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Politiniai Prieszai Pasisveikina Pavargęs Prezidentas Per
Senas Savo Pareigoms

Už Geležines Uždangos

Anglijos Ministeris Har
old Macmillan, po kaire, su
sitinka ir pasisveikina su 
Anglijos Premieru, Felix 
Gaillard. Jiedu, nors prie- 
szingu partijų nariai savo 
krasztuose, dabar stengiasi 
palaikyti Tautu Sanjungos 
vienybe, nežiūrint to kad

Isz Amerikos
PRASZO

GUBERNATORIAUS
LEADER

Paskirti Juoduką 
Teisėju

PHILADELPHIA, PA. — 
Juodukai advokatai Philadel- 
phijoje dabar kreipiasi in 
Pennsylvanijos Gubernatorių, 
Leader, ir praszo kad jis nors 
viena Juoduką advokata pa
skirtu in valstijos teisėju szta- 
ba.

Austin Norris, advokatas ir 
Taksu komisijos narys buvo 
juoduku advokatu paskirtas 
kaipo ju pirmininkas ir atsto
vas, ir jis laiszka parasze Gu
bernatoriui Leaderiui. Jis sa
ko kad jis teipgi stengsis susi
tikti su James P. Clark, veikia
muoju Demokratu partjios 
Philadelphijoje pirmininku.

Savo laiszke advokatas Nor
ris sako kad advokatu draugi
ja Philadelphijoje nuskriau
džia juodukus ir daro dideli 
skirtumą teisme, tarp juoduku 
ir baltųjų. Jis davė keturiu 
juoduku advokatu vardus, ku
rie galėtu būti paskirti in tei
sėjo vieta, ir jis iszvardino 
kiek jie mokslo yra fszeje ir 
kaip ir kur atsižymeje.

Dabar randasi dvi tuszczios 
vietos in Common Pleas teis
mą, kai teisėjas Edwin O. Le
wis pasitraukė ir kai teisėjas 
James C. Crumlish pasimirė.

Norris sako kad keturios de
szimts penki juodukai advoka
tai isz szeszios deszimts, buvo 

Prancūzai baisiai pyksta 
kad Anglai yra pasiuntė 
ginklu in Tunizija. Prancū
zijos Premieras Gaillard 
yra pareiszkes kad Anglai 
ir Prancūzai turi būti pirmu 
tiniai Europoje kitiems 
krasztams parodyti gera 
vienybes pavyzdi.

susirinkę pasitarti kaslink 
kreipimosi in valstijos Guber
natorių. Jis sako kad jis nori 
ir tikisi gausias ne už ilgo lai
ko proga asmeniszkai su Gu
bernatoriumi Leaderiu pasi
kalbėti.

Juodukai advokatai sako 
kad prasikaltęs juodukas be
veik visai vilties neturi būti 
teisingai teisiamas, kad visi 
teisėjai ir beveik visi advoka
tai yra balti žmones.

Jis toliau sako kad keli 
juodukai advokatai buvo pa
zulinti in tas vietas, ir kad jie 
yra tinkami isz visu pusiu, bet 
jie nebuvo priimti vien tik už 
tai kad jie yra juodukai.

Norris toliau primnie Gu
bernatoriui Leaderiui kad Phi
ladelphijoje dabar randasi ke
turi szimtai asztuonios de
szimts tukstaneziu juoduku, 
ar kad dvideszimts treczias 
procentas visu Philadelphijos 
gyventoju yra juodukai.

Jis nesake, bet buvo aiszku 
kad jis ežia primine Guberna
toriui kas gali jam ir jo parti
jai per rinkimus atsitikti, jei
gu visi juodukai palaikytu vie
nybe ir su savo balsais parti
jai atsilygintu.

Baigdamas savo laiszka, jis 
Gubernatoriui priparodino 
kad New York miestas turi 
vienuolika juoduku teisėju, ir 
kad Philadelphijos miestas 
yra vienatinis sziaurinese val
stijose, kur nesiranda nei vie
no juoduko teisėjo.

Uj Vai!

—Ar tu, Ickęli, eini ant 
medžioklu?

— Einu tatele!
— Neimk, Ickele, t a m 

pucku kad kas brudo nepa
sitaikytu.

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar Vaszingtone Eisenho- 
weris, kaip jau pasenės kumsz- 
tininkas, savo manadžieriaus 
raginamas ir stumiamas, dar 
stoja priesz daug jaunesni ir 
vikresni kumsztininka, gerai 
žinodamas kad jo kumsztynu 
dienos jau seniai praėjo.

Ir jo dienos jau suskaitytos; 
jis jau tris sykius suklupo, in 
ligonine atsidūrė. Jo daktarai 
jam jau seniai yra pasakė kad 
ne jam Prezidento pareigos, 
bet jiems nevalia nei iszsižioti 
lailęrasztininkams nes Prezi
dentas, kad ir pasenės, kad ir 
palegelis, yra dar vis labai rei
kalingas Republikonu partijos 
tūzams.

Kai Prezidentas trecziu sy
kiu susirgo, tai Jim Hagerty, 
partijos didžiausias tūzas par
siskubino namo isz Paryžiaus. 
Bet pirm negu jis suspėjo pri
būti in Vaszingtona, jo pagel- raszczius pranesze kad pats 
bininke, Ponia Anne Wheaton Prez. Eisenhoweris jam buvo 
iszleido daktarių praneszimus pasakęs kad: “Asz buvau pri-

Kokis Czia Žverukas?

Szitas žverukas, penkių 
dienu amžiaus gazelle ar gi
raffe, yra czia sveriamas in 
Frankfurt, Vokietijos Zoo. 
Szitas žvierukas yra tikrai 
keistas sutvėrimas; jis nie
kados negeria vandenio. Szi 
tokie žvierukai buvo surasti

AMERIKOS SATELIT 
ISZSZOVIMAS 
NEPASISEKE’

CAPE CANAVERAL, FLO- 
RIDA.— Pareita Petnyczios 
ryta 11:46 valanda, Amerikos 
(U.S.A.) “Vanguard” Rakie-I 
tas Satelit susprogo in dideli 
gaisra, kada ketino paleisti in 
erdve.

Kaip buvo praneszta ana 
diena, kad Satelito nepaleido 
del ilgo pastebėjo paruoszia-

apie Eisenhowerio sveikata.
Tai buvo baisi klaida. Bet 

Jim Hagerty tuo jaus žinojo 
kas reikia daryti. Jis ir per 
anas Prezidento ligas buvo 
nusistveres už garsiakalbio ir 
visus Amerikieczius intikino 
ir net pati Prezidentą intikino 
kad Prezidento liga yra pa
prastas dalykas ir niekam ne
reikia iszsigasti. Jis taip inti
kino pati Eisenhoweri, kad Ei- 
senhoweris sutiko važiuoti in 
Konferencija, in Panama, kur 
jis Brazilijos Prezidentui kuris 
yra daktaras, pasiskundė kad 
“Asz jaueziuos prastai ir nuo- 
laots esu nuvargęs.”

