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Subway Straiku Vadas Suaresztuotas Prezidentas Eisenhoweris
Paryžiuje; Dalyvauja NATO 

Tarybos Konferencija

Už Geležines Uždangos

Valstijos Vyriausio Teis
mo Teisėjas, Henry Green
berg1 laiko nepaprasta teis
mo sesija in savo vieszbu- 
czio kambarius New York 
mieste. In teismą buvo pa
trauktas Theodore Loos, po 
kaire. Szeszios deszimts 
vieno meto amžiaus Teisėjas 
Greenberg, sirgdamas szir- 
dies liga, sutiko teismą vesti 
priesz Motormen’s Benevol
ent Association, kuri tas 
straikas paskelbė. Teisėjas 
sako kad Loos ir trys kiti 
Unijos Virszininkai prasi
žengė, iszszaukdami strai
kas.

Ir jau beveik laikas kada 
musu virszininkai tokias 
Unijas suvaidintu. Unijos 
virszininkai gali straiKas 
paskelbti ir straikuoti, jeigu 
tokios straikos nieko kito 
nepalieczia ar niekam kitam 
nepakenkia. Bet, straikos 
ant strytkariu, autobusiu ir 
traukiniu paliecziavisus. To 
kios straikos nedovanotinos. 
Czia miesto Mayoras ir visi 
kiti valdininkai yra atsako - 
mingi, nes žmones, kurie pa

Isz Amerikos 
♦ ■■ » » 

POLICIJANTAS
NUŽUDINTAS

CLEVELAND, OHIO. — 
Trisdeszimts vieno meto tar
nybos veteranas policijantas 
buvo nuszautas, kai jis sten
giesi sustabdinti ir suimti tris 
jaunus vagius, kurie buvo ap
vogė vienus namus.
Leitenantas Edward Lentz, 59 
metu amžiaus, buvo pats vie
nas policijos automobilyje, kai 
jis buvo 35 metu amžiaus Pono 
Alonzo Buchanan sustabdin- 
tas. Alonzo Buchanan jam pa
sakė kad trys vyrai insilauže

sinaudoja tokiu važiavimu 
nėra kalti kad Unija su Kom 
panija susipesza. Už tokias 
straikas niekas kitas nėra 
kaltas kaip miesto valdžia. 
Visi kurie taip sustraikuoja 
turėtu būti nubausti ir po 
tam turėtu “sakti” gauti.

Jeigu Unija gali būti to
kia galinga kad ji visa mies
tą suparalyžiuoti, tai jau lai 
kas tokia Unija patraukti in 
teismą ir tinkamai nubausti.

Mes czia nekaltiname Uni
jos ar Kompanijos Vadus, 
bet visa kalte mes metame 
in miesto valdžios glėbti. 
Miesto valdžia czia kalta. 
Miesto valdžios pareigu bu
vo ir yra priversti Unijos 
Vadus ir Kompanijos atsto
vus suszaukti ir priversti 
juos pasitarti ir susitaikinti, 
bet ne pavėlinti tokias strai
kas per kurias visi nekalti 
žmones turi nukenteti.

Czia aiszkus dalykas, kad 
New York miesto valdžia 
yra kalta ir miesto žmones 
turėtu per rinkimus paro- 
dinti kad jiems nepatinka 
tokia betvarke.

in jo namus ir viską vagia.
Lt. Lentz nusiskubino in 

tuos namus ir užtiko tuos va
gius. Jis juos sustabdė ir kai 
jis užsisuko ant ju ir gryžo 
prie savo automobiliaus pasi- 
szaukti kitus policijantus in 

, pagelba, vienas isz tu vagiu 
paleido viena szuvi isz revol
verio ir jam pataikė stacziai in 

i galva.
Policijantai tuojaus suėmė 

du isz tu vagiu, 29 metu am
žiaus Robert Lyons, kuris pri- 
sipažižno kad jis ta policijan- 
ta nuszove ir 18 metu amžiaus 
Dallas Milan, abudu isz Cleve
land miesto. Policijantai dabar 
jieszko to treczio, 30 metu am
žiaus James Davis.

-------- g.-------- .

Skaitykit “Saule”

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA policijantai Baltkambaru slap 
—Prezidentas Eisenhoweris at 
skrido in Paryžiuje Subatos 
ryta, kuris dalyvauja NATO 
Tarybos konferencija. Pirma
karta nuo 1948m., in NATO' 
tarybos seimą suvažiavo Su- į 
vien. Vals., Prezidentas ir ke
turiolikos szaliu ministerial, 
pirmininkai.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas D. Eisenhoweris 
iszkrido isz Vaszingtono in 
Paryžių pareita Petnyczia, 5ta 
valanda po piet. Jis iszskirdo 
su savo eroplanu “Columbine 
III’’. Eroplanas nusileido in 
Maine valstija pasiimti dau
giau gazolino, paskui sustojo 
in Newfoundland, kur vėl pa
siėmė gazolino ir skrido sta
cziai in Paryžių.

Bet czia nepaprastas eropla-! 
nas ir nepaprastas keleivis.

Pirm jo iszskridimo keli ka
riszki eroplanai pakilo ir nu
skrido ten kur Prezidento ero
planas vėliau nusileido, FBI

Karaliszkos Pirkėjos

Denmark kraszto Karalie
ne Ingrid ir jos duktei Kara
laite Margarethe czia eina 
apsipirkti del Kalėdų szven- 
cziu kaip ir visos kitos mo-
trys. Jos czia eina, vaiksz- 
ezioja ulyczios in Copenha
gen miestą. Dauguma žmo
nų ju nei nepažino kai jos 
per sztorus vaiksztinejo ir 
pirkinėjo Kalėdinės dovan
as.

ti policijantai, agentai kituose 
eroplanuose seke Prezidento 
eroplana; trys kariszki laivai, 
skersai ir iszilgai plauke ant 
mariu ta nustatyta kelione kur 
Prezidento eroplanas SKrido; 
trys kiti Anglijos kariszki lai
vai ir kitas su kariszkais ero- 
planais lauKe mariu viduryje, 
pasitikti Prezidento eroplana 
ir ji palydėti. Visi aerodra- 
mai, pro kuriuos Prezidento 
eroplanas SKrido, turėjo FBI 
policijos sargyba ir visu ju tie
siausi keliai del eroplanu nusi-’ 
leidimo buvo isztusztinti, kad, 
reikalui prise jus, Prezidento 
eroplanas galėtu greitai ir sau i 
giai nusileisti. Ant paties ero- 
plano buvo Prezidento asmen- 
iszkas lakūnas ir keturi kiti la
kūnai. Lakūnas, kas trys mi
nutes turėjo duoti raportą isz 
ten isz kur jis iszskrido ir in 
ten kur jis lekia, kad nuolatos 
butu žinoma kur tas eroplanas 
randasi ir kad viskas tvancoj. 
Kariszki eroplanai pilnai ap- 
szarvuoti ir apginkluoti ji ly
dėjo ir seke ligi mariu vidurio, 
kur Anglijos kariszki eropla
nai ir laivai ji sutiko ir palydė
jo. Amerikos SeKretorius J. 
F. Dulles pirm Prezidento isz- 
važiavo viską tenai Paryžiuje 
prirengti.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris, dar 
vis po savo daktaru priežiūra, 
iszskrido in Paryžių, stacziai 
isz Vaszingtono, pareita Pet
nyczia. Jo žmona pasiliko na
mie. Prezidentas ketina pasi
likti Paryžiuje iki Ketvergo.

