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Linksma Po Szirdies Operacijos Prezidentas Eisenhoweris Praszo PASIMIRĖ PER
SZERMENIS

lauke jo automobilyje. Ji ne
sutiko su tuo “kunigu” eiti, 
ir sako kad ji mislina kad jis

Deszimts metu Christel 
Kaelberg linksmai susitinka 
su savo motina, aerodroma 
in Stuttgart, Vokietijoje kai 
ji sugryžo isz Mayo Clinic, 
Rochester, Minnesota;, Ame
rikoje, kur jai buvo padary

Isz Amerikos
AMERIKOS SEKRE
TORIUS VAŽIUOJA 

IN TURKIJA
WASHINGTON, D. C.— 

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles rengiasi važiuoti 
in Bagdad konferencija in 
Turkija ateinanti menesi, ar 
tikriau sakant, szi menesi.

Jis stengsis prikalbinti Tur
kija in Atlanto tautu sanjun- 
gos sutarti, nors Amerikos 
Sekretorius sako kad jis jokiu 
insakymu isz Vaszingtono ar 
isz Eisenhowerio neturi, kad 
jis važiuoja tik pasitarti.

Tai bus pirmutinis sykis 
kad tokis augsztas Amerikos 
Atstovas važiuoja in ta krasz- 
ta. Pirmiau tik Ambasadoriai 
ar Konsulai būdavo tenai pa- 
siunsti. Reiszkia, kad dabar 
tenai kas verda, kad Amerikos 
Sekretorius pats tenai važiuo
ja.

Anglija, Iraq, Iran, Turkija 
ir Pakistan krasztai yra pasi- 
rasze ant szitos sutarties 1955 
metuose. Amerikos valdžia 
pritarė tai sutareziai, bet nesu
tiko ant tos sutarties pasira- 
szyti ar ju tarpe dalyvauti, bi
jodama supykinti Vidur Rytu 
krasztus. Bet dabar iszrodo 
kad Amerikos valdžia yra pa
sirengus stoti in ta sutarti, kai 
Amerikos Sekretorius tenai 
važiuoja.

DU VAIKAI APVOGĖ 
SZTORNINKA

PHILADELPHIA, PA. —
Du jauni vaikai, užsidenge sa
vo veidus su nosinėmis skepe

ta labai pavojinga szirdies 
operacija.

Kircheim miestelio žmo
nes sudėjo tris tukstarcziu 
doleriu padengti keliones ir 
operacijos kasztus.

o o o

taitemis apvogė sztorninka, 
septynios deszimts penkių me
tu amžiaus Thomas G. Long. 
Sztorninkas sako-kad -tie jauni 
vaikai turėjo revolverius ran
kose.

AMERIKA
IN PAGELBA

GETTYSBURG, PA. —
Amerikos valdžia yra greitai 
pasiuntus daug maisto ir kitu 
reikalingu daigtu in Ceylon, 
kur tvanai yra nužudė daugiau 
kaip tris szimtus žmonių ir pa
like apie tris szimtus tukstan- 
cziu be namu.

Prez. Eisenhoweris greitai 
pasiuntė laiszka Ceylon Guber- 
ratoriui, Sir Oliver Goonetil- 
leke, iszreikszdamas musu už
uojauta visiems Ceylon krasz- 
to žmonėms.

Bet užuojauta nebuvo gana. 
Amerikos valdžia greitai pa
siuntė savo didžiausi kariszka 
laiva, r.e su ginklais, bet su 
maistu tiems žmonėms. Ta lai
va palydi trys kiti kariszki lai
vai su maistu ir keli szimtai 
eroplanu tuos laivus lydi.

Czia dar kitas pavyzdys' 
kaip ir kur kariszki laivai ir 
kariszki eroplanai, bombne- 
sziai gali būti pavartuoti ne 
vien tik skerdynėms bet ir 
mielaszirdystes darbams.

Eroplanai greieziau tenai 
pribus ir su parasziutais nuleis 
maisto tiems žmonėms; karisz- 
ki laivai vėliau pribus ir su
teiks pagelba tiems žmonėms.

Isz Sovietu Rusijos kol kas 
dar nieko nebegirdeti apie ko
kia pagelba szitiems žmonėms.

S z i t o k i s mielaszirdystes 
žingsnis daugiau gero padaro 
negu visi musu Dipliomatai ar 
Ambasadoriai.

$1,000,000,000 Studentams
GETTYSBURG, PA. — 

Prezidentas Eisenhoweris pri
ėmė keturiu metu, vieno mili
jono doleriu programa del stu
dentu, kurie mokintis ant inži
nierių.

Szita programa duotu dova- 
i nai keturiu metu kolegijos ar 
universiteto mokslą studen
tams, kurie eitu inžinieriaus

i mokslus.
Į ■■■: . . . ■
IŽMOGŽUDIS

SUIMTAS
FLORIDOJE

W. PALM BEACH, FLO. —
Policijantai sucziupo viena 

žmogų kurie “raidos” jieszko- 
jo ant vieszkelio in West Palm 
Beach. Jis yra Russell Car
penter, kuris buvo jieszkomas 
del dvieju žmogžudyscziu Va- 
szingtone.

Policijos Sarzentas E. E.
Graham sako kad policijantas 
Larry Wald užtiko ta intarta 
žmogžudį ir papraszę^Kad jis-}.. 
PR 
nos paroainiu Kas jis yra.

Policijantas sako kad tas 
žmogus jam prisipažino: “Gal 
laikas prisipažinti, asz esu 
Carpenter.”

Graham sako kad Carpenter 
jam pasakė kad jis buvo persi- 
skyres su savo draugu Henry 
Clay Overton, in Miami Beach 
kai jiedu tenai pernakvojo.

Overton buvo nužudintas ar 
užsimusze kai policijantai ji 
vijosi ir jis savo automobiliu 
vairavo apie szimta deszimts 
myliu in valanda. Jis susimu- 
sze su kitu automobiliu kurie 
draiverys teipgi buvo užmusz- 
tas.

parupindama jam maisto. žinoti to kūdikėlio motina.

etiketas Invykis

NAUJA GIMES KŪ
DIKIS APLEISTAS

Surastas Prie 
Klebonijos Duriu

S. PHILADELPHIA. PA.— 
Mažas vaikutis, policijantu 
spėjama, kad jis nėra daugiau 
kaip trijų ar keturiu sanvai- 
cziu amžiaus, buvo surastas 
prie Szvento Kazimiero klebo
nijos duriu apie devinta valan
da vakare, priesz Naujus Me
tus.

Vikaras, Kunigas Jeronimas 
Bagdonas buvo ka tik nuvežęs 
kelias Seseris in geležinkelio 
stoti ir buvo sugryžes namo, 
kai Ponia Kavalauskiene pa-

SKAITYKIT
JBF “SAULE”

PLATINKIT!

Daug tu pinigu butu paskir
ta. ir augsztesnioms mokyk
loms, High Schools, kad jos 
daugiau laiko paskirtu del to
kiu mokslu kaip geometrija, 
Calculus ir kitus inžinierių 
mokslus.

Daug mokslincziu sako Kad 
ežia baisi klaida, nes mums 
reikia visokiu mokslincziu, ne 
vieni tik inžinierių; ir jie pri- 

klabeno in duris ir pasakė kad, 
sztai prie duriu guli mažas kū
dikis.