Bet Jim Hagerty to nepaisė 
jam partija buvo ir yra svar
besne negu kuris tos partijos 
narys, nežiūrint kad jis ir bu
tu Prezidentas.

Kai veteranas laikrasztinin- 
kas Merriman Smith per laik-

tik szitoje gadynėje szitame 
amžiuje, ir mokslincziai dar 
negali sutikti, ar jie pareina 
isz gazelle ar giraffe veisles. 
Ju paveikslai yra randami 
senuose Egiptiecziu iszkal- 
tuose paveizduose ant sienų.

o o o 

mojo darbo, kad isz krano la- 
sza raketos degalas.

NEDALAIK0 PRIŽADĖJIMO

— Tai poni tvirtina, jog 
tikrai nori atsiskyrimo su 
savo vyru?

— Žinoma!
— O isz kokios priežas

ties?
— O ponuli, tai baisiai 

netikėlis! Jau tiek kartu už
sikeikė, jog del manes nu
mirtu, o lig sziam laik da vis 
gyvena!

verstas antru kartu stoti in 
rinkimus, nors mano sveikata 
to neleido, nes partijos szulai 
nesuspėjo kito tinkamo kandi- 
daot prirengti,” Hagerty vėl 
nusistvere už garsiakalbio, ir 
iszkoliojes ta laikrasztininka 
visiems pasakė kad Eisenho
weris sveikas ir drūtas; ir kad 
tai priparodžius jis pasakė Ei- 
senhoweriui eiti golfą loszti.

Kai Republikonai prasze ir 
reikalavo kad Eisenhoweris 
stotu antru kartu in rinkimus, 
jie jam prižadėjo kad jam ne- 

! bus daug darbo, kad jie parū
pins jam gana pagelbininku, 
kurie jo darba už ji atliks. Bet 
pasirodo kad jie dabar visa tai 
pamirszo ir paliko nabaga Ei
senhoweri su visomis ne tik 
musu kraszto, bet ir viso svie
to bėdomis.

Szitas Republikonu bosas 
Jim Hagerty buvo su Prezi
dentu in Newport, Rhode Is
land, kai užrauga tas raugalas 
in Little Rock, kur Guberna
torius buvo iszszaukes vaiska, 
kad sustabdžius Juodukus 
studentus lankant Baltųjų stu
dentu mokykla. Eisenhoweris 
nenorėjo czia insikiszti, bet 
vėl Hagerty, Eisenhowebi bo
są vo ir paliko ji viena užsi
tarnauti visu to miesto ir tos 
valstijos žmonių neapykanta 
ir pagieža.

Hagerty žinojo ir dabar ži
no kaip Eisenhoweris nenori 
per ilgai bet kuri raportą skai
tyti, kaip jis ant kitu pasitiki, 
bet pats visa beda visa kalte 
ima, jeigu kuris raportas yra 
netinkamas. Žinodamas ta, 
Reputlikonas Hagerty pama
te kad jis yra tikras Balt-na- 
mu bosas.

Daktaras John W. Gofman, 
isz Calif ornijos Universiteto 
buvo pasakęs ir priparodines 
kad “Arteriosclerosis” liga 
sumažina, sutraukia kraujo 
gyslas in smegenis ir vėliau in 
szirdi. Bet tai nerupino Ha
gerty, nes ne jo bet Eisenho
werio gyslos ima sudžiūti.

Bet ir to nebuvo gana. Kai 
Sovietai paleido savo satilitus 
ir parode kad jie dabar gali 
iszszauti greitus rakietus, tai 
kas buvo kaltinamas? Nugi, 
aiszkiu kad visa beda puolė 
ant Eisenhowerio.

Eisenhoweris jautiesi bai
siai inžeistas kai jo artimas 
draugas, Iždo Sekretorius Geo. 
Humphrey ji vieszai kaltino ir 
intare už sumažinimą valdžios 
iszlaidu. Nieko panaszaus Va
szingtone ar Balt-namuose nie
kados nebuvo atsitikę.

Bet Eisenhoweris ta savo 
dranga ir Iždo Sekretorių ne- 
iszmete isz savo sztabo kaip 
kiti butu padare. Vietoj kad ji 
praszalinti, Prezidentas nusi
lenkė ir nusižemino ir sutiko 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

APIE 1,000 JAUNU 
KAUNIECZIU ISZ- 

VEŽTA IN 
KAZACHSTANA

Rugpiuczio penkta diena, 
viso isz Kauno sziemet bus isz 
kalenta in ‘Pleszinines žemes’ 
derliui nuimti apie 1,500 jau
nuoliu, pranesze Vilniaus ra
dijas. Tai esą tris kartus dau
giau negu praėjusia vasara.

250 Metu Ąžuolai 
Iszliko Sveiki

Szventosios upes pakrantėje 
ties Radiszkio tiltu, ankseziau 
augo didžiuliai ąžuolai. Ke
letas isz j u nukristi pateko in 
upe ir su laiku buvo apneszti 
dugno smėliu. Kai dabar ąžuo
lu kamienus traktoriais iszvil- 
ko iri kranta, paaiszkejo, kad 
jie, iszguleje upes dugne apie 
250 metu, iszliko sveiki ir tin
kami apdirbimui.

v

Žemes Palydovus Lie
tuvoje Bus Galima 

Stebėti

Lapkriczio ar Gruodžio mene
siais. Dirbtines Satelitas bus 
paleistas Sovietiniu moksliniu 
ku skristi aplink žemes rutuli 
maždaug 300 ligi 350 km., 
auksztyje, kai areziausiai pri
artės prie žemes ir apie 1,200
km., kai skris toliausiai. Kai chozuose sziemet busią gauta 
skris areziau žemes, satelitą (Tasa Ant 4 Puslapio)

Sovietai Pralenkė

Daktaras Edward Teller, 
virszininkas visu mųsu szta
bo del atominiu bombų, Se
nato Komisijai yra pasakęs 
kad Sovietai mus pralenkė 
kaslink naujausiu ginklu ir 
susisiekimu. Jis sako kad 
Sovietai dabar visa mylia 
yra mus pralenkė.

Jis sako kad kai musu ka- 
riszkas Sztabas isz savo 
snaudulio atsikėlė jis pama

bus galima stebėti ir paprasta 
akim, atrodys kaip mažyte 
žvaigžde. Moksliniai stebėji
mo punktai Lietuvoje inren- 
giami du: vienas Vilniuje, ki
tas netoli Vilniaus.

Kauno Hidroelektrines 
Pagrindine Talpa

Užimsianti 12 ha. Statyba 
eina jau daugiau kaip metus 
laiko. Anot Vilniaus radijo, 
jau esą pajudinta apie penki 
milijonai kubiniu metru grun
to. Vietose daubos bus pradė
ta betonuoti.

Lietuvos Mokytoju Ekskur
sija Rugpiuczio penkta diena 
iszvyko in Czekoslovakija. Pa
žymėtina, kad tokias ekskursi
jas toliau satelitiniu krasztu 
neleidžia, matyt Lietuvos mo
kytojais nepasitiki.