Jo darbas Paryžiuje nebus 
lengvas, ypatingai, už tai, kad 
Sovietai yra taip pasigarsinę 
ir mus tiek pralenkė su savo 
naujausiais ginklais.

Jo darbas bus:
1— Atstatyti Alijantu pasi

tikėjimą in mus ir tiems krasz- 
tams parodinti kad mes vis ga
lime juos vesti ir jiems prista
tyti kad ir geresniu ginklu ne
gu Sovietai sziandien turi. 
Mums labai svarbu kad tie ke
turiolika krasztu in mus tikė
tu.

2— Intikinti tuos krasztus 
kad jie vis pavėlintu mums in- 
rengti savo kariszkas tvirto
ves ir eroplanams vietas ant ju 
žemiu, ir priparodinti jiem? 
kad musu ginklai gali atsikirs
ti Sovietu naujausiems ginK- 
lams.

3— Suraminti tu krasztu va
dus, kurie dabar yra geroKai 
iszsigande nuo visos tos Sovie
tu progandos.

4— Nuraminti ir sutaikinti 
invairias Alijantu Tautas, ku
rios dabar ar viena kitai nepa
sitiki ar stacziai ant AmeriKos 
pyksta. Vienas skaudus Klau
simas bus su Prancūzais, kurie 
dabar pyksta ant Amerikos ir 
Arglijos už siuntimą ginklu in 
Tunisia.

Sovietai, isz savo puses viso
mis galiomis nori visus tuos 
Alijantus supjudinti. Premje
ras Bulganinas parasze sal
džiu žodžiu laiszKa Preziden
tui Eisenhoweriui, atkartuo- 
damas Sovietu pasiulinimus, 
kad visi krasztai liautųsi ga
mine atomines bombas. Jis ir 
kitu krasztu vadams laiszkus 
pasiuntė su tais paežiais pasiu- 
linimais. Jis Prancūzijos Pre- 
mierui Gaillard parasze kad 
Amerika yra surengus ta susi
rinkimą Paryžiuje kad grei- 
cziau galėtu kita kara paskelb
ti ir pradėti.

------s------
ŽAIBAS PATAIKĖ 

IN EROPLANO, 
61 ŽUVO

BUENOS AIRES, ARGEN- 
TINA. — Szeszios deszimts 
vienas žuvo kai Argentinos 
eroplanas nukrito per baisia 
audra, apie szimta asztuonios 
deszimts myliu nuo Buenos Ai
rės miesto.

Isz pradžių eroplano kom
panija buvo paskelbus kad 62 
žmones žuvo toje nelaimėje, 
bet vėliau buvo dažinota kad 
vienas keleivis nepribuvo ar 
pasivėlino ir nebuvo ant to 
eroplano. •

Beveik visi žuvusieji buvo 
Argentinos kraszto gyvento
jai.

Lakūnas buvo prespetas ne- 
pasikilti in padanges per ta 
audra, bet iszrodo, kad vėliau, 
jam buvo pavėlinta isz aero
dromo pasikelti. Kai tik jis pa
sikėlė jis staiga nukrito. Spė
jama kad žaibas pataikė in 
eroplano inžinus.

— Niekas teip nepadabina 
žmogaus veidą kaip linksmu
mas.

— Kokiu budu galima už
bėgti žilus plaukus?' NusKusk 
galva.

X-sis Lietuvos Komunistu 
partijos suvažiavimas szaukia-l 
mas Vilniuje'1958 m., Vasario 
5 d. Dienotvarkeje numatyti 
centro komiteto ir revizijos j 
komisijos ataskaitiniai prane-| 
szimai ir rinkim ii. Kokie at
skiri klausimai bus svarstomi! 
nepaskelbta.

______  Į
iVilniaus miesto ingulos vir- 

szininkas yra gvardijos gene
rolas Majoras A. Žukus. Vii-: 
niaus miesto ingulos komen
dantas yra pulkininkas V. I. 
SidelniKovas. ;

Noreikiszkiuose, prie Kau-1 
no, esąs statomas Lietuvos že
mes ūkio akademijos miestelis. 
Be mokomojo korpuso, czia 
busią 4 bendrabueziai, valgyk
la, sporto aikszte, atskiri gy
venamųjų namu kvartalai dės
tytojams ir kitiems akademi
jos darbuotojams. Prie mieste
lio bus didelis parkas su tven
kiniu. Kiek toliau nuo moKO- 
mojo korpuso bus mokomojo 
ūkio pastatai, gyvulininkystes 
fermos, žemes ūkio mechaniza- 
vimo stotis su dirbtuvėmis, be

Nelaime Trims

Dvi jaunos sesutes ir ju gi
minaite prigėrė in Mt. Cle
mens, Michigan, kai jos, be- 
baikaudamos iszejo ant plo
no ledo, ant vietinio ežero. 
Ledas inluže ir jos inpuole 
in ežerą ir prigėrė. Jos buvo 
nuo virszaus isz kaires in 
deszine: devynių metu Peg- 

to, bandomieji laukai. Statyba 
numatoma užbaigti per tris 
metus. Valstybe paskyrusi tam 
reikalui 50 milijonu rubliu.

Vilniuje lankėsi ir davė kon
certus Armėnijos muziku, ir 
liaudies artištu kolektyvas.

Mokslas ir gyvenimas. To
kiu pavadinimu Vilniuje pra
dėjo eiti mėnesinis paveikslo- 
tas mokslo pouliarizacijos žur
nalas. kuri leidžia Lietuvos po
litiniu ir moksliniu žinių sklei
dimo dr-ja. Jo tikslas esąs “su
prantamai aiszkinti SKaityto- 
jams gamtos, technikos ir vi
suomeniniu mokslu žinias, ug
dyti materialistine pasaulė
žiūra, padėti žmonėms susida
ryti teisinga pažiūra in pasau
li, gamta ir jos reiszkinius.” 
Lapkriczio pradžioje iszejo 
pirmasis numeris.

Penkios elektros jėgainės 
prie Nemuno. Be HES jėgainės 
ties Kauno esą dar numatyta 
pastatyti jėgainės prie Nemu
no ties Birsztonu, Alytum,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

gy ir asztuoniu metu Kath
leen Snay, ir deszimts metu 
Mary Jo Glasgow. Apačio
je po kaire, deszimts metu, 
treczia sesuo Louise Snay 
yra ligoninėje, kur daktarai 
sako kad jie tikisi kad ji 
pasveiks.

o o o
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LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

tai dabar sako kad biznis bus 
daug prastesnis ateinancziais 
metais.