Kūdikis yra vaikutis; buvo 
labai gražiai ir sziltai suvynio
tas ir gražiai paguldintas prie 
pat klebonijos duriu. Ponia 
Kavalauskiene su savo duKte- 
re ir šuneliu buvo iszejusi pa- 
sivaikszczioti, kai ji užtiKo ta 
kūdikėli.

Policija toojaus buvo pa- 
szaukta ir policijante greitai 
pribuvo ir ta kūdikėli pasiėmė

Per futboles loszima tarp 
San Francisco Forty Niners 
ir Detroit Lions, in San 
Francisco, California, vie
nas žmogus nusistvere už 
futboles kuri inspirta tarp 
žiūrėtojų. Policijantai grei
tai ji nustvėrė ir isz jo ta fut 
bole atėmė.

Paprastai, per beisboles 
loszima, jeigu bole būva in- 
muszta in žmonių tarpa, tas 
kuriam pasiseka ta beisbole 
rusistverti, gali ja pasilai
kyt del atmnities. Bet fut 

SENAS NAMAS 
SUDEGE

SOMERTON, PA.— Gaisras 
kuris dege per isztisa valanda 
sunaikino sena apleista narna 
ant ūkio in Somerton, prie By- 
berry vieszkelio.

Gaisras jau buvo beveik visa 
narna sunaikinęs pirm negu 
policijantai suspėjo pribūti.

Niekas, rodos nežino kam tas 
namas priguli, bet kertinis ak-

parodina kad daug tinginiu 
studentu dabar ims toKius in
žinierių kursus vien tik už tai 
kad jiems bus primokama. Jie 
sako kad valdžia, jeigu nori, 
tai galėtu visiems studentams 
visose mokslo szakose padėti, 
paskirdami tuos pinigus vi
siems studentams kad ju mo- 
keseziai hutu pigesni. z 

o o □

Sunku inspeti kas tokia mo
tina paliko toki gražuti kūdi
kėli prie klebonijos duriu, bet 
spėjama kad vis tiek ji buvo 
Katalike, jeigu ji pasirinko 
Kataliku parapijos klebonija 
ta savo kūdikėli palikti.

Policija ntasGeorge Deni bu
vo pirmutinis pribūti, kad bu
vo policija paszaukta. Jis pa
skui paszauke policijante, juo
duke, kuri ta Kūdikėli pasiėmė; 
ir nusivežė in miesto prieglau
da, kur bus stengiamasi susi-

boles per daug kasztuoja.
Mums rodos, kad czia nė

ra teisybes kaslink futboles 
loszimo. Nors ta futbole 
kasztuoja, bet ir Žmonėms 
daug daugiau kasztuoja 
tuos loszimus pamatyti ir 
futboles rateliai daug dau
giau pasipelnyja, tai kodėl 
re_utu vedamas tas pats pa
protys, Kaip ir beisboles lo- 
szime; jeigu bole inkrinta 
tarp žmonių, kad ji ten ir 
pasiliktu.

□ o o

muo liudija kad tas namas bu
vo pabudavotas 1795 metuose. 
Tai isz tikrųjų buvo senas na
mas.

Policija Somerton mieste
lio valdžia dabar stengiasi da- 
žinoti, kas buvo tu namu savi
ninkai, ir kaip ir isz kur tas 
gaisras prasidėjo. Nes taip 
greitai tas visas namas pavir- 

, to in gyva gaisra kad ugniage
siai nebegalejo prie jo prieiti, 
kai jie tenai pribuvo.

BRIDGEPORT, N. J.— Ke
turios deszimts septynių metu 
amžiaus Joseph Holick sukniu 
bo ir pasimirė, kai jis atėjo in 
Graboriaus Ardell namus atdi- 
duoti paskutini patarnavima 
savo draugui.

Jis sukniubo kai tik jis isz- 
lipo isz savo autom obiliaus 
prie graboriaus namu.

Jis savo kiszeniuose turėjo 
$2,250.00. Jis dirbo Adam 
Scheldt Brewing kompanijos 
bravore. Jo žmona Eiva sako 
kad jis tuos pinigus buvo susi- 
cziedines del ju duktes mokslo. 
Ju duktė, septyniolikos metu, 
Jo-Ann ketina ar ketino eiti 
slauges mokslus.

Jis teipgi paliKo dvylikos 
metu sūneli Juozą.

SAKO “KUNIGAS”
NORĖJO JA PAVOGTI

EDINBURGH, SZKOTIJA.- 
Pabegusi turtuolio duktė, Tes
sa. Kennedy sako kad vyras du 
kartu stengiesi ja pavogti, kai 
ji atvažiavo in Szkotija su Do
minic Elwes.

Ji sako tas žmogus nusidavė 
save kaipo Kunigu ir sake kad 
jis nori su ja pasiszneketi, ir 
pfasze kad ji su juo iszeitu M 
pietų.

Panele Kennedy, devynioli
kos metu amžiaus, ir dvide- 
szimts szesziu metu amžiaus 
Elwes, buvęs bagoezius bet da
bar tik valkata, pabėgo in 
Szkotija kad jiedu galėtu apsi- 
ženyti kai Anglijos valdžia tas 
vedybas buvo uždraudusi.

Jos szeimyna baisiai prieszi- 
nasi tems vedyboms, ir Edin
burg teismas palaike Anglijos 
valdžios nusistatymą ir už
draudė tas vedybas net ir Szko: 
tijoje.

Panele Kennedy sako kad 
kai tas neva kunigas atėjo pas 
ja, ir ja pasikvietė ant pietų, 
ji užmatė kad trys kiti vyrai;

Irano Premieras Aplanko Nelaimes Vietas

Premieras Daktaras M. 
Eghbal, automobilyje, duo
da pinigu verkianeziai mo
tinai, kuri savo rankose lai
ko savo kūdikėli. Žemes su

buvo palszyvas kunigas.

PROFESORIAUS
ŽMONA UŽSIMUSZE

NELAIMĖJE
W. CONSHOHOCKEN, PA. 

—Universiteto Pennsylvanijos 
profesoriaus nasz’.e užsimusze 
ant Schuylkill Expressway au- 
tomobiliaus nelaimėje.

Vienas vyras ir vaikas buvo, 
sužeisti nelaimėje kai du auto
mobiliai ir trokas susimusze.

Nelaime atsitiko apie puse 
po dvieju po pietų, in; West 
Conshohocken, netoli nuo Lo
wer Merion Township.

Žuvusi moteriszke buvo sep
tynios deszimts penkių metu 
amžiaus Ponia Florence May 
Wickersham Crawford, isz 
Bridgeport.

Jos vyras, Daktaras James 
Pyle Wichkersham Crawford, 
kuris pasimirė 1939 metuose 
buvo Profesorius Literatūros 
in Pennsylvanijos Universite
tą.

Jos anūkas, dvylikos metu 
A. Russell Atwater buvo su
žeistas ,jam ranka ir koja buvo 
nulauszta.

JJvideszimts. MBkin metu_ 
amžiaus George Williams isz 
Norristown ano automobiliaus 
draiverys buvo labai pavojim 
įgai sužeistas. Jis buvo nuvesz- 
tas in Montgomery ligonine, in 
Norristown. Ponia Crawford 
buvo nuveszta in Lankenau li
gonine, Philadelphijoje, kur 
daktarai pabudino kad ji jau 
yra mirus.

