripuola Szv. 
Prancisžko Ks., o Tautiszka 
Vardine: Jautre. Ir ta diena: 
1934 m., Prancūzija su Vokie
tija pasiraszo Saar Taikos su
tarti, Rymoje; 1933 m., septin
tas Tarptautinis seimas Ame
rikoje prasidėjo in Montevi
deo, Uruguay. Visos valstijos 
pasiuntė savo atstovus iszi- 
mant Costa *Rica.

— Tik 21 dienas ligi Kalė
dų!

— Miesto bankai iszdalino 
tukstanezius doleriu del t uju 
kurie czedino per visa meta.

— Seredoj pripuola Szv. 
Bariboror, O' Tautiszka Vardi
ne: Stungis. Ir ta diena: 1891 
metuose Henry L. Norcross isz 
Somerville, Mass., trenkė bom
ba in milijonieriaus Russell 
Sage ofiso kambaruošė New 
York mieste, bet jis teip pras
tai ta bomba meto kad pats sa
ve in szmotelius susprogdino; 
1946m., Teisėjas Goldsboro- 
ugh nubaudė mainieriu bosą, J. 
Lewisa, jis turėjo užsimokėti 
deszimts tukstaneziu doleriu o 
mainieriu unija tris milijonus 
ir penkis szimtus tukstanezius 
doleriti už nepaklusnumą Ko
vo - March szeszta dienai; 1783 
m., Pirmasis Amerikos Prezi. 
Jurgis Vaszingtonas pasitrau
kė isz politikos nesutikdamas 
treczia. syki in rinkimus del 
Prezidento.

—. Mahanoy City Socia- 
liszkas Kliubas szimet vela pa
statys milžiniszka Kalėdų egle 
ant West Centre ir Catawissa 
ulycziu ir apszvies elektriki-

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

PLATINKIT “SAULE”

nais žiburais.
— Ketverge pripuola. Szv. 

Sabo, o Tautiszka Vardino: 
Namoda. Taipgi ta diena: 1905 
metuose Didysis Seimas Vil
niuje; 1923m., Prezidentas Cal 
vin Coolidge kalbėjo per radi
ją. Tai buvo pirmutinis sykis 
kad Amerikos Prezidentas per 
radija in visus Amerikioczius 
kalbėtu; 1933m., Dvideszimts 
Pirmas Priedas Amerikos Kon 
stitucijai panaikino “Asztuo- 
niolikta Priedą,” kuris buvo 
uždraudęs svaiginanezius go
rimus, kaipo arielka ir alų; 
1934m., Rusija iszvale, iszžude 
66 savo 'žmones už tai kad jie 
buvo intarti, 'kad jie daro šuo- 
kalbius priesz Stalino valdžia; 
1939m.., Fritz Kuhn, Bun d i st u 
vadas Amerikoje buvo suim
tas ir nuleistas nuo pustrecziu 
ligi penkių metu in kalėjimą; 
1848m., Prezidentas James K. 
Polk pranosze visam musu 
krasztui, kad daug aukso .yra 
atrasta Cal i foru i joje.

— Adventai. Laikas apsi- 
malszinimo nuo visokiu links
mybių.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Nikalojo, o Tautiszka Vardi- 
nec: Vėtra. Ir ta diena: 1938 
metuose Prancūzo -Vokiecziu. 
taikos sutartis sudaryta; 1370 
m., Didžiosios Lietuvos taikos 
sudaryta; 1917m., Halifax 
mieste baisi nelaime, kai lai
vas su kariszku dinamitu užsi
degė ir susprogo, tūkstantis' 
du szimfai dvideszimts szeszi 
žmones žuvo, trys tukstaneziai 
miniu buvo sugriauta. Bledies 
padaryta ant penkis deszimts 
milijonu doleriu.

Pottsville, Pa.—
Bernardas ir Patricia Zkosky 
isz Shenadoro, innesze savo 
praszyma in Pottsvilles Korto 
kad permainytu ju pavarde 
ant Zack.