Valstybinis Dambavos me
delynas sziais metais paruo- 
sžias 25,000 jaunu vaismedžiu 
ir apie 10,000 vaiskrūmiu. 
Sziuo metu medelyne atlieka
mas 120,000 medeliu akiavi- 
mas.

Nauji durpiu traszu klodai 
j tyrinėjami atitinkamu ekspe- 
j diciju Kudirkos Naumieszczio 
ir Veisiejų rajonuose.

Kiek gausia rugiu pavyzdi- 
| niai Kolchozai. Vilniaus radi
jo žiniomis, Kapsuko (Mariam- 
poles) rajone kai kuriuose Kol

te kad Sovietai su savo mo- 
kslincziais buvo mus per ke
lias mylias pralenkė. Jis sa
ko kad Sovietai dabaT jau 
taip toli yra mus’pralenkė 
kad jie nepaiso musu nau- 
jausui iszradimu.

Jis toliau sako kad mums 
ims deszimts metu pasivyti 
Sovietus kaslink naujausiu 
ginklu.

c o o
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Kas Girdėt
Saule vėl szvieczia ir viskas 

isszrodo gerai ir tvarkoj, Vasz- 
Ingtone, kai Eisenhowreis su- 
gryžo isz savo ukes, farmos ir 
paskelbė kad jis sveikas ir 
drūtas.

Bet mažai kas Eisenhowe- 
riui tiki; mažai kas tiki kad jis 
yra tikrai sveikas. Daktarai 
negali savo nusistatymus vie- 
szai paskelbti, be Vaszingtono 
Balt-namu Jim Hagerty, kuris 
peržiūri ir patikrina visas ži
nias, kurios iszeina isz Balt-na
mu apie Prezidentą Eisenho
wer i.

Daibar beveik visi Vaszing- 
tone jau vieszai kalba apie 
Prezidentą Eisenhoweri ir 
klausia ar jau ne laikasjam pa
sitraukti, atsisakyti ir savo, 
pareigas ir damba pavesti Vice- 
Prezidentui Richard Nixonui.

Bet vargiai kas panaszaus 
atsitiks. Žmones augsztose vie
tose retai kada atsisako, dar 
recziau pasitraukia. Jie, taip 
ilgai valde, taip ilgai ant sosto 
tupeje, mislina kad niekas ki
tas ju vieta negali užimti. Mes 
ta matome visose vietose, kur 
vienas žmogus taip ilgai viesz- 
patauja kad jis mislina kad jis 
yra tikrai reikalingas, nors jo 
reikalingumo dienos jau seniai 
yra praėjusios.

Eisenhoweris daibar turi du 
keliu:

Jis gali savo pareigas paves
ti Vice-Prezidentui Richard 
Nixonui, ir pats pasilikti Gar
bes Prezidentu.

Jis gali, ir gal butu visiems 
geriau, visiszkaii pasitraukti ir 
visas savo pareigas pavesti 
Vice-Prezidentui Nixonui. Mes 
spėjamo kad jis nei viena, nei 
kita nedarys, nes Prezidento 
vieta yra garbes vieta, ir Pre
zidentas Eisenhoweris mėgsta 
garbe.

■ • •” 11

Bet vienas dalykais aiszkus: 
Prez. Eisenhoweris jokiu budu 
negali ir negales gryszti in sa
vo darba ir visas savo pareigas 
tinkamai iszipildinti. Jis sta- 
cziai nepajiegiai ir negali, nes 
jo sveikata ji neleidžia. Reisz- 
kia, mes dabar turime bejiegi 
Prezidentą.

Daug jo artimiausiu ir ge
riausiu draugu dabar jam pa
taria pasitraukti, atsisakyti. 
Bet Republikonu partijos szu- 
lai ir tūzai jam nepavelina. Jo 
draugai sako kad dabar musu 
krasztui reikia jauno, energin
go ir sveiko Prezidento. Jie sa
ko kad tas darbas Prezidentui 
Eisenhoweriui yra per didelis 
ir per sunkus. Jie jam, gero vė
lina, patardami jam pasitrauk
ti. Jo sūnūs ir jo žmona pana- 
sziai jam stengiasi patarti. 
Bet pats Eisenhoweris jauczia- 
si kad jis turi savo partijos 
klausyti, o ta jo Republikonu 
partija ji dabar tik isznaudoja 
del savo' tikslu.

- • • '■ I

Gal ežia iszrodytu kad mes 
per drąsiai ir per ašztriai kal
bame apie savo kraszto Prezi
dentą, bet tik pažiūrėkite kai]) 
musu Stock Market, pinigu 
biržas staiga krinta kai tik 
Prezidentas susergu. Kai Pre
zidentas Eisenhoweris treczia

syki susirgo, -New York Ex
change nupuolė daugiau kaip 
tris milijonus doleriu! Reisz- 
kia visos musu pramones ir 
biznio vadai nepasitiki ant Va
szingtono vadovybes, nes viso 
kraszto likimas, rodos surisz- 
tas su Prez. Eisenhowerio svei
kata. O tokis nusistatymais ar'vnir • 
tokis mislinimas nėra visamI p—-Jnima aebu 
krasztui in sveikata.

Jeigu Eisenhoweris pavestu 
savo valdžia Vice-Prezidentui 
Nixonui, tai gal butu geriau 
negu kad jis pats dabar steng
tųsi visa darba atlikti. Bet vis
gi butu prastas iszriszimas to 
klausimo, nes Nixonas, vesda
mas Eisenhowerio darba vis 
nebūtu laikomas kaipo vadas 
ar musu kraszto atstovas, bet 
kaipo Eisenhoweri o bernas.

Ir atsiminkime kad Eisenho
weris turi dar.tris metus tar
nybos, valdybos. Ir tai visam 

sveikata.krasztui ne iii

Demokratai
Eisenhowereis nenori atsisa
kyti. Jie nenori kad Nixonas jo 
vieta užimtu, kaipo jo tarnas 
bernas, nes tada, ka gero ii J 
nuveiktu butu jo garbei, o kas 
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D^bnnnku Unijos yra 
tusios pareisianti 

įįįgjis*.

visos

niu algų savo darbininkams.

.Automobiliu darbininkai 
bus pirmutiniai didesniu algų 
pareikalauti ir kai jie gaus di
desnes algas, visu kitu Unijų 
Darbininkai painasziai ims rei
kalauti.

Pypkes Durnai

Del,.

Del apsisaugojimo
nelaimes,

Kada žmogus randasi
geram padėjime,

Reikia daugiau dorybes 
Negu būnant nelaimėje.

su— Sieniniai Kalendoriai, 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50b arba 3'už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

Phtinkit “Saule”

į

.kle-

pa-

J^UNIGAS klebonas X., ka 
tik pabaigė savo breviora, 

atsisėdo užsidegė pypkute ir 
norėjo parūkyt. Sztai stuksi 
kas nedrąsiai in duris.

— Praszau, paszauke 
donas.