—-- S---
Valdžia gal viena, ar du bi

lijonu doleriu daugiau paskirs

Pypkes Durnai
iki ausn, bakstele su lazduke 
kad taip i rbut, varosi jau ir 
mergas visas, gaspadorius 
kluone javus vete, durys visos 
buvo adaros, mato kad ateina 
per kluoną, iszJbego isz uižpaka-

Kas Girdėt
del apsiginklavimo, bet tai. 
mažai ka reiksz viso kraszto 
pramonėje.

Szitiek mes tikrai žinome 
apie Prezidentą Eisenhoweri: 
Jis sveiksta. Jis nori savo dar
bą varyti, nenori pasitraukti ir 
jaucziasi kad jis gali visas sa
vo pareigas atlikti.

Jis baisiai pyksta kai kas sa
ko kad jis yra politikierių, sa
vo partijos vadu valdomas; jis 
sako kad jis yra Prezidentas, 
bosas, ir kad niekas negali jam 
nieko insakyti ar ji priversti 
daryti, ar sakyti ka jis neno
rėtu daryti ar sakvti.

---S—
Jis sako kad visi Vaszingto- 

ne žino kad jis yra bosas.

Bet, tai ne teisybe! Po jo 
paskutines ligos, daug dalyku 
yra pasikeitė Vaszingtone. Jis

.Jeigu taksos butu nors bis-l 
ki sumažintos,’tai visiems butu7 Į
daug geriau ir bizniui butu 
geriau. Bet iszrodo kad nieko 
panaszaus valdžia nerengia ir 
neprižada.
—--O-—

— Kodėl Jonai tavo pati 
taip retai vaikszczioja. in baž- 
nyczia ?

— Ba. mat brolau, ji papra
tus nuolatos szneket, o bažny- 
czioje del jos nubosta ilgai lai
kyt burna u'ždarvta.

----&---
In Los Angeles, California, 

gražuole, 21 meto amžiaus Vir
ginia De Lee gavo divorsa, kai 
ji teisėjui paaiszkino kad kai 
ji savo vyro paklausė kodėl jis 
negauna sau darba, jis jai da
vė per žanda ir pasakė kad tai

Kaip, . . .
Kaip sunku yra turcziui
Gautis in karalyste

dangaus,
Taip yra sunku
Lietuviui gautis ant
Didesnio dinsto politikoje.

£♦♦♦♦♦*♦■»♦**»♦*♦**«**♦**♦**♦**•* *«**!'* 
TRAMTRUDA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

nematyt, bakstele j Pi l ipas kad 
taip ir but varosi ir kupeta su 
karvėm, eina per gaspadoriu 
kiemą, pamate mergos kurios 
duona, kepo tuom syk, tokius 
stebuklius, iszbega. visos-su li
žėm, su szluotom kad ne leist 
in kiemą rėkdamos iszsižioja

Ii o, žiuri kad jautis nuvilks 
jam kvieczius, paemes su sziu- 
pelįuke parnesz.t per klojima, 
bakstelej su lazdute kad taip 

i ir but, varosi sykiu ir gaspa- 
doj neszant kuliu, kada nuėjo 
in karaliaus d vara visi sustojo 
Pi Ii pas nuėjo atsivedė karalių 
ir sako: szviesus karaliau sztai 
mano Tramtruda'. Karalius su- 
szauke visa savo d vara aid pa- 

į žiūrėjimo Tramtrudos.
Dabar Pilipas atsiliepe ant 

karaliaus. Matai szviesus ka- 
i raliau ta pulkauninką, per ji 
i mane norėjo nužudyti jis man

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

Pirkie U. S. Bonus! X Pirkie U. S. Bonus!
ne tas pats Eisenhoweris, ko
kis jis buvo pirmiau.

--—S---
Dabar visi jo rėmėjai, visi jo 

partijos vadai ir tūzai jau ima 
apie save ir savo Politine atei
ti rūpintis, ir Eisenhoweris lie
kasi-vieniszas, be savo parti jos 
rėmėju. Kai jis buvo jiems rei
kalingas, kai jie ant jo skvernu 
insilauže in sziltas vietas, tai 
Eisenhoweris buvo ju. vadas ir 
didvyris. Bet dabar, jie pama
te kad to didvyrio Politine 
žvaigžde ima leistis. Ir jie nie
ko bendro su juo dalbai’ nenori 
turėti. i

. ;--- O---
Eisenhoweris gal dar vis bus 

bosas, bet jau jo pareigos yra 
ir bus sumažintos Vaszingto
ne. Kiti jo vieta užims, kiti nu
spręs svarbius klausimus. Jie 
gal dar vis su juo pasitars, bet 
paskutinis žodis jau nebus Ei- 
senhowerio.

-----------O-----------
Bus daug permainų Vasz

ingtone. Po Eisenhowerio Pre
zidentūros, vis mažiau ii- ma
žiau pareigu puls ant vieno 
žmogaus. Musu valdžia bus 
daugiau ir daugiau kai dideles 
kompanijos valdžia, kur keli 
žmones tvarka veda ir parei
gas atlieka.

O
Ar tai musu krasztui bus in 

sveikata ar ne, dar per anksti 
pasakyti.
—--S---  /

Bet, po teisybei, szitokio di
delio kraszto reikalai.yra per 
daug vienam žmogui, ir gal 
bus gerai darba ir pareigus pa
skirstyti Komisijoms ir ki
tiems žmonėms kaip Sekreto
riams, Dipliomatams ir pana- 
sziai.

--------g-----~
•Gal tai butu gerai, bet isz 

kitos puses pavojus yra tai 
kad tada nebutu galimai kuri 
viena žmogų kaltinti ulž klai
das. Komisija sunku kaltinti.

Visi biznieriai ir fabrikan-

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.

ne jos biznis.
--------ft--------

Iszrodo kad žmones perkasi 
ateinamczin melu naujus auto
mobilius ir, nežiūrint kad jie 
yra brangesni, biznis gerai ei
na. ir pardavėjai tikisi parduo
ti tiek, kiek jie pernai parda
vė jeigu ne daugiau.

—g--------
Bet isz visko iszrodo kad 

pragyvenimas a t ei n a.ncziais 
metais dar labiau pabrangs.

KSrA - B - CELA ^yi 
Iarba pradžia 
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Saule Publishing Co., 
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— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkaįs ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50d arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.
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■ Motinos Szvencz.

Į Sapnas Motinos Szven- 
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; Batanijos, bažnyczioj
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Wise fathers know that, next to love, the greatest 
gift they can give their families is security.

And financial security is built ort systematic 
savings!

What’s'the easiest, safest way to save? As millions 
of Americans have discovered, it’s the Payroll Sav
ings Plan offered to you by your employer.

Through this plan your money is saved for yon 
before you get a chance to spend it. All you do is 
sign the authorization card in the payroll office where 
you work. Sign up for the amount you want. Then, 
each payday, that money is put into your account. 
When there’s enough, a Savings Borui is bought in 
your name and given to you.

And Savings Bonds now earn more interest than 
ever before. Every Series E Savings Bond purchased 
since February 1, 1957 earns 3!4% when held to 
maturity. It matures faster, too — in only eight years 
and 1 1 months. .And it earns higher interest in the’ 
earlier years.

So why' not give the whole family an extra Christ
mas gift this year? Sign up today for the Payroll 

e Savings Plan where you work!