Girardville, Pa.—
Antanas Soroka, nuo 213 N. 
Second uly., pasimirė pareita 
Panedelyje 12:15 valanda po 
piet in Ashland ligonbuteje, 
nuo azmos. Gimė Lietuvoje 
atvyko in Amerika 1913 me
tuose. Velionis kitados gyve
no Shenadoryje, o apie devyni 
motai atgal apsigyveno Gir- 
ardvilleje. Paskutini karta 
dirbo Hammond kasyklose. 
Buvo veteranas isz Pirmos 
Svetines Kares. Prigulėjo prie 
Eagles draugijos. Palikes se
serų Vera Brenann isz Bristol, 
Conn. Laidojo Ketvorga ryta 
su apiegomis in Szv. Vincento 
bažnyezioje devinta valanda ir 
'palaidotas in Szv. Kazimiero 
para., kapinėse Shenadoryje.

— Ponia Ona Gregiene isz 
miesto, turėjo operacija in 
Pottsville ligonbute.

— Bernardas Gudonis, li
kos priimtas in Ashland ligon
bute del gydymo.

Shenandoah, Pa. —
Puldama tropais žemyn savo 
namuose Jieva Tomasziuniene 
nuo 229 E. Mt. Vernon uly., li
kos sužeista in nugara, ir gy
dosi in Locust Mt. ligonbute.

—i Albert Link (Lietuvis) 
salinuinkas nuo 400 E. Lloyd 
uly., numirė pareita Utarnin- 
ka in Geisingcr ligonbute Dan
ville. Velionis prigulėjo prie 
koletą draugijų. Jo pati mirė 
penki metai atgal. Paliko sa
vo tėvelius Peter ir Rose Link 
keturis brolius: Joną ir Ed
vardą mieste; Juozą ir Petrą, 
New York, taipgi seserc Mare, 

pati John Corkery, Philadel
phia. Laidojo Subafos ryta, 
su apiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyezioje devinta valanda 
ir palaidotas in parapijos ka
pinėse.

Philadelphia, Pa.—
Diena 9-to Lapkriczio ežia su
ėjo motai kaip mirė Karolius 
Kuligovskis, kuris tai buvo la
bai prakilnios szirdies žmogus 
ir skulptorius; del daugeliu 
jis mėgdavo padaryti kaip do
vana angliszkai vadinama 
“Scroll,” tai padare, tarp ki
tu net ir paežiam Szventam 
Tėvui, Popiežiui, kurisai jam 
už ta ne tik kad atsiuntė padė
ka vones laiszka, bet net ir Pa- 
laiminima. O ta paezia diena, 
sziais metais jo sunui Teodorui 
Kuligovskiui suėjo jau 25-ki 
motai amžiaus. Jis irgi labai 
prakilnas jaunuolis ir labai 
mokytas ir kaipo muzikas, ar
tistas. Labai gerai ‘pamenu ta, 
kaip jis buvęs visiszkai da jau
nutis, kokiu 5, 6-sziu motu, o 
jau būdavo tėvas ir motina, 
ponia Ona Kuligovskione ve
džiodavo ji po lietuviszkas 
svetaines grojiti ant smuikos; 
su kuria tai Philadolphijoje jis 
pagerbė, kaip pats ta maeziau 
net ir czionai atvykusi Lietu
vos Prezidentą a.a. Antana 
Smetona.

— Vietiniai lietuviai Balf’- 
istai suruosze ežia koncertą, 
kurisai tai ir invyko vakare 
16-to Lapkriczio, Lietuviu Mu- 
zikaleje Svetainėje tarp Ricz- 
moniszkiu. Koncertas buvo 
puikus, tikrai artisztiszkas.

— O 24-to Lapkriczio po 
vadovyste ponios Elenos Ka- 
zakauskienes, Szvento Jurgio 
parapijos svetainėje invyko 
parengimas naudai parapijos. 
Žmonių buvo pusietinai. Vei
kėjos darbavos kaip prigulė.

— Senas Jurgelis.

ŽULIKU SEIMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tacija sustabdė, ne jis yra bai
siai daug skolingas už taksas.

Per licitacijas iszkilo beveik 
triukszmas ir sukilimas kai 
policijantai pribuvo, nes daug 
žmonių norėjo pirktis daug 
daigtu isz jo namu.

DERYBOS
DEL ALGŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

riame Fabrike ar Kompanijo
je būkle pareina, turės atydž- 
iai sekti automobiliu fabrikan 
tu bizni, nes dabar beveik visa 
Amerikos pramone remiasi 
ant nauju automobiliu parda
vimo, ir Detroit miesto auto
mobiliu fabrikantu biznio. Jei
gu jiems gerai biznis eis, tai 
visam krasztui biznis gerai eis 
ir atbulai.