Atidaro duris ir ineina 
ž i n s t ania p a r ap i j o n Į< a.

— Ali! Klasinskiene, 
ka, kas jus ežia atvedė? Oj, 
kunigėli, klebone, jau seniai 
rengiausi, tik vis negalėjau 
kaip reikia persitikrint. Szian
dien turiu viską iszkalbet!

— O kas do ergelis, Klasin
skiene, turbut turėjote koki 
nesmaguma ?

— Dar koki! Nenoriu ilgai 
insiknlbinet, tiktai staeziai pa
sakau, jau negaliu su vyru da-

—* Ta-a-aip ? Juk justi Ste
ponas, su kuriuom aipsiženijo- 
t,e 'buvo labai davadnas vaiki
nas. Kokius skundus turite 
ant jo?

— O, kunigėli klebone, jei
gu jausmas norėtu viską apsa
kyt tai nepabaigeziau. iki ryto
jaus. Jisai yra del manes 
sziurksztus, visados žiuri isz 
paniūru, nesirūpina apie vai
kus, sėdi kareziamoje grajina 
kortoms ir stiklais.

— Daigtai žinomi, keliuose 
žodžiuose pasakius, visai na- 
vatnas skundimas ir jeigu vis
kas, tailp kai]) - kalbate, . yra 
teisybe tai man neiszaiszkina- 
ma užduotis, kaip galėjo Ste
ponas ateit prie to taip trum
pam laike. Pasakyk-gi, gal pa
ti biski kalta tame?

— Asz? Kunigėli klebone? 
Jeigu klebonas žinotu kiek asz 
pati storojausi kad tik ji nuo 
pikto kelio atvesti. Ir praszau 
ir bariaus su juom, atkalbu ra- 
žaneziu, bet viskas nieko nepa- 
gelbsti; in vieta pataisos tai 
dar blogesnis; primenant 
sziandien ryte, ežia pradėjo 
verkt, sziandien ryte tai net,-...

—< Na, ka, pasakyk, nesibi
jok !

Sziandien ryte tai net 
ranka ant manes pakele! Ir gal 
suspaudė arba sudavė tai bis
ki perdaug. * •

— Turėjo but kokia prie
žastis! >

— Kunigėli klebone, vakar 
vakare parėjo kaip paprastai 
vėlai ir pradėjo rngot ant val-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.l03—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
•zio iszimta isz Lietuvi sako 
įžlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz rnaiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; • Girtuoklis J urgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

N o. 112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei;- 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pns., 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 Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-
C^Z**********************************4

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

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

.-jfr-'-r — -»-ii I m-m- I Ii i------- tas-

lapių. 20o. . '
No. 158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgo-- 
le; 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 Pirszįiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržinolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
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.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
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. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.197—Graudus 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. 35c.

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

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

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

Kaip Ųžsisąkyti Knygas:

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

tvU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai u visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. %
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t Gimtinėje Szalele Yra Smagiausia Da daug stokavo, o ežia jau
tėsi jog pajiegos mažta.

Pagalios susirinko tiek, kiek 
reikėjo ant szipkortes. Puolė 
ant guolio ir verke.

SAPNORIUS
J^ENESI'S Gruodis; saule be-' 

veik leidžiasi, jau no trukus 
ketino užstoti tamsi ir ilga 
naktis.

Snieginiu keliu ėjo žmogus, 
su skurine valizka rankoje.

Buvo augsztas, laibas trupu
ti sukumpęs, o norints da jau
nas vienok jau žilų plaukai pa
ausiuose buvo matyt.

Drabužis ant jo įprastas,, no
rint lyg poniszkas ne mužikisz- 
kas.

Matomai buvo biednas, jei
gu užeitinejo in dvarelius pra- 
szyti keliu kapeikų ir vadino ji 
Keleiviu. Jeigu ėjo per kaima 
tai patvoryje žmones žiūre,jo ir 
sznabždejo rodydami pirsz- 
tais: tai ne prastas ubagas, po
niszkas, da jaunas, ne kolieka 
ir kreipszo neturi.

Pas kaimuoczius pinigu ne- 
prasze, o jeigu duonos kas da
vė tai priiminėjo nes kaip sa
ko: “zopostas, ne nopostas. ”

Silsėtis mažai silsejosi, tik 
tai tiek sėdėdavo kada szauk- 
szta viralo valgė, tuojaus pa
valgęs stoja ir tolyn judinasi.

Jeigu kas klausė: ko taip 
skubina? Tai atsakydavo jog 
skubina namo ant Kuczios.

Isz tos pasakos visi szaipesi 
kiti su galva palingavia už 
paiksza ji palaike nes kas jam 
galėjo duoti narna, tokiam val
katų!, o gal piktadariui kuris 
neturi ne už ka nusipirkti kąs
neli duonos.

— Jo namas? Tfu! Su jo 
namu.

Vienok, kada tasai žmogus 
apie savo narna kalbėjo tai net

nuvargęs veidas iszrode links
mu.

Pradėjo temt.
Žmogelis su valizėlė ranko

je skubiai eina. Vejas szaltas 
net jam kva,pa krutinėję su- 
laikinejo, vejas asztrus peri- 
minejo be mielaszirdystes, o jis 
rodos nieko nejausdamas ėjo ir 
ėjo.

Jau ir žvaigždeles pradėjo 
rodytis, grinteleje rengėsi val
gyti Kuczia, motinėlė apie sū
neli pamislys ir apsiverks, 
kaip ant dingusio, o jis tuom 
laik užeis pamaželi in grintele 
ir puls motinėlei in kojas kaip 
ilgas. O paskui apims gaspado- 
ryste, apsises ant laukelio, ap- 
sipaeziuos su Jurgute, juk jis 
jau nuo senei ja pažysta ir my
li, ta ja savo saldžia mergele 
kuri turi geltonus plaukelius, 
mėlynas akeles, lupeles raudo
nas kaip bijūnėlis, ant svieto 
kitos tokios niekur nerastum.

O Jėzau!(
Ar-gi szirdis žmogaus gali 

tiek daug laimes apimti? Ar ne 
truks nuo daugybes džiaugs
mo?

Ir vela žingsnius paskubino.
Ant kart akyse pasidarė 

tamsu, smilkiniuose ir gyslose 
pradėjo smarkiai plakti, susto
jo jis, paėmė gniūžta sniego ir 
inside jo in burną.

Tas ji atgaivino tai ir judi
nėsi tolyn.

Tiek metu, tiek vargu, tiek 
sopuliu!

Nesinorėjo jam tikėti jog tas 
viskas sziandien pasibaigtu ir.

kad ant jojo Dievas susimylė
tu. '

O, juoda buvo dalele, labai 
juoda!

Penki metai jau baigėsi kaip 
Albanas Bilcziukas, tai buvo 
tas pats, apleido savo gimtines 
szalele ir isztrauke in tolima 
svietą jieszkoti giliuko, kąsnio 
duonos, bet ne juodos duonos 
nes czionais turėjo jos invales. 
Bet ėjo jieszkoti taltos duonos. 
Juk daugelis nuėjo tai nuėjo ir 
jis.