Troko draiverys, devynioli
kos metu amžiaus LeRoy Bay
nes nebuvo sužeistas. Jis po- 
licijantams paaiszino kad jis 
negalėjo sustoti kai jis priva
žiavo prie tu dvieju susimu- 
sziu automobiliu ir in juos su
sikūlė.

Pirkite U. S. Bonus

drėbė j imas Farsinaj mieste 
ir apylinkėje užmusze dau
giau kaip penkis szimtus 
žmonių ir baisiai daug isz- 
kados padare.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Eina gandai kad daug kitu: 

fabriku darbininkai rengiasi 
, straikuoti del didesniu algų.

Dabar beveik visi diplioma-
tai prisipažinsta kad Amerika 
yra praradus savo gera varda 
Europoje, ir kad Rusija musu 
vieta užima tuose krasztuose.

Beveik visi kaltina musu 
Sekretorius, John Foster Dul
les, kuris, jie sako viso to 
klausimo nesupranta.

Nežiūrint kad Visi visiems 
kitiems linki ir vėlina linksmu 
Nauju Metu,, bet iszrodo kad 
ateinantieji metai nebus 
laimingi, nei pasekmingi.

nei

Didelio, pasaulinio karo gal 
nebus, bet mažos vainos ypacz 
Vidur-rytuose dabar gresia vi
siems krasztams.

rnokslo kasztus padengs.

Kai kurie sako kad mes ir 
sziandien turime jau ir per
daug inžinierių, bet labai ma
žai geru inžinierių.

Jeigu mes jau taip susirū
pinsime inžinieriais ir pamir- 
szime apie 'bendro mokslo
mokslinczius, mes tapsime be- 
mkosliu tauta. Inžinierius nė
ra jau taip reikalingas, kad 
valdžia turėtu vien tik jais m-
pintis.

Dabar Amerikoje bedarbiu 
skaiczius yra dabar kaip pus
penkto milijono žmoni n.

Automobili u k ompan i jos 
pernai pirkdavo plieno del 
trisdeszimts ar trisdeszimts 
penkių dienu; dabar jos per
kasi to plieno tik del keturio
likai ar szesziolika dienu, 
jos nežino kai(p biznis eis.

nes

priversti už pusdyke parduoti 
ta t a vora.

Indijos kras^to Premjeras, 
Jawaharal, ragindamas kad 
Rytu ir Vakaru krasztai susi
eitu pasitarti kasi ink taikos, 
sako:

'“Nei vienas krasztas, nei 
viena, tauta, nei viena viesz-
patyste, nežiūrint kaip ji butu 
galinga, negali sziandien jaus
tis saugi pati sau viena, kai vi
sos vieszpatystes taip rikiuo-

ima

Biznis visiems eina prastyn, 
ir bus prastas del szesziu me
nesiu ar ilgiau.

Algos darbininkams 
pulti, mažėti ir retas darbinin
kas dabar gauna proga dirb
ti ilgiau ir gauti dvigubai, 
kaip pirmiau gaudavo.

Eina gandai kad ' visiems 
taksos pakils, padidės.

Valdžia ketina mažiau, pini
gu paskirti del vieszkeliu, 
akiu, mokyklų ir labdarybės 
darbu. Tai reiksztu kad daug 
žmonių netektu darbu.

Eisenhoweris vieszai parei
kalaus kad valdžia mažiau pi
nigu reikalautu, bet visi žino 
ir pats Eisenhoweris žino: kad 
tas nieko nereiszkia, nes pas
kutini žį-ą^^ars Kongresas.

Biznierių pelnais yra suma
žėjęs penktu nuoszimcziu, ir 
iszrodo kad jis dar labiau su
mažės.

Demokratai džiaugiasi, nes 
jie visa kalte padės prie Reipu- 
blikonu duriu.

Kalėdų biznis buvo geras 
bet ne toks geras, kaip biznie
riai tikėjosi.

Sieniniai Kalendoriai 1958m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

Dabar po 50č arba 3 už $1.35

jasi in kara ir kariszkus gink- į 
lūs gamina. Tol negalėsimo 
kalbėti alpie Taika ir Ramybe 
kol baime musu tarpe kaip ko
kia, szmekla stūksos.’/

Pypkes Durnai

Daug biznierių, sztoru per 
daug prisipirko, ir- dabar yra

Nauju Metu yra tik paroda "’W"' 
kuri nieko nereiszkia.

Kongresas yra pasirengęs 
dar daugiau pinigu paskirti 
valdžiai negu buvo bet kada 
skiriama, neįžiūrint ka Eisen
howeris sakys.

Apsaugos iszlaidos bus daug 
didesnes, nežiūrint ka Eisen
howeris žmonėms prižadės.

Ateinancziais metais musu 
valdžios iszkascziai bus ke
liais bilijonais doleriu dau
giau negu kada pirmiau.

T—
Tai reiszkia kad musu 

krasztas eis in skyle, im skola 
del dar keliu bilijonu doleriu.

Yra rengiamasi Vaszingtone 
paskirti premijas del alpie de- 
szimts tukstancziu mokiniu, 
kurie mokinsis ant inžinierių. 
Valdžia visus tu mokiniu

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslaū 1

160 Puslapiu I

8 col. ilgio, 5% c°L plocslo ; 
Iszaiszkina sapna ir kas į! 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu, j 
Knyga in minksztos po- ; 
pieros virszeliuose. :: :: <

Pinigai reikia siusti su ] 
užsakymu: ;

Tiktai,. . . $1.00 į 
Saule Publishing Om, 5

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. į

Kaip, . .
Kaip skripka gerai 

užstrajinsi,
Tai ir gražiai grajinsi.
Ir motere kaip kada 

striunąs sutaikysi,
Tai gražia muzyke 

turėsi.

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

fijos Toliuszienes, gyveno rizi
ka,goję, 4418 So. Wood St.

Generolinio Konsulato Minceviczius, Julius, suims

New York Pajieszkomiį
Asmenys

Lietuvos

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

i Balkunas, Vladas, ir sesuo
I Elze, vk. Adomo, isz Kaimynu 
kaimo, Simno vai., Alytaus ap.

Į Bužinskas, Matas, isz Ario
galos.

: Daduskiene - Jonycziute,
; Urszule, isz ' Komisarkos k.,
, Nedzingės parap.

Elzbergas, Petras.
Gira, Kazimieras,

Juozo.
Karvelyte, Olga,
Kukanauziene, Ona, 

Kazimiero.
Kuncziene - !Sžusteraityte, 

Irena Aleksandra.
Kvederys, Antanas ir Jurgis 

| sūnūs Zidoriuas, isz Szilales 
j vai.

Merlin, Petronėle, sesuo So-

sūnūs

duktė;
snnus

Skaitykit “Saule

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

Pirkite U. S. Bonus WPirkie UrS
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vk AcML 'Moty?
Did she learn to spell out the values of 
thrift and responsibility? How to make 
quarters’and dimes %dd. up to dollars? 
How to make savings multiply?

These are some of the valuable lessons 
that your child can learn through the 
U. S. Treasury’s School Savings Program.