Minksztos Anglies Mainie
riai dabar uždirba szimta dvy
lika doleriu per sanvaite. 
(Daug musu Mokytoju vargiai 
tiek uždirba ant menesio). Au
tomobiliu darbinikai uždirba 
apie du doleriu, penkios de
szimts tris centus ant valan
dos.

Geležinkeliu Darbininkai da
bar gaus septynis centus ant 
valandos daugiau negu jie pir
miau gavo, nors ir pirmiau pa
prastas geležinkelio darbinin
kas uždirbo daugiau, negu

MAHAN O Y CITY, PA.

augszcziausias profesorius un
iversitete.

Ar tai dyvai, kad mums 
trumpa ir trūksta Mokslincziu 
—ar tai dyvai kad Rusija yra ■ 
mums ant tiek pralenkus su 
savo Mokslincziais, kad mums 
ims daugiau negu deszimts 
metu pasivyti tuos Sovietus?

Sovietai daugiau ir geriau 
atmoka savo Mokslincziams ne į 
gu mes, Amerikoje. • » 

Mums, aiszkus dalykas, dar-; 
bininkai reikalingi; bet ka tie 
darbininkai galėtu daryti, kur 
ju darbas butu be Mokslin
cziu? Taip ka paprastas dar
bininkas jdarytu, ar kur jis 
dingtų be bagoeziu ir fabri
kantu?

Minksztos Anglies Mainie
riu Unija garsina ir ju maži 
vadai straksi ir sako kad jie 
tiek reikalaus, kiek Automo
biliu Darbininku Unija reika
laus; bet jie dabar pasiliko be 
vado ir be galvos, nes j. Lewis 
dabar tyli ir nieko nesako. O 
Kietos Anglies Mainieriai ne
gali dabar nei prasižioti, nes 
ju dienos jau praėjo!

Mainieriu bosas J. L. Lewis- 
as dabar yra tapes bagoezius, 
milijonierius ir kapitalistas, 
kuriam labiau rupi szerai ir 
stokai negu mainieriai. Jis 
yra davės visiems žinoti, kad 
jis jau daugiau nesikisz in 
Mainieriu ir Kompanijų klau
simus !

KARSZTLIGOS
NUOSTOLIAI

CHICAGO, ILL. — Nuosto- 
liai nuo tos Aziatikos Karszt- 
ligos dabar stovi prie vieno 
tukstanezio, trijų szimtu ir 
dvideszimts penkių, kurie nuo 
tos ligos pasimirė.

Penkiolika kitu pasimirusiu 
nuo tos ligos buvo praneszta

Minksztos Anglies Kontrak
tas gali gauti dar prailgintas 
szeszios deszimts dienu pirm 
Naujo Kontrakto ar Straiku, 
bet Lewisas, kai žeme parda
vės žmogus, tyli! Jis yra pa
sakęs kad jis gerai žino kad 
anglių dabar mažiau reikia, ir 
kad mažiau mainieriu mainose 
reikia!

Mat, tai jums Mainieriu did
vyriai! Kai mes keli metai at
gal taip raszeme, tai daug dar
bininku ir musu geru skaityto
ju pasipiktino, bet dabar jau 
visi mato ir patys Mainieriai 

į prisipažinsta kad jie yra like 
be Vado!

Gilberton, Pa.—
Mare Litvaitiėno, buvus gy
ventoja nuo Back uly., to mies
telio, pasimirė pareita Ke- 
tverga ryta 8:30 valanda in 
Fitzgerald-Mercy ligonbute, 
Upper Darby, Pa. Apie metas 
atgal velione gyveno pas savo

Szvedijos loszike Ingrid 
Bergman, kuri Londone ren
gia muving-pikezieriu pa
veikslą, in Arts Teatra, ežia 
su to teatro agentu, Lars 
Schmidt. Laikrasztininkai 
buvo iszgirde gandu kad ji 
su szituo agentu yra susidė
jus ir ketina už jo iszteketi. 
Ji sako kad tie gandai tuszti 
ir nieko nereiszkia, kad tas 
to teatro agentas Schmidt

BUVĘS PULKININ
KAS IR ŽMONA 
SAVIŽUDYSTEJE

TAMPA, FLORIDA. —
Buvęs Lakunu Sztabo pulki
ninkas ir jo žmona, abudu sir- 
guliojanti, buvo surasti negyvi 
savo namuose. Prie ju buvo 
surasti du revolveriai. Polici
jantai spėja kad jiedu vienas 
kita nužudė. 