Kiti sugry'žo su turtu, jam 
nepasiseke.

Karta, vagis iszplesze skry
nele ir paėmė visa uždarbi, 
ežia jau buvo sziek tiek atsi
griebęs tai sunkiai apsirgo ir 
visi pinigai ant daktaru iszejo. 
Bet da tas viskas niekis; ap
ėmė ji pasiutiszka pakramta ir 
iszsilgimas tėvynės ir gimti
nes szalies.

Kuriuos turėjo pažinstamus, 
tieji in kitur iszvažinejo. Ant 
raszytos laiszkas, in tėvynė, ne 
gavo jokio atsakymo.

Nuo to laiko kas karta, ne
smagumas didinosi ir pastana- 
vijo jisai sugryžti. Pradėjo 
rinkti pinigus kad tiktai susi
rinkti ant szipkortes o kada 
gausis in užmari tai kad ir 
ubagaudamas, užsigeidė su
gryžti kuogreieziausia!

Apie nieką kita nemislino 
kaip tik apie tai kad sugryžti. 
Prastai maitinosi, paliovė gert 
dirbo kaip arklys diena ir nak- 
ti o doleriukus kuopino, nakti
mi skaitė pinigus, miegoti ne
galėjo ir nuolat dejavo.

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

Sally’s thank-you letter speaks volumes and points up 
a well-known problem.

Ant rytojaus didelis Vokisz- 
kas laivas nesze Antanėli in 
Europa.

Bet nebuvo tai jau tas seno
vės Antanėlis, smagus ir auga
lotas, kaip berželis, o drūtas 
kaip meszkinas, patogus kaip 
putinėlis. Jau tarp juodu plau
ku daug žilu rodėsi, akys mdu- 
bia, veidas pageltas, sulinkęs 
kaip lankelis.

Biednas Antanėlis!
Bet jis toje valandoje jautėsi 

vela, jaunesniu, buvo laimingu 
isz vilties pamatymo savisz- 
kiu. f

Paregėjo isz tolo, taip isz- 
tikro, tai buvo gimtines kai
mas, pažino giraite, pažino 
laukus, norints po sniegu, ana 
kur bažnytėlė, klebonija ir ka
pinaites.

Begte bėga, suniuręs nuo 
prakaito, sznioksztuoja, bet tai 
nieko, pasilsės kaip prie Ku
czios sėdės.

Kojos klipsta, akyse mir
guliuoja juodi ir raudoni plet- 
mllei, tai nieko, jis ant to ne
paiso, bėga. Da galelis, kas 
karta areziau, da suimti pajie- 
gas. Jau, jau. Ant kart sustojo, 
rodos kad kojos prie žemes 
priaugo. Kas tai yra?

Juk toje vietoje stovėjo jo 
grintele!

Ar jam galvoje susimaisze?
Kas tai gali būti?
Dar styro kuolelei nuo tvo

ros o kur buvo grintele tai krū
va sniego, kaip apsnigtas ka
pas! Laikas nuo laiko bego, jis 
kaip stojo, taip stovi.

Ant pagalios atsipeikėjo ir 
skubiai leidosi per kaima.. Ap
sidairė ir pabarsakino s u 
karszcziu in žemas dureles 
grinezios Jurgio. Norėjo dasi- 
žinoti kas atsitiko o ir gal no
rėjo pamatyti patogu veideli 
dukreles Jurgiu ir kad tuom 
susidrutyt.

Už valandėlės iszgirdo su- 
varstant stubos duris ir žings- 
nius einanezius per priemenai
te; atsiliepe prikimęs balsas:

—-y Ar tai tu, Marcziau?
Ir tuojaus atstume stumdė 

ir durys atsidarė. An tanelis 
stojo duryse ir paszauke:

— Jurgi, bet ar tai senis 
nesuprato ar nedagirdp, tiktai 
užsisuko ir nuėjo in grintele 
kalbėdamas: Eikie greitai, 
Martinai, mano bobele laukia, 
su Kuczia!

Ir taip paskui inejo in grin- 
czia. Czia keleivis pagriebė 
ranka senelio ir karsztai bu- 
cziuodamas kalbėjo:

—• Jurgi, ar manės nepa- 
žinstate, liei, tėve Jurgi!

Ant tu žodžiu motere stovė
dama prie kamino atsigryžo

! Su 283 Paveikslais

Į 160 Puslapiu
- 8 ool. ilgio, 5% coL ploczio
- Iszaiszkma sapna ir kas 

ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

’ Knyga in minksztos po- 
! pieros virszelinose. :: ::
• Pinigai reikia siusti su

> užsakymu:

• Tiktai,. . . 11.00
Saule Publishing Co.,

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINAŽYDA”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

Children’s tastes and sizes change so fast that it’s practically impossible 
for well-meaning Santa Clauses to keep track of them — particularly 
when Santa lives thousands of miles away.

If this is your Christmas problem, here’s a gift suggestion that will 
solve it for you. Send your favorite small-fry a.Series E U. S. Savings 
Bond. It’s a gift that’s bound to be appropriate. It will increase in 
value and reflect your love and thoughtfulness for many years to come. 
And will be appreciated by child and parents alike.

Or, if your nieces and nephews and grandchildren are too numer
ous to make this practical, how about giving U. S. Savings Stamps? 
They’re available at 10^, 25^ and up, at all post offices, along with 
free albums to keep them in.

Savings Bonds are easy to give ... easy to buy. Just stop in at 
your Bank and ask for a Bond in any denomination you choose. Your 
shopping will take only minutes. Your Bonds will come in special gift 
envelopes. No need to tussle with fancy wrapping paper or bows.
Attention all Santa Clauses: Solve your Christmas shopping problems 
the easy and practical way by buying U. S. Savings Bonds today.

Safe as America.. .U. S. Savings Bonds
The U. S. Governinept does not pay for this advertising. The Treasury 
Department thanks, jor their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

staigai ir kliktelejo- su baime.
—■ Juk tai Antanėlis Bil

cziukas isz anuo svieto!
Jurgis taipogi pažino- ir pa

szauke :
— O-gi tu isz kur czion 

emeisi? Jau mes tave vaikeli 
net apverkėme.

Bet Antanas tiktai viena 
misli turėjo ir tuojaus pradėjo 
su baime klausinėti:

-— Kur mano grintele, kur 
mano gimines, kalbėkite!

Senas Jurgis palingavo 
smutnai su galva ir tarė:

—1 Jau tu vaikeli neturi 
grinezios, praeita meta sude
gė, tėvai numirė o sesele iszte-
kejo in kita parapija, laukeli, 
kokis 'buvo, skolininkai už- 
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griebe, sesute kaipo vienatine 
sukcesorka pardavė lauka, 
skolas iszmokejo, o kas liko* 
tai turėjo pasogai. Tu buvai 
apgarsintas guberskuose laik- 
raszcziuose o kad neatsiszau- 
kei, palaike visi už mirusi.