SAFE AS AMERICA... U. S. SAVINGS BONDS

The U. S. Government does not pay for this advertising.
The 7 re-usury Department thanks, for their patriotic donation, 

the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City,

nežiniom susinesze su savo 
prisiega. kaip matot abudu bu- 
cziuojasi, trokszta abudu ma
no smerties, karalius net pa- 
szoko kaip pamate- savo iszti- 
kima. tania tokiam padėjimo, 
atnesze Pilipui karda ir sako, 
asz nusprendžiau ji nužudyt, 
taigi isz tavo rankos turi jis 
mirt, taip kaip tu būtum miros 
isz jo rankos, o su savo prisie
ga daryk kaip tu nori, Pilipas 
gavės kanda, ir pavelijimą vie
nu szvistelojimu abieju galvos 
nusirito kai]) kopūstai, tai ta
da. tik Joneszka paleido pul
kauninką, o pulkauninkas Jo
neszka. Karalius klauso to
linus, o kam ta šluba dega, u-gi 
už tai kad nenorėjau palikt, tie 
tosios stubeles, o ne jokios at
minties ant to daigto, dabar 
iszaiszkink viską ka tik ezion 
turį. Tie piemens' tai juokėsi 
isz manes per daug tai ir juos 
paėmiau sykiu, o tos karves tai 
dane gaspadoriui iszkada oš
damos gatava sziena isz kupro
tos, taigi privercziau ir jais eit 
kad atniytn daugiaus to neda
ryt, o tai pavydėjo man tokios 
dailios besiedos, bėga man per- 
szkadina, tai asz uždykės pa
ėmiau ir jais sykiu kad ‘žinotu 
kitu kartu nereik niekad ki
tam pavydėt, o tas gaspado
rius, nenorėjo kad jam isz vėl'n 
tus kvieczius tas jautis iszvilie
tu laukan, paemes jis norėjo 
perneszt per klojima, bet ant. 
galo norėjas ir ji pasiimt su sa
vim, ta. ir iszpildžiau, kad ir 
sarmata jam dabar.

Na pasakyk szviesus kara
liau, ar tai da ne gera mano 
Tramtruda, karalius atsake 
jam:

— Tavo Tramtruda; yra tai 
tikrai Tramtruda, tu esi vis
kas nuo manes didžios pngo- 
dones, eik in mano dvara, buk 
kol tau patiks, .ir ko tik kada, 
nuo manes reikalausi, ta ir 
gausi, nereikalauji dabar rū
pintis daugiau apie nieką, pa
leido visus tada Pilipas ir pie
menis ir mergas ir ta sutbele 
užgesino, o tam kaspadorini 
davė tiek pinigu kad jam ne
reikė jo vėtyt kviecziu.

Ant to viskas pasibaigė. Da 
bar Pilipas gyveno vienas sau 
kaipo ministeris, nes prie sa
ves turėjo apie keturis tarnus 
kurie jam tarnavo, ko norėjo 
ta gavo ir darė pagal savo no
rą. 

•*» **•
Matai brangus skaitytojau 

kad niekad ne reik kitam kast 
duobe, nes laikais ir pats in ja 
gali inpult.
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KNYGŲ
Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isi 
Bzito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Pa.-

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
^zin iszimta isz Lietnviszku 
ržliekn Mn paveikslais 177 
lidrliu puslapiu, 35c

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 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 nemu- 
ao. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika 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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

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

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

No.l66-i-Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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; Kaimiecziu Aima- 
nawymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180’A— 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.l 96—-Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15o.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pąsibudinimas 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 Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

|p>U Nepamirszkite. dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun* 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
saule Publishing co.,
Mahaitoy City, & %
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Pinigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus
Prasidės Sausio - Jan. 3 Diena ir tesis iki 31 D.

į | could only

" “ comb my own hair..."
That isn’t much to ask of life.
To move a hand. To raise an arm. To become self-reliant.

TODAY, it’s just a wish that wells up in a polio 
patient. TOMORROW, it may be a blessed reality.

For-the MARCH OF DIMES not only helps save life.
It helps make life worth, living for the thousands 
throughout the nation who STILL struggle to 
overcome the disabilities inflicted by crippling polio.

ths

Of, 300,000 survivors of paralytic polio, one in three 
could still benefit from techniques of modern rehabilitation 
developed through the MARCH OF DIMES.

When you give to the MARCH OF DIMES, you give 
, meaning and purpose to the lives you helped save.

J IS NOT ENOUGH.'

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.
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(Tasa)

Pilipas greit nubego in kuz- 
ne ir prisakė kalviui kalt kuo- 
greieziause geležini žmogų, 
kalvis nieko nelaukęs susi- 
szanke apie deszinits savo gi
zeliu ir pradėjo kalt kad net 
žeme drebėjo, taipgi ii' Pilipas 
musze in karszta geleži kiek 
tik galėdamas, ar po dvieju 
valandų jau žmogus buvo ga
tavas tada ta žmogų imdejo in 
ngni ir tolei k kaitino iki buvo 
visai raudonas kaip žarija.

Pilipas stojas ant kuznios 
duriu paszauke aksze tu raga
ną gali dabar mane ėst, nes jau 
pasimeldžiau. Kiaule tuo jaus 
pradėjo eit prie kuznios iszsi- 
žiojus iki ausu kada stojo pas 
kuznios duris, savo žiotim už
dare duris, tada, kalvis, visi gi
zeliai ir Pilipas su replėm ge
ležini žmogų isz ugnies isz- 
trauke raudona kaip žarija, ir 
inkiszo in gerkle kiaulei, kada 
kiaule pajuto nasruose karsz- 
li, atsojo nuo duriu, o szitie vi
si su kūjais davai ėst per gal
vi) taip, kad ant galo kiaule 
pradėjo spirge! nuo to geleži
nio žmogaus nasruos, o paskui 
visai ant daigiu užmusze, kada 
•ta darba, atliko, padekavojo 
Pilipas kalviui už visai gera- 
dejyste, ir davė kalviui sauja 
pinigu už ka, kalvis Pilipui du

syk tiek deka.vojo.
Dabar Pilipas užsėdės ant 

savo arklio joja sau tolyn pa
likes kiaule kalviui ant tanku.

Po ilgai kelionei, dftsigavo 
Pilipas jau ir pas savo karalių 
pamatęs karalius ji prijojant 
iszejo prieszais su kapelija pa
sitikti, kaip tik Pilipas jojo in 
d va ra nusėdo nuo arklio, kara
lius ir visas dvaras priėmė ji 
su didele pagimdo,ne už toki 
garbinga. visai žemoj dovana, 
nusivedęs in paloviu apdova
nojo visokiom gėrybėm, jau 
dabar Pilipas neejo ant musz- 
tro, lik sėdėjo dvaro karalisz,- 
kam, nes karalius dovanojo1 
jam tarnysta, iszgirdes apie 
toki stebuklą1, pulkauninkas 
net pajuodo isz piktumo, kad 
nepasiseko padaryt jam smėr- 
tios.

Ilgai dūsavo ir verke pul
kauninkas su Joneszkiute, bet 
ant galo volo snmislijo pulkau
ninkas, nuėjo pas karalių.