Szeszios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Pulkininkas 
Hamner Huston ir jo 64 metu 
amžiaus žmona Josephine bu
vo surasti negyvi, netoli nuo 
vienas kito ju kambariuose. 
Policijantai sako kad iszrodo 
kad jiedu vienas kita nusižu
dė, nes prie abieju lavonu po
licijantai surado revolverius. 
Nei vyras, nei žmona nepaliko 
jokio rasztelio ar laiszkelio, 
bet policijantai sako kad jie 
yra tikri kad ežia yra dvejopa

isz Ohio valstijos. Szitoje vals
tijoje yra iki sziol pasimirė 98 
žmones.

Kitos valstijos pranesza kad 
I jose yra pasimirė sekaneziai: 
Colorado 290 asmenų;Pennsyl- 

i vanijoje 216; New York 134;
Georgia 124: Californijoje 52.

Bet daktarai sako ir ramina 
visus, sakydami kad ta liga 
dabar yra pro mus praėjusi.

o o o

MISZKU SARGAS
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Palauk tamsta ežia, nu-

duktere Mare ir žentą Jere
miah Colihan, Secane, Pa. Gi
mė Lietuvoje. Jos vyras Ka
zimieras mirė 1937 metuose. 
Paliko dvi dukterys: Mare pa
ti Jeremiah Colihan isz Seca- 
ne, ir Ona pąti Wm. Dugan, 
Montclair, N. J., tris sūnūs:

Loszike Užsigina

tarė pasznabždomis sargas su
silenkė ir, pakeles augszytn 
szaudykle, pranyko tarp kūly
nu:

Asz ėmiau klausytis isztem- 
pes ausis. Per nenustojanti vė
jo užima buvo lyg girdėtis ne- 
otli silpni balsai: kirvis atsar
giai kapojo szakas, ratai girg
ždėjo, arklys prnnkszte.

— Kur? Sustok! Staika 
lyg griauto sugriovė geležinis 
Vilko balsas.

Kitas balsas suriko verks
mingai, kaip kiszkis. Prasidė
jo imtynes.

i — Ku-ur, ku-ur! Roko Vil- 
1 kas uždusdamas: Neiszsisuk- 
si.

Asz szokau bėgti in ta szali, 
ii* bežiūrint atsidūriau pas 
juos. Pas nukirsta medi, ant 
žemos, krutėjo sargas: jis lai
ke .užgulės vagi, ir suko jam 
diržu rankas ant nugaros. Asz O 
prisartinau. Vilkas pasikėlė 
ir (pastate vagi ant kojų. Asz

Kazimiera isz Shenandoah; 
Zigraonta ir Prana;, Lietuvoje, 
ir koletą anuku ir anūkes. Lai
dojo Panodelio ryta, su apie
gomis in Szv. Liudviko bažny
ezioje 9:30 vai., ir palaidota 
in tos parapijos kapinėse.

□ o o

yra tik draugas ir nieko 
daugiau.

Loszike Ingrid Bergman 
yra persiskyrus su savo vy
ru Italijonu muving-pikezie
riu direktorių Roberto Ros
sellini, kuris yra sau kita su
gulove susiradęs.

Szita Ingrid Bergman pa
liko savo pirma vyra, pabė
go su tuo Roberto Rossellini 
susilaukė kūdikio su juo i

pirm negu ji gavo divorsa 
nuo savo pirmo vyro.

Ji daugiau sarmatos pa
dare visiems loszikams ir lo- 
szikems Hollywood mieste, 
negu kuri kita loszike, ir 
dabar ji neteko nei savo to 
neva vyro ir garbes. Ji sako 
kad ji už jokius pinigus ne- 
grysz in Hollywood. Ir visai 
ne dyvai, nes vargiai kas jos 
ežia dabar norėtu.

savižudy ste.
Pulkininkas buvo vaiske isz- 

tarnaves trisdeszimts szeszis 
metus. Policijantai sako kad 
jie yra dažinoje kad jiedu ne- 

"^eikavo ir buvo beveik ligo- 
nys per kelis metus, ir gal už 
tai jiedu susitarė viską už
baigti.