Tai mat Antanėlio giliukis,. 
tai Kuczia, tai tokia juoda da
lele.

—■ Bukie pas mus koki lai- 
keli, kalbėjo senas Jurgis su
sigraudinęs: Tuojaus žentas 
pareis tai duktė duos valgyt 
nes sziandien turime Kuczia o 
gal esi labai alkanas.

Pakele jisai galva ir dabar 
suprato jog duktė Jurgiu isz- 
tekejus o kuri buvo mylimiau
sia del jo. Jau jos mylėti nega
li ir nevalia. O Jėzau!

— Dėkui jums už jusu gera 
žodi, senas prieteliau, bet jau 
czionai būti negaliu, matomai 
neturiu daleles ant svieto.

Sztai stojo priesz ji jauna 
motere ir prasze idant jis pa
siliktu ant vakarienes, jis dirs
telėjo ir tarė garsiai:

— Marijona! Marijona!
Marijona pravirko o jis kal

bėjo:
— Asz ne pykstu ant jus, 

juk laukti taip ilgai ant manes 
negalėjote ir isztekejot.

Da.r 'butu da kal'bejas, bet ne
turėjo žodžiu.

Iszejo ir ėjo su nuleista gal
va ant krutinės, o veidas jo- 
baltavo tamsumoje. Susilaikė 
ant valandos prie krūvos griu
vėsiu apsnigtu. Atsiklaupė ant 
sniego- su dideliu verksmu ro
dos ant kapo motinos ir nuo
latos kalbėjo:

— Ko man reikėjo- gryžti!
Czia vėla, -balsas jam atsimu- 

szinejo:
— O ko kvaraba nesze in 

Amerika, ar negalėjai būti vie
nas prie tėvo ir dirbti ant lau
kelio, o būtumei paskutinio- 
galo nedasigraibstes.

----- .G A L A S----- ■
************* ********** * + *

Ka raszo musu sena skaity
toja Ponia Julija Sinkewitzie- 
ne, isz Belleville, Ill. — Ger
biama “Saules” Redkacija. 
Mano mylima dukrele Julija 
atnaujino man laikraszti ‘Sau
le’ ant tolesnio laiko, nes asz 
skaitau laikraszti jau nuo 1909 
meto, ir myliu skaityt ‘Saule’, 
ir patariu visiems užsiraszyti 
‘Saule’ nes tai yra smagiauses 
Lietuviszkas laikrasztis. Su 
gerais velinimais visiems. Su 
pagarba Julija Sinkewitziene. 
m*************-**-**-***^-****

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

* 4t TARADAIKA j 
**************************

Badai arti Czikagos 
Atsibuvo smarki musztyne, 
Kur daug kitiems sarmatos 

' padare,
Sztai Su-batos dienoje, 

Pasidarė tikra Sodomija, 
Keli sportukai susirulpcziavo 

Ko tik galo negavo, 
Kaip szunes ėdėsi, 
Per nakti teisojosi 
Vienas iszbego ant 

ulyiczios, 
O kitas policijanto 

užriko, 
Tuojaus ir pribuvo,

Keli in lakupa inkliuvo, 
Ten beveik per visa 

diena sėdėjo, 
Visi nuo baimes drebėjo, 

Geriau butu valdžia 
padarius,

Kad butu isz miesto 
iszvarius, 

Lietuviai sarmatos 
neturėtu, 

Jeigu tokiu latru mieste 
nesurastu.

* * *
Jeigu nori katra gužutis 

atsigerti,
Tai turi per grinezes 

perbėgti,
Kaip tik ka su liežuviu 

nutvėrė,
Tai szirdeles puikiai 

ir aptersze,
Sako tokiu bobelių 

turime daug,
O jeigu greitai nesusivaidys 

Tai Baltruviene pribus 
in ta miestą.

* * * ,

Jeigu Permainote
Savo Adresus

Gyvenimo į
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsimo 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.“

I®=A - B - GĖLAIS 
-I arba pradžia I 
:■ SKAITYMO ■:

...ir.-.. ■:
į RASZYMO
-: 64 pus. Did. 5x7 col. i- 
i; Dabar Po 25c. i|

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

“Talmudo Paslaptys”
2ydu tikybos

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

Vienam - mieste Schuylkillo 
, paviete, 

Misiukes tai isztikruju 
kaip velniukes, 

Kriksztynos buvo
Asz prie lango' stovėjau, 

In vidurį stubos 
žiurėjau, 

Kaip paleido savo burnas, 
Tai tokiu žodžiu nepliovos 

ne durnas, 
Moterėles, tai ne gražu 

Ba ten buvo ir vaiku 
mažu, 

Rodos iszrodote ant 
poniueziu, 

Bet jusu burneles kaip 
szunycziu, 

Kolera ant tokiu
misiukiu, 

Jeigu nemoka kitokiu 
triksiu, 

Geriau žiotis uždarykite, 
Žmonių nepiktinkite, 
Ba tai labai biauru 

Ir del Lietuviu negražu, 
Toki tai isz ten gavau 

tiligrama, 
Bus ant sziandien gana.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... j

Viesz. Jėzaus ir ;
> Motinos Szvencz. ■
; Sapnas Motinos Szven- J 
; cziausios, mieganezios J 
; ant kalno Alyvų, žemei ] 
; Batanijos, bažnyczioj Į

Szv. Mykolo Arkaniuolo. j

Knygos Did. 3%x5y2 col. j
TIKTAI, 25 Cts. j

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

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius xiko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan,

SAULE - Mahanoy City, Pa.

PLATINKIT
“SAULE”
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Žinios Vietines
Seredoj pripuola Szv. 

Damazo, o Tautiszka Vardine: 
Divone. Tik 14 dienu ligi Kalė
dų. Ir ta diena: 1941 m., Vo- 
kiecziai su Italais paskelbė ką
rą priesz Amerika; 1937 m., 
Italija pasitraukia isz ’rautu 
Sanjungos, ues negali sutikti 
ant Etliiopijos klausinio; 19-36 
m., Anglijos Karalius .Jurgis 
asztuntasis atsisakė savo sos
to kad jis galėtu apsizenyti su 
Anierikiete gyvanaszle.

— Ponia Magdalena Jaiiu- 
levicziene, isz K reel an da, ana 
diena lankėsi pas savo gimines 
ir pažystamus miešti' ir į trie 
tos progos atsilankė in “Sau
les” Redakcija, atnaujinti sa
vo prenumerata už laikraszti, 
nes ponia Janulcvicziene yra 
musu sena skaitytoja ir myli 
skaityt “Saule.” — Aeziu už 
atsilankyma ir gerus vėlini
am s.