Pilipas gyvena. ,su savo Jo
neszkiute labai rainei, po ko
kiam laikui vėl szauke pas ka
ralių Pilipa, apdumoja sau su 
Joneszkiute delko karalius 
szauke ji. Pilipas nieko nerais- 
lijas eina pais karalių. Kada, 
stojo prie karaliaus, karalius 
sako jam, pulkauninkas- kuris 
sėdi czion man sake kad tu ga- 
Ii padaryt viena nakczia., ežia 
už upes ant anuo kalnelio, auk
so palociu su visokiom brange
nybėm vidury, ir kad apie tuos 
palovius butu visokiu medžiu 
ir kvietku kokiu tik randasi

ant svieto giro, ir kad apie ta 
gire upe teketu, o jeigu to ne- 
iszpildysi, tai bus smerezia ko
votas.

Pilipas kaip apmiręs stovė
jo priesz karalių nežinodamas 
ne ka sakyt, bet ant galo pra
bilo, szviesus "karaliau asz to
kios galybes neturiu kad to ga,- 
leczia iszpildyt, bet karalius 
pasakė, kad asz savo žodžio ne
mainysiu tu gali padaryt, ar 
nesakei kad arkli neparvesi? 
Bet parveda!, tai dabar ir eik.

Kinai nabagas verkdamas, 
parėjo pas Joneszka, toj pa
klausė ko verki, kada iszpasa- 
kojo, toj tik su nuliūdimų, pa
sakė kad jau matyt mudviem 
negyvenimas, jau Pilipas eina, 
sau per laukus dūsaudamas tik 
smerties 1 a.u kdanias.

Beeinant iszgirdo baisa: Te
gul bus pagarbintas Jėzus 
Kristus. Ant amžių amžinųjų 
Amen, atsake Pilipas. Pakeles 
galva auksztyn pamate priesz 
save stovinti koki tai senuką 
kuris užklausė, ko verki ? Ka-’ 
da Pilipas iszpasakojo viską, 
senukas sako, nesirūpink, vis
kas bus gerai ir padavė Pili
pui* rykszte prisakydamas ka. 
’su jai norėsi paUaryt, tas sto1- 
sis, ir isznyko senukas. Pilipas 
tada nuėjo ant kalnelio moste
lėjo su tai rykszte ir pasakė: 
Kad czion butu karaliszki pa
loviai, nugi žiuri kad už jo 
stovi baisus murai, aplink tuos 
m.urus visur žiburiai dega, vi
sokios, visokios vigados, ko tik 
žmogui yra reikalinga, moste
lėjo antru syk, kiuri kad apie 
tuos palovius kvietkos ir viso
kį žydinti augmenis tik kvėpė 
kad net miela, paskui vėl mos
telėjo žiuri, kad apie visa ta 
grožybe plauke spraunus upe
lis kur vilnis, vilni vejasi.

Nudžiugo jis sau ir net ji 
džiaugsmas pradėjo imti kad 
jis tokia galybe turi, bet da 
karta atsigryžes ant namu 
mostelėjo ir pamate kad stovi 
per upe tiltas net iki paežiam 
karaliaus paloviui, o ant to til
to žydi rožes ir lelijos. Smagu 
Pilipui buvo ten but, bet kad 
jau pradėjo dienytis turėjo eit 
namon, kada parėjo1 namon 
ant karaliaus dvaro, žiuri kad 
stovi aukso karieta su deiman
tais iszsagyta kad tokios ka
rietos, ne arkliu nebuvo visoj 
pasaulej, pamate karalius Pili
pa, insodino in ta karieta ir 
nuvažiavo visi in anuos palo
vius, kada Pilipas karalių, jo 
paezia ir dukterį apvadžiojo 
apie visur, karalius jam tarė:

Nuo sziandien anuos savo 
palovius pavedu tau, o szitie 
del manes, nes szitu paloviu tik 
kas vidury randasi tai bran
gesni už anuos visus dvarus, o 
kaip malonu, lauke žiedelei ap
linkui kvėpė visokais kvaps- 
nais, negaliu atsigėrėt.

Susikraustė karalius in ežia, 
o Pilipas nuėjo san in anuos 
palovius, kur jam buvo jau da
bar visai smagu.

Pulkauninkas vėl pas Jo
neszkiute džiaugėsi kad jis per 
viena nakti to nepadarys, gal 
sako visa pekla sueitu tai isz- 
budavotu, na tai žinai ka Jo
neszkiute mano mieliause, jau 
dabar mudu sp a k aini, rytoj 
jam galva kirs, Joneszka, net 
paszoko isz džiaugsmo nuo jo 
keliu bueziuodama ji, šako
jau asz senei laukiu kad ji ga-

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
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 negalėsime 
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.“

but ir viskas stosis kaip tu no
rėsi, ir pasakau tau kad jau

las kur griebtu, namo būdavo 
kada pareina tai vis verke, nu
lindęs va,iksz,ežioje, o nevat ir 
mudviem daug perszkadija, su 
tai kalba, jie pasibueziavo ir 
persi skyrė.

Ant rytojaus pulkauninkas Į 
pakilęs isz lovos pamate ta ne
tikėta. stebuklą,, net jam plau
kai pasistojo ant galvos, o isz 
piktumo net pajuodo kaip ang
lis, akys jo žibėjo baise rūsty
be ant Pi lipo, ka d jokiu spasa- 
bu negali atimt Pilipo gyvas
ties.

Džiaugėsi gana. Pilipas kad 
atliko toki sunku darba, pa,rė
jas pas Joneszkiute savo, net 
pabueziavo ja, bet ji ne labai 
juom buvo užganadyta, nes 
tuojaus nubėgo in. virtuve ir 
paklausė, ar nenori ka. valgyt ? 
Bet. jis matydamas kad Jonesz
ka ne rami atsake kad nenoriu 
dusziuk, teip ir gyveno ar per 
ketures dienas, ketvirta diena, 
vėl atbėga paslas pas Pilipa ir 
sako kad jo karalius reikalau
ja.

Pilipas eina, vėl su nekan
trybe, ka karalius jam, pasakys 
Kada stojo priesz karalių, ka
ralius sako jam, sztai szitas 
pulkauninkas sake man kad tu 
gali padaryt Tramtruda, nes 
ne asz pats nežinau kas butu 
ta Tramtruda, taigi noreczia 
matyt kas jis per vienas, tai 
turi man ja padaryt, o jeigu 
nepadarysi'tai tau smertisbus.

Bet dabar Pilipas tarė pro 
verksmus, “szviesus karaliau, 
asz negaliu žinot kas per daig
ias butu ta Tramtruda, bet ka
ralius atsake, tu man sakiai 
kad neparvesi man arklio, bet 
tu ji parvedai, sakiai man kad 
szitu gerybių man nepadarysi, 
o jau sziandien gyvenu jose, 
kad ne viena karalyste neturi 
jokios gerybes kaip asz, dabar 
paskutinis žodis tau, eik ir pa
daryk man Tramtruda, o jai ne 
tai tau smortis, nebuvo kas da
ryt daugiau.