Pulkininkas paliko dvi sese
rys, Ponia George Weeks isz 
St. Louis ir Ponia Emily H. 
Cowan, isz Vaszingtono.

SOO
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pamačziau szlapia sodieti, ap
sidengusi skudurais. Menka 
kumelele, pusiau pridengtu 
kortuotu plausziniu apdanga
lu, stovėjo czia-pat su ratais. 
Sargas nekalbėjo nei žodžio, 
sodietis taip pat tylėjo ir tik 
galva kratė.

— Paleisk ji, szniptelejaii- 
asz in ausi Vilkui : -Asz' itžinor' 
kesiu už medi.

Vilkas tylomis pagriebė ar- 
kli už kareziu kaire ranka: de- 
szineje jis laike laike vagi už 
diržo.

— Na, judinkis, vcrszi! Su
niurzgėjo jis ruseziai.

— Kirvuką sztai paimk, 
melde sodietis.

— Jis neprapuls! Tarė sar
gas, ir pakele kirvi.

Mes pasijudinome isz vietos. 
Asz ėjau užpakalyje. Lietelis 
ome vėl dulkti ir netrukus pra 
dėjo pulti srovėmis. Vargiai 
mes atsiekėme sargo triobele. 
Vilkas paliko suimtąją kumele 
viduryje kiemo, insivede so
dieti in trioba ir atleido jam 
trumputi diržą, pasodino ji 
kortoje. Mergyte, kuri buvo 
užmigus szalia pakuros, pa- 
szoko ir nusigandus, netarda
ma nei žodžio eme ant mus žiū
rėti. Asz atsisėdau ant suolo.

— Bet-gi lyti eme, tarė 
sargas: Tieks tamstai lukterė
ti. Ir nenori prigulti?

— Dėkui.
' — Asz ji del tamstos in ka
maraite uždarycziau, tose sar
gas, rodydamas in sodieti: Tik 
skendo. ' s

—■ Palik ji ežia, tegul jis 
sėdi, pertraukiau asz Vilka.

Sodietis dirstelėjo in mane 
skersomis. Asz ryžausi, kad 
ten kažin kas 'butu, iszvaduoti 
vargsza. Jis sėdėjo nesijudin
damas ant suolo. Prie lempu
tes szviesos asz galėjau matyti 
jo liesa, riaukszleta veidą, nu- 
dribūses rudas blakstienas ne
rimastingas aksi sudžiovusias 
rankas.

Mergyte atsigulė ant grindų 
pas paczias tėvo kojas ir už
migo. Vilkas sėdėjo prie stalo, 
pasirėmęs galva ant ranku. 
Svirplys svirpe kerteje, lietus 
baszkinb in stogą ir per lan
gus, mes visi tylėjome.

— Jurgut! Prakalbėjo stai- 
gai sodietis, dusliu drebaneziu 
balsu: Jurguti, ar girdi?

— Ko tau reik?
— Paleisk! t
Vilkas tylėjo.
— Paleisk. Mat badas, pa

leisk! - ■
— Pažystu asz jus, ruseziai 

atsake sargas; jusu visas so
džius toks, vieni vagys!

— Paleisk, melde sodietis: 
Urėdas. Suede žio-kaip, pa
leisk!

— Suode. Vogti niekam 
nevalia.

— Paleisk, Jurguti, nepra
žudyk. Jusu ponas, pats žinai, 
sues žio-kaip.

Vilkas nusigręžė. Sodietis 
drebėjo, tartum ji drugys gra
te. Jis lingavo galva, dūsavo,

— Paleisk, atkartojo jis, 
neiszpasakytai nusiminęs: pa
leisk, susimildamas paleisk! 
Asz užmokėsiu žio-kaip. Ba
das verte, vaikucziai cypia, 
pats žinai. Sunku, žio-kaip! ei
nasi.

— Bet vis tik ne eik vogti.-
— Kumele, tese sodietis: 

Kumele bent, nors ja bent, 
vienintelis gyvulėlis ir tėra,
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