By putting their dimes and quarters in 
Savings Stamps, then sticking these stamps 
into special Stamp Albums provided by 
■.he Treasury Department, thousands of 
American children are saving towards the 
purchase of a II. S. Series E Savings Bond.

And, as you know, Savings Bonds are one 
of the best investments that any of us can 
make.

Is your child’s1 school participating in 
this important program? Why not speak 
to your principal, school superintendent 
or P.T.A. group about it? And start the 
U. S. School Savings Program in your 
town today!

Your Savings Bonds State Director will 
gladly help you. Phone or write him — 
or contact the Savings Bond Division, 
United States Treasury Department, 
Washington 25, D. C.

U.S. SAVINGS STAMPS POINT THE WAY 
YOU WANT YOUR CHILD TO GROW!

The U. S. Government does not pay tor this advertising. The Treasury Department thanks, 
tor their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO.,' MAHANOY CITY, PA

Augusto.
Minceviczius, Vincas.
Navickis, Aleksas ir Myko

las, snnus Mykolo, gyveno 
Chester, Pa.

Palovaite, Aldona.
Pieteryte - Vaitkevicziene, 

Elžbieta, duktė Baltraus, vy
ras Vaitkeviczius Antanas kilę 
isz Jezno vai.

Sajomis, Jurgis ir Viktoras.
Sakalauskas, Vladas, snnus 

Mykolo ir jo duktė Elena.
Sinkeviczius, Jonas ir sesuo 

Julija, vaikai Jono.
Sinkeviczius, Vincas.
Skinderis, Gendrikas, 

Jono.
iSzusteraityte - Kuncziene, 

Irena Aleksandra. »
Urbonas, Alfonsas ir sesuo 

Anastazija, vk. Mateuszo.
Vaitkevicziene - Pieteryte, 

Elzbieta, duktė Baltraus, vy
ras Vaitkeviczius, Antanas ki
lę isz Jezno vai.

Vingiliauskis, Petras isz 
Sziauliu.

Virbickas, Jonas, isz Linku
vos vai., siuvėjas.

Vitkauskas Jonas suims Ig
naco isz Raseinių ap.

Zalepuga, Feliksas, sūnūs
------------------

w Žukauskas, Jonas, dede 
Konstancijai Sinkevicziutei.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America,

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

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

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.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
iižlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis)’ 
talpinusi 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-žudžiaiį 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- 
kep Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
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 
' GyvenimbT^udlidlėiWlafeuszo 

Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
vėizdos, 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

N0.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

taniu, 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mai
klams ; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; 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 Knygoz

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

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 Kum Piliauskio, sp 
neEurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristų so 
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—-Uromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustaki ju szas. 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go M (Mali ko Dievo Motino! 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.f

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

f
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LINKSMAS DUDORIUS
JJUDORIUS Szvanda buvo 

sau linksmas 'žmogus kaip 
ir visi muzikantai, jis be *per- 
stojimo jaute savo- gerbleje 
linksmybia. Priek tam mėgo 
labai kazyriuot, o labiausia, isz 
einikio. Su savo dūda klausy
tojus palinksminęs, bovinda- 
vosi ir jis draugia bet nuola
tos dirstelėdavo ir in' stikleli, 
tai vėla kazyriuodavo taip, jog 
ka uždirbdavo tai viską pra- 
■szvilpdaivo, su tuszcziu gisze- 
niu namon gryždavo. Linksmi
no jis susirinkusius ir be dū
dos visokiais szposais, todėl 
niekas namon isz karežiamos 
nesiskubindavo, iki jis neisz- 
eidavo: ir dar sziandien' apie ji 
Czekuose minavoja.

Viena karta Szvanda per at
laidus paszventinimo bažny- 
czios, nuo piet iki gaidžiu pri- 
sigrajines, daug uždirbo pini
gu, o kad ir jaunieji jo prasze 
kad da pagrajinitu, tai jis ne
klausė nes jau jam ta diena nu
bodo grajint, o ve ir jis norėjo 
kokia eilia, apsisukt. Ant galo 
sėdo prie stalo tarp kitu ir 
pradėjo už iszgrajintus pini
gus gert ir su savo- pasakai
tėms szjposus provint. Ant galo 
ulžsimane kazyruot; pradėjo, 
kalbint viena ir kita, bet kad ir 
prasze, vienok nei vienas netu
rėjo akvatos.

Szvanda nemego isz karezia- 
mos eiti, kol da pinigu kisze- 
niuje turėjo, o ypacz sziandien, 
daug uždirbės, turėjo norą kai-1 
zjyriuot. O 
žiurėjo tai 
ke. Nedave 
neatbūtinai

•Matydamas kad kdžmas •atsi
traukė, perpykęs už gervina už 
mokėjo ir iszejas savo keliais 
nuėjo. z

■— Dražicziuose, taip pats, 
in save eidamas ir in visas pu-: 
sės svyruodamas kalbėjo, — 
yra atlaidai,' o daraktorius ir 
iszaltyszius mėgsta kazyriuot, 
O tai taip, Dražicziuose, tai 
!bus vaikine.

Naktis buvo szviesi, o menu
lis szviesiai z žibėjo. Szvenda, 
ant kryžkeles atėjo o, pakeliąs 
galva, sto jo, ir nusiminė. Pulkas 
kuosu ir juodvarniu augsztyn 
pakilo; priesz ji stovėjo ketu
ri stulpai, o, ant ju skersiniai 
balkiai; ant kožno balkio ka
bojo pusiau supuvę negyvėliai. 
Szvanda dasiprotejo' jog tai 
buvo kartuves, kurias kitados 
laukuose pakelėse state, ant 
kuriu piktadarius kardavo ir 
tie per ilga laika kabodavo,' 
del baimes vagiu ir razbainin- 
ku.

Sztai stojo priesz ji nelabai 
augsztas, su iszbąlusiu veidu, 
juoduose rūbuose ponas, kuris 
prisiartinęs, paklausė isz leng
vo:

— Kur taip vėlai muzikan
tei! skubini?

— In Draižiczius, 
pone!

—O ar nenorėtum 
savo dūda uždirbt ?

— Prisigrajinau in 
užsidirbau sidabriniu

daiug tai dabar paužsziu.
—- Sidabriniai niekai, mes 

tau auksu užmokėsimi Ir isz- 
emes sauja isz kiszeniaus rau
donikiu, parode Szvandai.

Dudorius nusistebėjas, neno
rėjo eiti, bet auksiniai ji tuo
jaus pergalėjo it ėjo su juodu, 
ponu nusitveria už ranku. Mai-

neretai in: - stikleli 
matomai užsitrau- 
kitiems pakajaus; 
norajo kazyriuot.

juodas

su

vales, 
pinigu

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

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

Vienoje vietoje kokia 
tai dukrele, 

Patogi jr kaip stirnele, 
Namie niekad neiszsedejo, 
Eambilium su kokiu tai 

Makaronu važinėjo.
Ir tiktai parvažiuodavo 

kada auszdavo,
. Bet ne ilgai taip kūmavo, 
Ant galo diegti in paszone 

gavo, 
Kol eacytes nuo garnio 

nepagavo, 
Ant galo mamytei akys 

atsidarė, 
Kada dukrele negerai 

darė, 
Bet to jau nepataisys,- 

Jokia, gyduole neiszgydys!
Gerai prispausk, mamele, 

' Prie darbo savo dukrele, 
Ba kaip prie darbo 

pripras, 
Tai ir ramybe suras, 

O tasai nelabas garnys, 
Niekad pas ja .

neatsilankys, 
Mamule sarmatos neturės, 

Ir su dukrele pasigirti 
gales.