—i Ketverge pripuola Szv. 
Pal. Mykolo ir Szv. Otilija, o 
Tautiszka Vardine: Rutavile. 
Taipgi at diena: 1937 m., Ame
rikos kariszkas laivas “Pa- 
nay ’ ’ buvo J a poi i u e ro) danu 
nuskandintas; 1936 m., Jurgis 
Szesztas yra paskelbtas Ang
lijos Karaliumi. Jo Trolis Ed
vardas pasi trauke ir iszva- 
žiuoja isz savo kraszto; 1808 
m., 'buvo insteigta Szvento 
Raszto Draugija Philadelphia, 
Pa. '

— Ponas Adomas Urbonas 
isz Grier City, lankėsi mieste 

Finigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jau. 3 Diena ir tesis iki 31 D.

su reikalais, taipgi atlankė ir 
“Saules” Redakcija, del pir
kimo Sieniniu Kalendorių ant 
1958 meto. Aeziu už atsilanko 
ma.

— Ketverge, Gruodžio 12- 
ta diena, szeszta valanda ryte, 
septyni vyrukai iszvažuos in 
Wilkes-Barre, Pa., del karisz- 
kos tarnystes. Žemiau, paduo
dame vardus tu kurie apleis 
isz:

Shenandoah: Ronald J. Gru- 
tza, Jos. J. Dombroski, Jos. J. 
Bobrowsky.

Ringtown: Ron. E. Truhan. 
Oneida: Donald J. Claim. 
Ashland R. I).: Lester V . 

Guinther, Jos. W. Collucci.

—- Petnyczioj pripuola Szv. 
Liucijos, o Tautiszka Vardine: 
Kastytis. Ir ta diena: 1947 m., 
John L-. Lewisas su savo mai- 
nieriais pasitraukė isz Ameri
kos Darbininku Federacijos; 
1665 m., mirė Radvilas, jis bu
vo pirmas skirti Lietuviu tan
ia nuo Lenku; 1918 m., Prez. 

į Woodrow Wilsonas pribuvo in 
Prancūzija del Taikos Konfe
rencijos.

— Panele Ona Czesnalavi- 
cziute isz Gilbertono, lankėsi 
mieste su reikalais, ir prie tos 
progos atlankė “Saules” Re
dakcija del atnaujinimo savo 
motinėlės prenumerata ant ki
to meto, nes ponia Mare Czes- 
nalavieziene yra musu sena 
skaitytoja nuo daugelis metu. 
—Szirdiilgai aeziu.

Girardville, Pa.—
Pareita Pėtnyczios ryta apie 
7:45 valanda, du darbininkai 
likos sužeisti in Fetter’s Dairy

Sieniniai Kalendoriai 1958m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
r" Dabar po 50< arba 3 už $1.35

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

kai maszina kur iszdirba szal- 
ta-kuoszia (ice-cream) eks- 
pliodavo, susprogo. Ronald 
Sauers, 20 metu amžiaus, isz 
Preston ave., ir James Fetter, 
25 metu amžiaus. Jie likos su
žeisti per amoni ja. Gydosi iii 
Locust M t. ligonbute.

Pottsville, Pa.—
Pareita Sereda, sekantieji už
baigė savo Slauges Mokslą isz 
Institute of Practical Nursing, 

I Pottsville. Tie kur užbaigė 
■mokslą yra: Dolores Welsh, 
'Ashland; Pearl Cumpy, Mi- 
jnersville; Amy Davies, Shen
andoah; Priscille Valukas, 

Į Girardville; Mildred Zettle- 
| mover, Schuylkill Haven; Ali- 
! ce Bennett, Lehigton; Helen 
į Monahan, /1irardville; Ivan 
Shadel, Hegins; Anna Dobies; 
Pottsville; Kathryn Chuplis, 

I Lost Creek; Annette Murray, 
Girardville; Susan Brazenac, 
Minersville; Helen Lushinsky, 
Ringtown; ir Isabel Gusick, 
Kulpmont. Bankietas invyko' 
in Necho-Allen kotelyje.

London, Anglija.—
Iszpriežaisties ūkano, du pasa- 
žieriniai traukiniai susitrenkė

Į pareita Sereda arti St. John’s 
i ir Lewisham. 93 pasažieriai 
Į likos užmuszti, o 177 sužeisti.

■ ______________________________

Brooklyn, N. Y.— 
'“Vienybes” redakcija prane- 
■ Sze -buk persikėlė isz 412 Bed
ford ave., in naujoji rezidenci
ja 2-30 Miller Place, Brooklyn.

'— ' Lap'kriczio 30-ta diena, 
Brooklyne mirė ‘pirmasis Lie
tuvos kariuomenes kapelionas 
ir buvęs Kauno Kunigu Semi

narijos Profesorius Kan. Juo
zas Meszkauskas, 77 metu am
žiaus. Velionis gimė 1880 me
tuose, Panevėžio priemiesty 
Smėlynėje, mokinosi gimnazi
jose, in Kunigus buvo inszven- 
tintas 1913m. Baigės 1917m., 
Petrapilio dvasine akademija 
buvo paskirtas Rusu IV armi
jos kapelionu Rumunijoje. Vė
liau, pradėjus suvienyt Rus
ijoje Lietuviszkiems kariuo
menes daliniams, jis buvo isz- 
rinktas IV armijos Lietuvisz- 
ku daliniu komiteto pirminiu-Į 
ku. In Lietuva gryžo 1918m., 
ir buvo paskirtas Lietuvos kas 
ri liemenes kapelionu.

Velionis 'buvo didelis patri- 
jotas, ir tikėjo in Lietuvos isz- 
laisvinima.

Gruodžio 3-czia diena, Kan. 
J. Meszkauskas buvo palaido
tas Szv. Jono kapuose. Iszkil- 
mingas Miszias Angelu Kara
lienes bažnyiezioje. Laidotu
vėse dalyvavo velionio 'brolis 
Petras Meszkauskas su žmona, 
ir kiti. —V.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vidutiniszkai po 18 ligi 29 cen
tneriu isz hegtaro o kai kuriuo 
se derlingesniuose masyvuose 
net iki 28 centnerius. Tie skai- 
cziai, žinoma, nieko nepasako 
apie visos Lietuvos dabarti
nius rugiu derlius.

Lietuviszkos vynuoges. — 
Kauno parduotuvėse pasirodė 
vietines vynuoges, kuriu der
lius zsiemet esąs labai geras. 
Nepriklausomybes laikais vy
nuogių buvo Lietuvoje iszau- 
ginami žymus kiekiai.

PAVARGĘS PREZI
DENTAS PER 
SENAS SAVO 
PAREIGOMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pas ta Humphrey atsilankyti 
ir būti jo sveczias.

Dar ir to nebuvo gana. Pre
kybos Biržo Sekretorius pa
smerkė algų ir kasztu byla, ku
ria tik diena priesz tai Prez. 
Eisenhoweris buvo priemes ir 
patvirtinęs.

Manytume kad jau gana. 
Bet Karo Sekretorius Charles 
Wilsonas dar prisidėjo kai jis 
vieszai pasakė kad jis nesutin
ka su Prez. Eisenhoweriu kas- 
link padaryma viso valstijų 
vaisko bendra valdžios klausi
ma, reiszkia, visu valstijų sar
gybinis vaiskas turi priklausy
ti ne valstijai, bet valdžiai.