Pilipui kaip tik eit sau, eina 
nabagas sau vienas dūmoda
mas apie smerti sykiu verkda
mas, nes sutinka vėl beeidamas 
ta senuką, pagarbinęs Dieva 
puolė po senuko kojom ir mel
de jo kad padarytu vėl del jo 
stebuklą kad jam iszvirožytu 
kas tai yra 'Tramtruda ir kad 
ji iszgelbetu nuo smerties.

Tada senelis tarė Pilipui: 
Vaikeli mano, ar tu žinai kas 
asz esiu? Asz esiu Dievas, at
ėjau ant žemes tave gint nuo 
piktu žmonių, dabar te jau szi- 
ta lazduke, ir kaip eisi kur ar 
ka sutiksi, ar ka pamatysi tai 
tik baksztelek su szitai lazdu
ke in žeme ir tark: Kad taip ir

* * 
* TARADAIKA * 
♦(«*-********-* ♦**♦******«*-»

Mielas Taradaikeli, rodą 
man duok, 

Isz bėdos mane 
iszliuosuok, 

Nežinau ka darysiu, 
Ir kaip toliaus gyvensiu, 

Ne isz gero pas tave 
raszau, 

Ir geros rodos del saves 
praszau, 

Keliolika, metu kaip 
a;psi paezia vau, 

Rodos paežiai nebloga, 
gavau, 

Vyrus kelis ant bardo 
laikiau, 

Ir jokio baderio 
neturėjau.

Kad asz tai butau 
žino ja s, 

Ir ta seniau da tyres, 
Kad tokis pasidaris 

triubelis, 
Kad velnias tarp mus 

insikisz, 
Butau tam visam 

užbaigęs, 
Tosios .nelaimes nedaleides, 

Tula, diena in darba 
nuėjau, 

O vakare gerai pailsės 
parėjau, 

Savo paciziules neradau, 
Maniau kad su reikalu 

in sztora. nuėjo,
Laukiau ir lankiau 

boba neparėjo, 
Sugryžo ir visi vyrai, 
Bet bobeles nerai — 

negerai, 
Begu in stalcziu kur 

pinigai buvo, 
Sztai ir tieji pražuvo, 
Ka asz vargszas dabar 

darysiu, 
Ir ka dabar pradėsiu ? 

Kaimin.kos mano atbėgo, 
O su dideliu strioku 

in be go, 
Szauke: Ar tavo 

misiukes nėra?
Vakar mateme ja ir 

koki tai vyra, 
Ėjo abudu isz pat ryto,

Skubino abudu ant 
i dypo,

Ir vaikuti su savim 
vedesi,

O motina, vis ant, jo 
barėsi,

Kad ne verktu, 
Tiktai skubintu.

Nieko kumuti nedarykie, 
Nusiduokie pas skvajeri 

ir skubykie.
Kaip pasakė taip ir 

, padariau,
La u kiu paežiu les, 

Bet jokios žinios negavau, 
Ar tai veja sugaudysi, 

Ar kur nusidavęs surasi ?
Dabar dėduli, in tave 

raszau, 
Ir su aszaromis praszau. 

Gal tu kur ja užtiksi,
Ar nuo ko iszgirsi. 

O kad jie kur prasmegtu, 
Ar sprandą nusisuktu.

paskubintos kanezios tau nuo 
karaliaus, pirmiausai eik pas 
savo numyletina Joneszka o 
paskui iszpildyk savo privalu
mus. Pasikloniojas seneliui su 
aszaromis akysg. už iszgelbeji- 
ma. nuo smerties, senelis nuėjo 
sau ,o Pilipas sau.

Atėjo Pilipas netoli savo 
šlubeles isz netycziu pamate 
per langeli koki tai vyriszki 
vidui, slapta priselino^ palei 
langeli u-gi žiuri per langeli 
kad' jo prisiega Joneszkiute su 
pulkauninku net iszsirede bu- 
cziuojasi, myluojasi, gerdami 
degtine. Pilipui net kraujas 
užvirė, norėjo mestis ant pul
kauninko kaipo pasiutęs liūtas 
ir nudet ant daigto, bet susi
laikė atsiminęs apie lazdukes 
galybe, greitu laiku bakstelėjo 
in žeme ir isztare tuos žodžius, 
kad taip ir butu, žiuri kad jau 
noi* pasileist su viens kitu bet 
negali, inejas Pilipas in stube- 
le suszuko, ar tai tu szitoke 
mano prisiega, buvai tu pra
keikta ragana, ar tu pildai 
tuos žodžius szitaip kuriuos 
bažnyczia priesz Poną, Dievą 
man prisiegai, na, tu prakeik
tas Judoszau, ar tai tu man no
rėjai smerti surengi, abudu su 
ragana, dabar eikit, ir drožė su 
lazdute per szona. pirmiause 
Joneszkai o paskui pulkaunim 
kili taip’ smarkiai, kad net vie
nu žingsniu abudu iszleke isz 
stubos bueziuodamies, kada 
iszejo visi isz stubos, Pilipas 
šluba uždege, ir kada stuba 
buvo liepsnuose, bakstelėjo su 
lazduke kad eitu, pirmiausei 
eina pulkauninkas su Joneszka 
bueziuodamies, o paskui juos 
deganti stuba, o prieno kami
ne piemenis pamate kad tokis 
dimnas dalykas ateina, eme vi
si visu szenu rėkt ir juoktis.

Pilipas bakstelėjo kad taip 
ir but, varosi jau ir piemenis 
žiuri kad karves kupeta szieno 
apstoja taip esda kad ne ausu

(Tasa Ant 2 puslapio)

NAUJA APGAVYS
TE SU KARAKONU
“Fainting Annie” Aupstan- 

ti Onute, buvo patogi mergai
te o josios d'ede “Diakonas Mc
Fall” iszrode ant labai dievo
baimingo žmogaus, bet, buvo 
tai naujausio budo apgavikai 
ir turėjo naujausia “rakieta”. 
Važinėjo jie po didžiausius 
miestus apgaudinėdami dide
lius hotelius ir restauracijas.

Ju “rakietas” buvo sekan
tis:

Onute su savo nevos “dede”' 
užeidavo in didele restauraci
ja, užkalbindavo gerus pietus 
ir laike valgio Ona staigai su
klykdavo ir apalpdavo. Laike 
valgio Ona. užtiko ant toriel- 
kos negyva karakona (kakro- 
czi). “Dede“ paszaukes locni- 
ninka restauracijos kerszino 
apskUndimu už toki paniekini
mą ir kerszino praneszti apiel 
tai del sveikatos valdžios kad 
restauracijoj randasi karako
na i ir jog paduoda negyvus su 
valgiu del svecziu. Toliaus kal
bėjo kad jo seserune yra silp
nos sveikatos ir suradimas ne
gyvo karakono ant torielkos 
suardė jos nervas.

Žinoma locnininkas restau
racijos, nenorėdamas kad pa
skalas apie tai pasklystu po 
miestą,, kad jo restauracijoj 
randasi karakonai, pradeda 
porele apmalszinet ir perpra- 
szinet, pasiulindamas dedei ir 
Onutei koki tūkstanti doleriu 
kad tylėtu ir nieko apie lai ne
sakytu.