* *
Sztai kas vienam mieste 

atsitiko, 
Kokia tai mergele in 

czion atvyko, 
Galoni smarves 

ulžif undine, 
Ir sau, vaikina prisisavino.
Tuojaus ant užsakų davė, 
Staigai Veselka padare, 
Bet nežinau ar Veselka 

buvo?
Gal viskas jau pakliuvo.

* *
Daug, naujienų turiu, 

Bet in New Yorka keliauti 
turiu, 

Su savo kūma 
Baltruviene, 

Pažiūrėti ten visokiu 
daigtu. 

Bet Dieve duok kad nors 
karta pasibaigtu, 

Kad nekurios moterėlės 
protą gautu.

Ant sziandien bus gana, 
Kurna, turi szalti tai 

stena. 
Reikia ja atlankyt, 

Ant keliones iszgydyt. 
Mat yra pasirengus in 

kelione, 
Pasilsėsim ir bus didele 

malone.

szesi Szvandai galvoje ir neži
nojo kur eina.
x Sztai pasijuto stovintis ko
kiame tai palociuje, kuriame 
-daugybe žvakių žibėjo-, sėdėjo 
trys ponai, kaip pirmutinis, 
kuris dudoriu atvede, pasire- 
dia; turėjo jie priesz, save di
delius krūvas aukso ir trauke 
po daugybe statydami einiki. 
Priek tam stovėjo daug bute- 

! liu su vynu ir tankiai gere.
— Broliai, atvedu jums kū

ma Szvanda, tarė dudoriausi 
v ėdikas* kuri visi aplinkiniai 
taip vadino, o mes seniai gei
dėme ji pamatyt, o ir muzikia 
girdėt. Asz mistinu kad isz to 
džiaugsitės; juk sziandien no
rime sau pasilinksmint.

—- Gerai padare! Pritarė 
vienas isz tu trijų, o atsisukęs 
in Szvanda tarė :

— Sėsk, dudoriau,’ atsigerk 
vyno! Ir padavė jam pripylęs 
stiklą vyno.

Szvanda paėmė stiklą ir isz- į 
gėrės iki dugno, pastate tusz- 
czia stikleli ant stalo- ir nusi
ėmęs .nuo galvos kepure tarė:

— Tegul tau broli buna ge
ras (nes taip pirmutinis ji pa
mokino).

—- Na, užtrauk dabar! Pa- 
szauke antras.

Szvanda sėdo ant suolo ir 
pradėjo taisyt dūdas, o tas, ku
isis atvede Szvanda, sėdo- prie 
tu trijų, ir isz kiszeniaus isz- 
emes baisiai didelia su auksi
niais mafezna, papylė priesz sa
ve ant stalo.

Szvanda užtraukė viena 
dūdos jog net ponai nudžiugo 
ir • taip pradėjo but 
jog net dudorius pradėjo 
tis.

State ponai kas syki vis dau- 
giaus, pinigai ėjo nuo vieno 
pas kita, kaip vanduo, o kazir- 
ninkai tarp saves linksmai ir 
garsiai sznekejo, vyną nuola
tos gero, o Szvanda taipgi 
jiems neapsileido, trauke stik
lą po stiklui.

Bet kaip tas galėjo but jog 
isz buteliu vynas neiszsitusz- 
tino', vis buvo pilni.

Kaip tik Szvanda paliauja 
grajines tai tieji ponai duoda 
saujomis, auksinius ir gy're ji 
sakydami jog d a tokio grajaus 
negirdėjo o jis atsakydavo:

—■■ Tegul tau broli geras 
buna giliukis!

Taip traukėsi kėlės valandas 
ne ant galo Szvanda pradėjo 
greita szoki grajint, tie jau už 
stalo nenusedejo, pamėtė ka- 
zyres ir pradėjo szokinet, jog 
net dudorius stebėjosi.

Szvanda paliovė grajines, 
tie paliovė szokia, paėmė vie
nas nuo jo krepszi, priėjo prie 
stalo, visus pinigus sužėrė in 
krepszi ir duodamas dudoriui 
tarė:

— O tai turi už tai, jog 
mus palinksminai!
' Szvanda savo akimis netikė
jo-

Nusidžiaugė labai pamatęs 
tiek daug pinigu, užmirszo- isz 
džiaugsmo ir tuos žodžius ku

riuos tas pirmutinis ponas ji 
pamokino ir paszauke:

— Dieve jums szimtaropai 
užmokėk!

Dar tu žodžiu nepabaige kal
bėt, akys jo apteme, palocius, 
ponai, kazyres ir viskas pra
puolė.

Ant ryt, anksti žmogus vė
žė in lauka meszla. Atvažiavęs 
ant kryžkeles, kur tos kartu
ves stovėjo, iszgirdo grajinant. 
Žmogus klauso ir kaip arti pri
važiavo, pažino ant grajaus 
kad tai Szvanda ir pradėjo 
szaukt:

— Szvanda, hei Szvanda! 
Bet žiuri, kad Szvanda sėdi 
augsztai ant, balkio kartuvių 
ir in savo dūda puczia, o pikta-1 
dariai pakarti nuo vėjo siū
buoja.

-— Po kvarabu, Szvanda! 
Ka tu ten taip augsztai veiki? 
Szvanda kaip isz miego pabu
dęs dūda ant žemes isz ranku 
paleido ir dairėsi in szalis. Da
bar pažino kur randasi. Žmo
gelis pagelbėjo jam nulipt ir 
Szvanda, kuriam dabar pagi
rios iszruko, papasakojo vis- 

j ka, kas jam atsitiko'. Atsmiine 
apie raudonikius, krato krep
szi, verezia kiszenius bet ne1 
skatiko neranda!

Žmogus persižegnojas tarė:
— Tai jus Dievas nubaudė 

jog taip megote isz to nelabo 
einikio grajint.

— Teisybe, atsake dre'be-

damas Szvanda, iszsižadu da
bar ant visados kazyru.

Dalaike Szvanda prižadėji
mą, o ant padekavon.es aukos, 
jog sveikas isz tos nelaimes 
iszejo, pakalbino bažnyczioje 
dūda su kuria piktoms dva
sioms grajino, kuri dar ir 
sziandien kabo.

Žmones pasakoja jog toji 
dūda kožna meta tame laike, 
kuriame Szvanda velniams 
grajino, ji pati grajina.

----- GALAS-----

UŽKEIKTAS NAMAS
j JAU tai teisybe pasakius, ne

buvo visam mieste myli- 
mesnio žmogaus kaip Ponias 
Smageviczius. Teisingais, pui
kios szirdies, ne szyksztus, vi
sados linksmas ir szposininkas 
visu szirdys prie jo, lipo. O ve, 
kaipo teisingas miesto rodinin
kas, nuo katrų galėjo imti pi
nigus tai ėmėsi, bet ne lupo 
kaip tai kiti, o nuo- biednuju 
nieko neimdavo, tiktai da duo
davo jiems paslaptai. Del visu 
inkalbinedavo jisai paezedu- 
ma, visuotiniu mokeseziu, ne
didino, tiktai da mažino. Jei
gu. savininkai namo pakelda
vo randas, tai jis perkalbinėjo 
kad tai yra laibai nežmoniszkai 
ąpipleszineti žmones.