Szitas Karo Sekr. Wilsonas 
laikrasztininkams pasakė: 
“Szitas meszlynas ne mano su
piltas, bet Eisenhowerio.” 
Laikrasztininkai, gerbdami

♦♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*♦♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*♦♦**♦**♦**♦*♦♦*****************

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS 

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

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

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Eiseuhoweri, szitu Karo Sek
retoriaus žodžiu nespauzdino.

Dar ant to ar prie to prisi
dėjo Wilsono žmona, kuri isz- 
koliojo Eisenhowrei.

Eisenhoweris ir vėl nusilei
do ir pavede savo asmeniszka 
eroplana Wilsono žmona nu- 
veszti ant vakacijos in Pieti
nius krasztus.

Eisenhoweris dabar lengvai 
galėtu ant vienos rankos pirsz- 
tu suskaityti savo draugus Re- 
publikonu partijoje. Visi Re- 
putlikonai nori kad jis vaidin
tu ir partija vestu, bet vien 
tik kad jie per ta partija savo 
Rinkimus laimėtu.

Bet Prezidentas yra pavar
gęs žmogus ir jo intaka jau su
mažėjus, kaip pasirodė per 
szio rudenio rinkimus in kelias 
valstijas. Jis yra pavargęs ir 
nusivylęs žmogus ir dabar ma
to kad ir jo draugai yra ji pa
like vienisza.

Pirkite U. S. Bonus

KAS JI PATAISĖ

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

gio szalto. Tariau: teisingai 
sakant, tai tu ir szi to neužsi
tarnavai ! Kaip tik szita pasa
kiau, sugry'žo in savuosius 
draugus.^Kada paskui gryžo, 
jau nežinau. Sziandien isz ry
to jau visi ant kojų tiktai jis 
dar tuno 'pataluose. Kalbu ži
nok: Puikus isz tavęs ūkinin
kas, neduok sumenket vaikams 
ir naminiams. Neužilgo ne bus 
ka prižiūrėt, nes per tave daei- 
sini ant elgetų. Iszsižiojo jisai 
ir pradėjo iszsikalbinet kad su 
juom piktai apsieinu.

Ant to atsakiau jam pride- 
reneziai, kaip užsitarnavo, ta
da puolė in toki piktumą kad 
net ant manės grasinesis.

— Ar tas buvo prie na- 
miszkiu ir vaiku f

— Taip neiszskiriant!
— Tai negerai, bet yra 

taip kaip isz kalno dasiprote- 
jau. Tegul tas bus be užg-avimo; 
bet turiu jums, Klasinskiene, 
pasakyt kad tame visame pati 
esate kalta.

— Asz? Kunigėli klebone? 
Gal klebonas szposauja?

— Neszposaunu, bet kalbu 
kaip jaueziu ir matau. Kada 
tai buvo kaip kokius paskuti
nius gražius žodžius davete ju
ju vyrui'!

— O, jau seniai; tokis 
sziurksztus niurna neužsitar
navo ant gražaus žodžio; visa
da laikiausi priežodžio: Kaip 

— -

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

Platinkit “Saule”

rėksi girioje, taip tau isz ten 
garsas atsakys.

— Ir dar norit, kad vyras 
nebutu sziurksztus del jus? Na 
o kada nors ant jo paskutiniu 
kartu žmoniszkai žiūrėjote?

— Gal taip-gi jau labai se
niai: nesulaukimas jo!

—- O daug matosi, kad 
skundai jusu suvis ne klauso
mi, — kai-gi galite reikalaut, 
kad vyras butu del jus szirdin- 
gas, kad ji trauktu in namus ir 
vaikus, jeigu svarstymus jo 
pakasinejet?

Turite nuo sziandien pilny
bei kitaip aipsieitinet su vyru. 
Kad ir asz butau ant vietos jo, 
tai tikrai taip-gi turetau isz- 
■begt isz namu pas draugus in 
k arc zi am a.

— Bet, kunigėli klebone, 
tai daigtas sunkus. Ka-gi ant 
meiles Dievo turiu daryt?.

— Bukit kantrios ir mei
lios taip, kaip buvot priesz 
vineziavone ir kaip pritinka 
Krikszczionei moteriszkei. Ant 
sziurksztumo reikia atsakvt ,v 
įpritinkancziai, o kiek jis lenk
sis nuo szeimynos tiek daugiau 
jus darbuokites atjausti isz 
akiu skaityt io mislis ir tais 
iszpildyt.

Kunigėli klebone, už didelis 
nusiminimas tai nesutinka su 
mano budu.

— Su jusu puikybe, pasa
kykite teikses. O lokiam karte 
delko pas mane jieszkot pata
rimo? Kaipo pas piemeni, už- 
tikrinanezia patariu jum ge- 
riausai. Sutikite taip tiktai 
ant keturiu sanvaieziu. Pama- 

. tysim. Vienybe?
— Taip, žinau kad kunigė

lis klebonas gerai mislini. Pa- 
megysiu norint teisingai sa
kant, ne labai man tai gardu.

Po szitu žodžiu iszejo.
Kada sugryžo in namus už

tiko vyra kaip dare namuose 
tvarka. Vyriauses bernaitis sė
dėjo aut suolo ir prisižiurine- 
jo.

— Jonuk, kodėl sėdi ir tin
giniauji, negali tėvui 'prigel- 
bet?

Bernaitis paklausė, o Stepo
nas nemažai nusistebėjo. Dar 
didesnis buvo nusistebėjimas, 
kada parėjo ant pietų ir užti
ko parsziena su kopūstais, tai 
ka, labai mylėjo, o nebuvo to 
nuo painytu laiku. Po tam per
žiūri, o ežia moteriszke peržiū
ri jo apsivilkima, pataiso juk 
priesz tai turėjo varguolis pats 
kaip mokėjo, knipkius prisi- 
siut, taisyt, ir lopyt. Su kožna 
diena kaipo šzvietesi ir giedri- 
nosi .senovinies audros ir už- 
tresztas gyvenimas moterys
tes. Nebuvo jau žodžiu pikti- 
naneziu ir barniu, o Steponas 
isz dirvos ne blogas žmogus, 
ėjo geryn apsiejimuose. Pradė
jo užmirszinet apie graijikus, 
apie stiklus; namuose buvo ge- 
riause. Kelintoj dienoj ne pra
ėjus dar keturiom sanvaitem, 
pasitinka abudu kunigai klebo
ną. Moteriszke paraudonavo:

— Dievui dėkui, patarimas 
kunigėlio klebono buvo geras, 
jau vėl galiu su juom dalaikyt.

— Gerai, tarė klebonas ir 
abieju suspaudė rankas, .Dar
buokites, kad jus laime, neap
leistu. Laime moterystes, tai 
taip kaip laikrodis, tiktai ant 
jo užkvept, o jau suteptas.

Atmink, kaip kalbėjot prie 
altoriaus. Prisieget meile, isz- 
ikimyste: taip man padek, 
Vieszpatie Dieve Visogalintis. 
Teisybėje vienas ir visi szven- 
ti!

-----^PABAIGA—- j