Dede ir Onute sutinka, ant 
tokio apmalszinimo, apleidžia 
restauracija, ir iszvažiuoja in 
kita miestą jieszkoti ‘sokeriu’.

Toji porele 'prigavo tokiu 
bu du daugeli restauracijų ir 
koteliu, bet ant galo likos su
sekti vienam mieste ir užda
ryti kalėjime.

LIETUVISZKAS SURIS

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

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 patenkina 
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



“SAULE” MAHANOY OTtT, PA.

Žinios Vietines
Hf Seredoj pripuola Szv. 

Rufo ir Szv. Viktorinos, o Ta.u- 
tiszka Vardino: Gotvilai, taip
gi Pasninkas. Ir ta diena: 1917 
m., asztuonioliktas Priedas 
prie Amerikos 'Konstitucijos 
pridėtas. Svaiginantieji gori
mai, kaip arielka, sznapsas, 
vynas ir alus uždraustas Ame
rikoje. Razhai įlinkai pradėjo 
gera bizni varyti pardavinėda
mi tuos gėralus slaptomis; 
1796 m., pirmutinis sau vai t- 
rasztis ‘Sunday Monitor’ pra
dėjo eiti Amerikoje; 1865 m., 
Amerikoje panaikinta vergys
te; 1890 m., gimė iszradejas 
Edwin Howard Armstrong.

O Tik 7 dienos ligi Kale- 
du!

Or Pulilikines mokyklos už
sidarys Petnyczioj Gruodžio 
20-ta diena ketvirta valanda 
po piet del Kalėdų Szvencziu, 
o atidarys po Naujam Metui, 
Petnyczioj (Jau.) treczia die
na 19'58 m.

Ketverge pripuola Szv. 
Fausto ir Szv. Nemezijo, o 
Tautiszka Vardine: Rimante. 
Ir ta diena: 1937 m., Rusija nu
galabino dar asztuonis savo 
augsztus virszininkus už ne- 
isztikimuma savo krasztui; 
1934- m., Japonijos Taryba nu
tarė panaikinti Vaszingtono 
Laivyno su tari i padary ta 
1922 metuose; 1319 m,., in Lie
tuva atplūdo Kryžeiviai norė
dami ja pavergti.

W Petnyežioj pripuola Szv. 
Liberalo ir Szv. Urbono, o 
Taniiszka Vardine: Mite, taip
gi Pasninkas. Ir i a diena: 1880 
metuose pirmąjį syki buvo isz- 
miegintos elektros szviesos ant 
Broadway New York mieste, o 
sziandien ant tos Broadway 
ulyczios milijonai szviesu ‘žiba, 
ir szvieczia.

Subatoje pripuola, pir
ma dienia žiemos, yra tai trum
piausia metu diena.

‘ ‘ Saules ’ ’ Redakcijos 
ofisas per Kalėdas bus uždary
tas visa diena.

-----a----
Shenandoah, Pa.—

Buvęs William Pen ir gyvento
jas, Edvardas Valukicviczius,, 
nuo 824 N. Fulton uly., numirė 
pareita Seredos naktyje in 
Franklin Square ligoribute, 
Baltimore, Md. Velionis gimė 
Lower William Penn, apsigy
veno mieste Baltimore 1938 m. 
Jq pati-Blancze mirė 1937 m. 
Paliko du sunū: Edvardą isz 
Baltimore ir Eugene, kuris 
tarnauja armijoje in Fort 
Bragg, N. C., taipgi tris bro
lius: Bernarda, Girardville; 
Adolpa ir Joną isz William 
Penn. Dvi seserys: J. De'Carey, 
Lost 'Creek ir Ona Vėlyvus, isz 
Lost Creek Nr. 2. Kūnas likos 
parvesztas in Lost Creek Nr. 2 
pas seserį Ona Velyvis, o lai
dotuves invyko Panedelio’ ryta, 
su apiegomis in Szv. Jurgio 
bažmyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi- 

1 n

nese. Graboriai Oravitz laido
jo-

------- H-------
UŽ GELEŽINES

UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Druskininkais ir Smalininkais. 
Taip pranesze Vilniaus radijas 
Lapkriczio 11 d. Dar rys Ne- 
munines jėgainės busianežios 
pastatytos anapus Lietuvos ri
bų.

---------- --------------

84 ŽMONES ŽUVO

LONDON, ANGLIJA. — 
Asztuonios deszimts keturi 
žmones žuvo, kai du traukiniai 
susimusze Londone. Szimtas 
septynios deszimts keturi bu
vo sužeisti.

Tie traukiniai veže keleivius 
kurie buvo atvažiavę in Lon
doną del Kalėdų apsipirkti, ar 
gryžo isz invairiu darbu.

Kiek buvo galima sužinoti 
apie ta nelaime, tai vienas 
traukinys stovėjo stotyje, kai 
tas antras in ji davė visu savo 
smarkumu isz užpakalio.

Geležinkelio kompanijos vir- 
szininkai dabar stengiasi isz- 
tirti ir dažinoti kas ežia buvo 
kaltas, kad tiedu traukiniai 
susimusze.

Vice-Prezidentas
Richard Nixonas

Vice-Prezidentas Richard 
Nixonas užsideda savo nau
jus akinius, akuliorius, .kai 
jis rengiasi kalbėti in Public 
Officials Traffic Safety 
Conference, Vaszingtone. 
Jis buvo nuėjės pas akini 
daktara del nauju akiniu kai 
jis turėjo bėdos perskaityti 
jam paraszytas prakalbas 
del Morocco Karaliaus pri
ėmimo.

VIESULĄ SUGRIOVĖ 
MOKYKLA

11 Mokiniu Ir Viena
Sesute Žuvo

PALERMO, SICILY. —
Baisi viesulą visiszkai sugrio
vė, sunaikino dvieju augsztu 
mokykla, in Altofonte miesteli 
netoli nuo Palermo. Trisde- 
szimts mokiniu buvo sugriau
ta.

Kareiviai, ugmiagesiai ir po- 
licijantai iszkase isz tu griuvė
siu vienuolika žuvusiu, kuriu 
tarpe buvo ir Sesele virszinin- 
ke, 42 metu amžiaus Giuseppi- 
na Giordano.

Vienuolika vaikucziu buvo 
sužeista, keturi isz j u labai pa
vojingai. Vaikucziai, mokiniai 
buvo nuo trijų iki szesziu me
tu amžiaus.

Penkios kitos seseles ir ju 

mokiniai iszsigelbejo kai su-į 

spėjo pro langus iszlipti.
Ta viesulą nuskandino sze- 

szis mažus laivus ir labai su
daužė tris kitus Palermo uos

VALDŽIA VALDYS
VAŽIAVIMO

INSTATYMUS
te.

------- K!-------
ATSTATO

90 LAKUNU

NEW YORK. N. Y. — 
American Airlines, viena isz 
didžiausiu eroplanu kompani
jų yra paskelbus kad ji yra 
priversta atstatyti, paleisti de
vynios deszimts lakunu, nes 
biznis yra taip suprastejes.