Tame mieste numirė Ponas 
Titusas Skupaitis, dede Sma- 
gevieziaus, beveikis, naszlys,,

kurio visas turtas gavosi jo se- 
serunui. Ponas Smageviczius 
mažkada susidėjo su savo dede 
kada da tas buvo gyvas, labai 
retai atsilankydavo pas ji, tik
tai tada kada buvo svarbus 
reikalas. Reikia žinoti jog 
Skupaitis buvo svarbus reikah 
las. Reikia 'žinoti jog Skupai
tis buvo labai kietas szyksztuo1 
lis, edynu kaip niekszas pasku
tinis, be szirdies del biednuju, 
o, ka savo randininkus tai lu
po be mielaszirdytes.

Paliko taipgi, nebašzninkas 
Skupaitis, murini narna, po tei 
sybei ir labai taip papuosztas, 
bet didelis ir gerai užlaikytas 
kuri randavojo žmones viduti
nio luomo, apie dvylika szei- 
mynu, o žemai turėjo užemes 
pora ruomeliu dažiuretojas na
mo sargas.

Naujas savininkas apimto 
turto ir namo paskyrė pirmiau 
šia puse turto ant geradejingu 
mieriu, idant pataisyti skriau
das kokias niebaszninkas del 
žmonių i padare, o paskui pra
dėjo peržiūrinėti kontraktus 
randauninku namo. Didelei 
persieme ant bagotystes ne- 
baszninko dėdės, kuris kas met 
pakeldavo randa gyvento jams 
namo ir viskiais budais 
skriaudė.

Bus dabar kitaip! 
rodysiu žmoniems jog
žmonių su geroms szirdims!

Kada taip puikiai galvojo

juos

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

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Let us show you the

created by

oicar c?&n.

egency I

Naturally, the/re important to you! That's why we want you 

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

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

Check the perfect

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

Ponas Smageviczius, inejo in 
pakaju dažiuretojas namo 
idant užkuriuose dalykuose da 
siekti tvarka nuo naujo pono.

Gerai kad tamista Reksni 
ateini, tarė Ponas Smagevicz
ius, turiu su tamista reikaleli. 
Pasakysi tamista del visu ran
dauninku, jog nuo pirmutinio 
kvartolo, randa bus sumažinta 
ketvirta dalia. .

— Gal ponas norėjai pasa
kyti jog pakelti randa, tarė 
Reksnis.

— Asz pasakiau, kad suma
žinta rauda, tarė Ponas Sma- 
geviczius. ,

— Del Dievo! Tai negirdė
tas daigtas, kalbėjo Reksnis, 
jog jeigu,...

'Negalėjo dabaigt savo kal
bos, kad sztai pertrauke Ponas 
Smageviczius ir jau lig su 
staigumu: ,,

— Mano brangus Reksni! 
Asz esmių tokio budo, jog ka 
asz pasakau, tai taip turi būti! 
Padarykie tamista tuojaus 
kaip asz liepiu, asz savo laike 
iszduosiu kožnam raszta.

Tasai nusidyvijas, iszejo, o1 
baime atsimuszinejo ant jo 
veido; pati atidaryto jaus pate- 
mino permaina ant jo veido.
! — Kas stojosi?

— Jau gana, baisybe! Dau
giau negalėjo isztartį.

— Ar nuo dinsto atstatė ?
Ar neiszdysimes isz namo?

— Na, ne, ne taip, tarė Reks
nis, kada biski atvėso.

— Ar žinote, musu naujas 
gaspądorius ant kart szian
dien papaiko!

Žinoma, jog motiną nei duk
tė netikėjo Rėksnio pasakai, 
greicziau riužiurinejo tęva ku
ris gal buvo' užsitraukęs. Ant 
rytojaus jau intikejo žodžiams 
tėvo kaip jisai nuėjo pas ko
žna randau.niinka.Jr apsakė jog 
numažins randa niaująs ponas, 
o neprijautė kas isz to nusides.

Apie visus randauninkus 
baime, nes prijautė koki pako
voju tame. Gyventojai namo 
visi nusprendė jog ežia kals ne
imto pasidarys.

— Tame kas yra! Kalbėjo 
visi, bet nežinojo tiktai vienas 
prakalbėjo:

— Pažiūrėsite kaimynėliai, 
jog netrukus tasai namas nueis 
su durnu. Turime visokiu niek 
sziu 'žmonių, kurie uždegs. Gas 
padorius da. nauda isz to turės!

— Tai ne! Atsiliepe antras 
jau asz nuo seniai matau jog 
namas yra nedrūtas ir netru
kus sugrius ir mus griuvėsiuo
se palaidos. Tai gaspadoriui 
apie tai eina kad tiktai nevie
nas neiszsikraustytu tai nuže
mina randa norėdamas tuom! 
apstabdyti.

Ir tarnaites, kurios tarnavo 
pas Skupaitis po smert szpu- 
kuoja, trankosi skiepuose ant 
augszto, skambina su lenciū
gais ir dejuoja. Ant augszto 
sake buk girdėjo- staugimu, 
traukymą su durimi ir dūsavi
mus. ' .

— Tasai namas užkeiktas ir 
niekam netikės, asz pasijiesz- 
kosiu sau kitur tarnystes nuo( 
pirmo pametus.

Ir kas stojosi isz visu bai
mes? Kada su randauninku 
menesis pasibaigė, galva-truk- 
cziais iszsikrausto visi in kitur 
o' ir Reksnis in kitur iszsikraus 
te.

Smageviczius apie tai dasi- 
žinojas kalbėjo:

“Jeigu kam gerai padarysi, 
Tai padėkos neturėsi.”,

—GALAS—
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ZiniosVietines
; — Seredoj pripuola Szv. 
Apolinaro ir Szv. Severino, o 
Tautiszka Vardine: Nenlura. Ir 
ta diena: 1918 metuose Prez. 
Woodrow Wilsonas inteike sa
vo '“Keturiolika Punktu” mu
su Kongresui del Pasaulines 
Taikos; 1547 m., Prašu Lietu
voje atspausta pirmoji Lietu
viu kalboj knyga: “Katekizmo 
Prasti Žodžiai.”

— Buvus miesto gyventoja 
panele Helena Strelkiute isz 
Pottstown, Pa., ana diena lani- 
kesi mieste pas savo broli Vin
ca, sesute Ona ii’ szvogeri Mat 
Brennan, nuo 317 W. Mahanoy 
ulyczia.

— Ketverge pripuola Szv. 
Julijono o Tautiszka Vardine: 
Algis. Ir ta, diena: 1905 nu., Se- 
napilas Žandaru teismas isz- 
teisino devyniolika Lietuviu, 
kaltinti už platinima Lietu- 
viszku rasztu ir Lietuviszkos 
literatūros; 1765 m., iszrade- 
jas Eli Whitney iszrado ir su
tvėrė maszina kuri vata atski
ra nuo seklu, szitas darbas iki 
tada buvo rankomis dirbamas 
ir vata tada labai brangiai 
kasztuodavo, bet per szita isz- 
redima, vata atpigo ir buvo 
Amerikos geriausias biznis; 
1945 m., Generolas MacArthur 
armija pribuvo ant Luzon Sa
los; 1950 m., mainieriai prade
da daug mažu ir vietiniu strei
ku, .nors unija jiems neprita
ria; 1950 m., Amerika pasižada 
ginti Yugoslavia, jeigu So
vietu Rusija ant to kraszto už
sipultu.

—— ipc M j /i tWiopo, sn-
nus Edvardais, žmona Floren
ce su vaikais isz Wilkes-Barre; 
lankėsi pas žentą Vinca ir duk- 
tere Margareta Svirskus ir 
szeimyna, nuo 516 W. South 
uly., ir prie tos progos atlanko 
“Saules” Redakcija, atnaujin
ti Savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule,” nes ponia Vo- 
syliene yra musu sena skaity
toja nuo daugelis metu. Acziu 
visiems u'ž atsilankymu..

— Petnyczioj pripuola, Szv. 
Vilimo — Vilhelmo, o Tautisz
ka Vardine: Ragaile. Ir ta die
nia: 1916 m., asztuoniolika 
Amerikiecziu buvo razbain i li
ko Villa nuszauti, Meksikoje; 
1944 m., pasimirė Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona; 
1920 m., Suvienytu Tautu San- 
junga, insteigta.

Ir Toki Yra Reikalingi
Latras — Teisybe sakai, 

ponas advokatai, kad asz es
mių latras, bet ir toki yra 
reikalingi ant svieto.

Advokatas — Kam toki 
yra reikalingi?

Latras — U-gi jeigu mu
su nebutu, tai isz ko sūdai 
ir advokatai užsilaikytu!

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

SKAITYKIT
EgT'SAULE”^
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LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

40-JA SUKAKTI

Reiktu Kuo Iszkilmin- 
giau Paminėti

( Elta) 1958 m., Vasario 16-ji 
diena bus sukautuvine Tautos 
Szvente. Minėsime 40 metu 
nuo Lietuvos Nepriklausomy
bes atstatymo paskelbimo. 
Kaip bebutu nuo tragiszkas 
musu Tautos dabartinis liki
mas, Vyriausiasis Lietuvos Isz 
laisvinimo Komitetas kvieczia 
visus Tautieczius Jubiliejinius 
Metus sutikti ne tiktai pakelta 
dvasia, bet ir su pasididžiavi
mu savo Tauta ir jos Didvy
riais, kurie veike, kurie kentė
jo ir aukojosi už savo žmonių 
laisve ir szviesesne ateiti, Dau
gybe prieszu Lietuva turėjo, 
su daugeliu kovojo ir nemaža 
ju nugalėjo, bet buvo laiku ka
da joje buvo ir tamsu irjuoda! 
Nepaisant to, Lietuviu Tauta 
niekados nepuolė in nevilti. 
Prieszingai, ji visus sunkumus 
sutiko ryžtingai ir kovinga 
Ar tai buvo 1831-ji metai, ar 
1863-ji, 1905-ji, ar, pagaliau, 
1918 ir 1941-ji metai, ji drąsiai 
stojo in nelygia kova už savo 
tieses laisvai gyventi savoje že 
meje. Ta kova ji garbinga te
isia toliau, ligi vėl bus atstaty
ta Lietuvos Nepriklausomybe.

Vasario 16-sios minėjimą tu
rime todėl atszvesti ta paczia 
ryžto ir pasiszventimo dvasia 
kuo iszkilmingiausiai. Visu 
yra szventa pareiga minėjimus 
organizuoti ir juose dalyvauti 
kuo gausiausiai. Savo tikru 
daljnra.vjmu. parodysime vi 
siems, ypatingai svetimiesiems 
kad mes nepamirsztame savo 
Tautos, nepleidžiame jos nelai
mėje, bet vieningai ir drąsiai 
kovojome ir kovosime už jos 
laisve ir nepriKlausomybe. 
Platesniam šzios szventes su
organizavimui reiktu atlikti 
sztai kas:

Sudaryti jau dabar reikalin
gus komitetus, in kuriuos pa
kviesti žymiausius geros va
lios Lietuvius be pažiūru skir
tumo.

Pakviesti žinomus politikus, 
valdžios žmones ir kultūrinin
kus kalbėtojais.

Papraszyti geriausias meni
nes jėgas: solistus, chorus, 
szokejus ar vaidintojus pasi- 
ruoszti dalyvauti szvente j e su 
aukszto lygio programomis.

Parūpinti tinkamos litera
tūros, kuri nuszviestu Lietu
vos nepriklausomybes laiKO- 
tarpio ūkinius, kulturinius ir 
socialinius pasiekimus, pavaiz
duotu Lietuviu kulturini ir 
ūkini innasza in imigracijos 
kraszta ir iszkeltu žinomuosius 
Lietuvius, kur jie begyventu. 
Szia medžiaga, atėjus laikui, 
iszdalinti spaudai.

Kontaktuoti spaudos žmo
nes ir atlankyti žymiausiu 
laikraszcziu redakcijas, pra
szant paraszyti straipsniu ir 
paskelbti pasikalbėjimu apie 
Lietuva.

Organizuoti pamaldas su ge
riausiais pamokslininkais žy
miausiose vietos bažnycziose. 
Pamokslininkai vietine kalba 
turėtu pasakyti pritaikytus 
pamokslus. Pamaldose turėtu 
visi Lietuviai gausiai dalyvau
ti. Szalia to reiketu praszyti 
visu tikėjimu auksztuose dig
nitorius paskelbti ta diena

maldos diena už pavergtosios
Lietuviu tautos iszlaisvinima
isz Komunizmo vergijos.

Paruoszti tinkamas rezoliu
cijas, in kurias vietine spauda 
atkreiptu savo dėmėsi, ir pa
siusti jas valstybių ir vyriau
sybių galvoms, užsienio politi
kos vadovams, parlamenta
rams ir savo gyvenamojo 
kraszto atstovams prie Jung
tiniu Tautu.

Paraszyti laiszku politikams 
valdžios ir parlamento žmo
nėms ir spaudai, iszkeliant 
Lietuvos byla ir praszant pa
dėti atgauti jai laisve.

Suorganizuoti kaip galima 
placziau vajus Tautos Fondo 
reikalams ir skatinti visus kuo 
duosniausiai aukoti VLIKo 
radijo ir informacijos darbams 
finansuoti ir reikalingai litera
tūrai ruoszti ir spausdinti. 
Tam tikslui kiekvienas Lietu
vis turėtu paaukoti bent vie
nos dienos uždarbi. Szis sukak
tuvinis vajus turėtu sutelkti 
tiek leszu, kad jos susitprintu
VLIKo vedama laisvinimo 
darba ir priartintu musu pa- 
vergtajai tautai laisves rytoju.

Pritraukti jaunimą gausiai 
dalyvauti sziame minėjime, jo 
ruoszime ir vajaus organizavi
me. Jis savo dinamiszkomis 
iszgaliomis turėtu parodyti 
ka gali ir kad yra vertas savo 
tautos pagarbos ir pasitikėji
mo.

Kreiptis in savuosius ir sve
timuosius, praszant ju žymes
nes paramos Lietuviu vedamai 
laisvinimo kovai.

Rasti žymiu vietos veikėju, 
kurie sutiktu pakalbėti apie 
Lietuvo per vietos radijo sto
tis ir televizija.