Tos kompanijos virszininkas 
savo laiszke darbininkams pa- 
aiszkino kad keleiviu skaiezius 
taip yra sumažėjęs, kad reikes 
daug eroplanu nutupdinti. Jis 
sake kad visur dabar biznis 
prastas, ir už tai kompanija 
yra priversta sumažinti ir sa-: 
vo eroplanu skaieziu, ir už tai 
turi paleisti tiek lakunu.

Kitos eroplanu kompanijos 
dar nieko nesako. Eastern Air
lines, dar rodos gera bizni da
ro. Bet ir ežia matyti daug 
tuszcziu sėdynių, ir kur va
žiuodavo dvi tarnaites, dabar 
tik viena važiuoja. Ir kur bū
davo du lakūnai ir penki pa- 
gelbininkai, kaip inžinieriai, 
radijo vaidintojai ir panasziai, 
dabar užtenka tik dvieju pa- 
gelbininku.

Let us show you the

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

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

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

pasisavins! Jis sako, kad atei- 
naneziais metais, mes turime 
sumažinti vieszkeliu nelaimes, 
per daugiau negu dvideszimts 
tukstaneziu. Jis toliau sako 

Eisenlioweris Ir Nixo
nas Perspėja Visas

Valstijas 
e?

WASHINGTON. D. C.— 
Valstijų ir atskiru miestu vir- 
szininkai buvo perspėti kad 
valdžia isz Vaszingtono insi- 
kisz ir nustatys instatymus 
kaslink automobiliu važiavi
mo, jeigu nelaimes ant musu 
keliu ir vieszkeliu nesumažės.

Vice-Prezidentas Richard 
Nixonas buvo pirmutinis su sa
vo perspėjimu, kad valdžia isz 
Vaszingtono užims visa auto
mobiliu važiavimo tvarka, jei
gu atskiros valstijos ir atskiri 
miestai nesuvaldys ir nesuma
žins visas tas nelaimes ant mu
su vieszkeliu.

Connecticut valstijos Guber
natorius, Abraham Ribicoff, 
seimo pirmininkas laikraszti- 
ninkams paaiszkino kad visi 
Gubernatoriai buvo paszaukti 
in Vaszingtona ir jiems buvo 
insakyta ir jie buvo perspėti, 
kad visi invairiu valstijų ir 
miestu automobiliu instaty- 
mai gal bus panaikinti ir musu 
kraszto valdžia visa ta darba

kad Gubernatorių ir kitu val
dovu susirinkimas bus su- 
szauktas in Detroit, Michigan, 
pasitarti.

Mums iszrodo kad nei tu di- 
| džiunu pasitarimai, nei musu 
kraszto valdžios insiKiiszimas 
nieko nenuveiks, kol valdžia 
suvaidins ir sustabdins Auto
mobiliu Kompanijas ir joms 
uždraus tokius greitus auto
mobilius gaminti.

Dabar, pigiausias automobi
lius gali dūkti greieziau negu 
szimta myliu in valanda. Musu 
automobiliu fabrikantai yra 
baisiai isztobuline savo auto
mobilius ir ju iržinus, bet tu 
automobiliu brekai, stabdžiai 
yra senoviszki, ir jokiu budu 
negali toki greita automobiliu 
sustabdinti! Dabar musu fab
rikantai turėtu iszrasti, ne ge
resnius inžinus, bet geresnius 
tiems automobiliams stabdžius 
brekas.

Jau dabar tu musu automo
biliu inžinai yra tokie smar
kus, kad jeigu visu smarkumu 
juos paleidi, tai automobilius 
ant vietos stovi, o ratai sukasi 
ir gumas nuo rato, tajeriu 
rūksta.

-------- p--------
Platinkit “Saule”

New York Miesto Straikos

Tukstancziai žmonių ne
galėjo iszvažiuoti ar parva
žiuoti New York mieste, kai 
trys szimtai septyniolika 
nariu Motormen’s Benevo
lent Association sustraika- 
vo. Darbininkai stengiesi in- 
sigrusti in traukinius in 
Long Island suburban stoti. 
Czia viena pikta moteriszke 
protestuoja kad jai vietos 
nėra traukinyje. Milijonai 
darbininku, kurie dirba in 
Manhattan neg’alejo pribūti 
in savo darbus del tu strai- 
ku.

Tuszczia Stotis

Du policijantai stovi ant 
sargybos kaip paprastai in 
New York Independent Sub
way, kur paprastai tukstan
cziai žmonių susigrūsta pa
imti traukinius in savo na
mus. Bet dabar kaip Motor
men’s Benevolent Associa

SZALTA, BALTA IR 
PAVOJINGA

PHILADELPHIA, PA. — 
Nepaprastas szaltis ir gilus1 
sniegas nustebino beveik visus 
Philadelphijieczius ana san- 
vaite. Žmones isz darbo velei 
parklimpavo; draiveriai savo 
automobilius sniege paliko; 
strytkariai ir autobusiai ke
liomis valandomis pasiveline, 
per sniegą puszkavo; miesto ir 
strytkariu darbininkai per 
kiaura nakti dirbo, sniegą kasė 
druska barstė, inklimpusius 
automobilius iszkasinejo.

Ulyczios buvo slidžios, ap- 
szalusios ir pavojingos, ir re
tas kuris draiverys turėjo len
ciūgus del savo automobiliaus.

Policijantams buvo insaky
ta ilgiau ir vėliau dirbti ir 
ankseziau in darba gryszti. i

Už tai kad Darbininku 
Unijos vadai susimusze su 
kompanijos bosais, tai visi 
žmones turėjo nukenteti.

Jau laikas tokius szposus 
sustabdinti. Mes del to turi
me iszrinktus miestu virszi
ninkus, majorus ir kitus, ku
riu darbas ir pareiga yra 
prižiūrėti kaip tik tokius 
nuotykius. Czia ne kas kitas 
kaltas kaip New York mies
to mayoras, kurio pareiga 
buvo ir yra prižiūrėti kad 
visi žmones gautu tinkama 
patarnavima.

tion paskelbė straikas, tai 
czia traukiniai nevažiuoja. 
Tukstancziai žmonių in 
Manhattan turėjo imti taxis 
ar kaip kitaip pasirūpinti 
sau kelione namo kai stryt- 
kariai, Subways ir autobu- 
siai nevažiavo.

Visa tai sudarė daug nema
lonumu, nes visi visur pasivė
lino; bet vaikams buvo Szven- 
to Jono szvente, nes per visa 
nakti per radija buvo skelbia
ma, kad visos mokyklos ant 
rytojaus bus uždarytos. Tos 
pūgos, tas slidumas dar ka kita 
parode: kaip žmones, kad ir 
szioj gadynėje viens kitam pa
deda, pagelbsti. Mes mateme 
kaip daug draiveriu kitiems 
padėjo ar automobiliu isz- 
traukti ar draiveriams isz- 
bristi, kai jie inklimpo ar nuo> 
kelio nuvažiavo. Tokis oras 
parodo kad žmoniszkumas ir 
draugiszkumas dar nėra isz 
szito miesto dingės.