Gauti audiencijas ir aplan
kyti valstybių galvas ir-p^fe1' 
kus, praszant j u paramos Lie> 
tuvos laisvinimo bylai. Tam 
tikslui paruoszti ir inteikti 
jiems atitinkamus rasztus-me- 
morandumus.

Iszleisti savosios spaudos 
specialius numerius tai sukak- 
cziai paminėti.

Suruoszti, kur galima, uni
versitetuose, klubuose ir orga
nizacijose specialias paskaitas 
apie Lietuva.

Paskelbti isz anksto atsi- 
szaukimus per radija ir spau
da ih savuosius, raginant juos 
placziai organizuoti szventes 
minėjimus ir juose dalyvauti.

Suruoszti, kur galima, isz- 
kilmingas eisenas su tautinė
mis vėliavomis in minėjimu sa
les.

Gausimus isz valstybių vyru 
tai progai priatikytus sveiki
nimus ir vieszus parieszkimus 
paskelbti spaudoje, savoje ir 
svetimoje.

In minėjimus, szalia savųjų 
pakviesti vietos žymiausius as
menis ir pavergtųjų krasztu 
vadovaujanczius veikėjus.

Kreiptis in Pavergtųjų Eu
ropos Tautu organizacijas, kur 
tokios yra, praszant jas pa
skelbti ta proga savo reikala
vimus iszlaisvinti Lietuva.

Pagal vietos sanlygas minė
jimo programa plėsti ir invai- 
rinti.

Teisingas
Sudžia — Tu vaikine, ne 

kam esi tikes žmogus, jeigu 
antru kartu stoji in suda!

Vaikinas — O ne, ponas 
sūdžiau, jau ketvirtu kartu!

^Pirkie U. S. Bonus:

VIENAS SKAITO,...
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu avie
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

viesza szvente net 34 valstijo
se. Isz Pietiniu valstijų: Ala
bama, Florida, Georgia ir Miss 
issippi teikia garbe tiems, ku
rie puolė Naminėje kareje, Ba
landžio 26-ta d., Tennessee val
stija Birželio 3 d., ir Virginija 
Gegužio 30-ta diena.

Kelios valstijos apvaikszczio: 
ja vietines szventes: Vasario 
14-ta diena yra Inleidimo die
na (Admission Day) Arizonoj; 
Birželio 15 d., Pionierių diena; 
Idaho; Kovo 4 d., Pernsylvan-’ 
ijos diena Pennsylvanijoj; Ba
landžio 19 d., Patriotu diena, 
Maryland ir Massachusetts.

Medžiu diena, kasmetinis 
medžiu pasodinamas, placziai 
apvaikszcziota kiekvienoj val
stijoj, kad nors ne paczioj die
noj. Laikas mainosi. Sziuo 
apvaikszcziojimu pastangos 
dėtos kreipti, per mokyklas,

tautos vaiku atyda in girinin-
kystes svarbumą. Nebraska
valstijoj suvirsz milijonas me
džiu buvo pasodinta Balandžio
menesy 1872 m., kuomet Me
džiu diena pirmu syk investa.'
Nuo to laiko, diena paskirta; 
kiekvienais metais kiekvienos
valstijos gubernatoriaus kaipo 
Medžiu diena ir toje dienoje 
medžiai pasodinti per visa sza- 
li. Californijoj, Kovo 7 d., gi
mimo diena Luther Burbank, 
agrikulturisto, kurio visoki pa 
bandymai su augalais davė pa
sauliui nauju vaisiu, daržovių 
ir augalu apvaikszcziota kaipo 
Medžiu diena.

Invairios szvetimtaucziu gr 
peš Suv. Valstijose kasmet ap
vaikszczio j a savo Tautiszkas 
Szventes su visokioms iszkil- 
mems.

LIETUVISZKAS SURIS
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company 
Mahanov City. Pa.. U.S.A.

AMERIKOS
SZVENTES

Kad nors Suv. Valstijose kas 
met szeszios vieszos szventes 
yra apvaikszcziotos, bet nėra 
Tautiszku Szvencziu szioje sza 
lyje, kurias kiekviena valstija 
užlaikytu. Net ir Liepos ket
virta diena (Nepriklausomy
bes Diena) 
szvente.
kiekvid

szvėnteiB 
*^Bet 
maždaug 
tęs szioje

nėra
X^fefltymo, bet 
istija sMjųnustato 
laikys vieszcft<Įs

zios dieijp3'AU1*ios 
L-v-galiszkos szven 
szalyje yra Kalėdos, 

Nauju Metai, Vaszingtono gim
imo diena, Vasario 22-tra die
na) ; Nepriklausomybes Diena 
Liepos 4-ta; Darbo Diena Rug
sėjo 1-ma d., ir Dekavones Die
na, Lapkriczio paskutinis Ket- 
vergas. .Paprastai Suv. Vals 
Prezidentas paskiria Padeka- 
vojimo Diena bet tas legalizu
oja szvente District of Colum
bia ir teritorijose.. Ir todėl 
kiekvienas Gubernatorius isz- 
leidžia panaszia proklamacija, 
szaukiant jo valstijos pilie- 
czius apvaikszczioti Dekavo
nes Diena. Pastaraisiais me
tais szita szvente placziai ap
vaikszcziota svetimose szalyse 
kur tik Amerikiecziu randasi. 

Apart virszminetu szvencziu 
dar yra kelios kitos legalisz- 
kos ir vieszos szventes kurios 
yra apvaikszcziojamos kaiku- 
riose valstijose.

Spalio 12 d., Amerikos atra
dimo diena apvaikszcziota kai
po “Kolumbo Diena” net 34 
valstijose.. Kolumbus Spalio 
12 d., 1492m., atrado Amerika.

Generale Rinkimu Diena tai 
yra pirma antradienis po pir
mu pirmadieniu Lapkriczio 
men., laikyta legaliszka szven
te kiekvienoje valstijoje isz- 
skiriant tik szeszias.

Lincolno diena, Vasario 12d. 
yra legaliszka szvente net 29 
valstijose. Pietinėse valstijo
se kimimo dienos Jefferson Da 
vis, prezidentas konfederalisz- 
ku valstijų laike Namines Ka
res, ir Robert E. Lee, konfede
racijos vyriauses militariszkas 
aficierius yra vieszos szventes.

Atminimo Diena, Gegužio 30 
d., kapu puoszimo szvente, yra

Istorija Apie. . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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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 Angelines 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliui gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis J>utu 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

micwgKn

WHIGAN FARM 
cheese

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

!
. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir 
; Motinos Szvencz. •!

■ Į Sapnas Motinos Szven-
Į cziausios, miegan ežios ]> 
Iant kalno Alyvų, žemei j!

Batanijos, bažnyczioj ' ! 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. >

Knygos Did. 3%x5% col. ]!

Į
TIKTAI, 25 Cts. <

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

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.”

Z^A - B - GĖLAIS
arba pradžia 

SKAITYMO 
...ir...

RASZYMO 
64 pus. Did. 5x7 col. 

Dabar Po 25c. 
Saule Publishing Co., 

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

Pinigiszkas Vajus Del 
Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jan. 2 
Diena ir tesis iki 31 D.

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

^Pirkie U. S. Bonus!




