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Isz Amerikos Lyties Permaina

MAŽI AUTOMOBILIAI

Pakurta Fordo Bizni

DETROIT, MICH. — Fordo 
automobiliu kompanijos vir- 
szininkai yra panaikina savo 
naujo “Edsel” automobiliaus; 
visa, sztaba, ir dabar stengiasi j 
parduoti daugiau savo auto
mobiliu isz Užsienio, kurie yra 
mažesni ir pigesni.

Prezidentas Henry Ford An
trasis dabar panaikino visa 
“Edsel” automobiliaus sztaba 
ir visa to savo fabriko szaka 
suvienyjo su Lincoln-Mercury 
automobiliu sztabu.

Dabar visi Fordo kompani
jos automobiliai bus po viena 
vyriausybe iszimant Fordo au- 
tcmobilliu.

Kompanija tikėjosi pirmais 
metais parduoti mažiausia du 
szimtu tukstancziu tu nauju 
“Edsel”- automobiliu. Bet iki 
sziol yra parduota mažiau ne
gu dvideszimts penki tukstan- 
cziai.

Fordo kompanija, nors vie
na isz bagocziausiu, dabar ma
to kad baisiai sunku nauja au
tomobili, investi. Kaiser-Fra-1 
am-’kompanija su daug milijo
nu doleriu nebegalejo iszsilai- 
kyti; Nash kompanija net ir 
dabar vos-ne-vos laikosi; Stu
debaker ir Packard teipgi bė
doje; ir trys ar kitos kompani
jos panasziai, kaip grybai isz- 
dyko bet greitai suvyto.

Matyt kad Amerikos auto
mobiliu biznis yra trijų kom
panijų rankose: General Mo
tors, Chrysler ir Ford.

Bet nors Ford kompanija 
randasi tu trijų tarpe, bet pasi
rodo kad net ir jai beda su nau
ju automobiliu.

Czia nebutu pro szali val
džiai, isztirti ir dažinoti kaip 
tos trys kompanijos gali visa 
ta bizni taip suriszti, kad nie
kam kitam nevalia insikiszti.

Dvideszimts asztuoniu me
tu iamžiaus Ponia Rosina 
Traini, dvynuku motin’’, pa
rodo savo musku’us, kokia 
ji drūta. Ji gyvena Rymoje 
Italijoje. Ji sako kad mažu- 
pamažu ji virsta in vyra. Ji 
sako kad ji važiuos in Angli 
ja del operacijos, kad ji vis- 
iszkai taptų vyru.

DVI VAGYSTES

Ar Du Vagiai; Ar 
Tas Pats?

Apsauga Vienybes Reikalinga, 
Sako Senatorius L. R. Johnson;

Eisenhoweris. Turėtu Insikiszti
WASHINGTON, D. C. — 

Senatorius Lyndon R. John
sen, Demokratu vadas dabar 
kreipiasi in Prez. Eisenhoweri 
ir sako kad musu kraszto ap
saugai verktinai reikia vieny
bes, ir kad ta vienybe vien tik 
Prezidentas Eisenhoweris gali 
investi.

į Jau kelies sykius buvo ir ki- 
| tu Eisenhoweriui patarta in
vesti bet kokia tvarka tarp 

į Armijos, Laivyno ir Lakunu 
Szta.bo vadu, kaslink musu 
kraszto apsaugos.

Bet Prez. Eisenhoweris bai
siai nenori czia insikiszti. Ir 
aiszkus dalykas, nes nepa- 
mirszkime kad pats Eisenho
weris yra ar buvo armijos ka:

rininkas.
Stengdamasis isz szitos keb

lios ir nemalonios pareigos isz- 
sisukti, Prez. Eisenhoweris 
yra paskyręs McElroy kaipo 
bosą visu musu vaisko szaku. 
Bet daug žmonių sako kad tai' 
negana, kad reikia czia Prezi
dento ir viso Kongreso žodis 
ir insakymas.

Senatorius Mansfield, D 2- 
mokratas isz Montana turi ki
ta iszriszima: Jis patarė duoti 
sakti visiems trisdeszimts 
trims invairiu apsaugos sekre
torių pagelbininkams. Tada, 
jis sako, mes žinosime ka kal
tinti jeigu kur klaida bus pa
daryta.

Ir ant to Eisenhoweris nesu

tinka.
Lawrence A. Hyland, virszi- 

ninkas in Hughes eroplanu fa
briką dar kita patarima duo
da: Jis sako kad kadangi da
bar nei apsauga nei gyvas ka
ras nėra vien tik szaudinimas, 
bet inrengimas baisiai painiu 
ginklu, tai prie kiekvieno ap
saugos sekretoriaus, prie kiek
vieno vaisko virszininko reikė
tų paskirti nekarininka moks- 
lincziu, kuris galėtu tokiems 
karininkams patarti ir jiems 
paaiszkinti apie musu naujau
sius ginklus. Svarbiausia, jis 
sako, reiketu paskirti kelis ci
vilinius mokslinezius del Ap
saugos Sekretoriaus.

o o o

BUVUSIO ANGLIJOS 
MINISTERIO ŽMONA

Buvo Sužeista
Motorciklio

LONDON, ANGLIJA. —
Septynios deszimts keturiu 
metu amžiaus Ponia Neville 
Cheimberlain naszle buvusio 
Anglijos Ministerio, buvo par-

muszta ir suvažinėta motorcik
lio, ant Victoria ulyczios, apie 
puse mylios nuo Buckingham 
Palociaus.

Ponia Chamberlain buvo nu- 
veszta in vietine Szvento Jur
gio ligonine. Daktarai sako 
kad jai sz’aunis buvo nulausz- 
ta.

Jos vyras buvo Anglijos Mi- 
I nisteris kai Antras Pasaulinis 
’ Karas prasidėjo. Jis pasimirė 
I 1940 metuose.

tame miesto kraszte, su revol
veriu vienoje rankoje ir su po
pieriniu maiszu kitoje, ir mosi- 
kodaimas su tuo savo revolve
riu in bartinderi, 27 metu am
žiaus Walter Mitchell, pasakė: 
“Pripilk!”

PHILADELPHIA, PA. — 
Ar czia buvo du vagiai su tuo 
paežiu tikslu; ar vienas buvo 
tokis greitas ir drąsus.

PenkioTka minueziu priesz 
vienuolikta valanda vakare, 
žmogus inejo in Mike’s saliuna 
su revolveriu vienoje rankoje 
ir su popieriniu maiszu kitoje.

Jis mosikodamas su tuo sa
vo revolveriu in saliuninka! 
Mykolą Stoni jam pakiszo tai 
savo popierini maisza ir jam 
pasakė: “Pripilk!” Ponas Sto
nis jam in ta jo maisza indejo 
szimta doleriu, ir tas vagis sau 
ramiai iszejo.

Ta pati vakara, keletą minu
eziu po dvyliktos valandos, 
žmogus inejo in Pennsylvania j 
Inn saliuna, kuris randasi ki-

Bartinderys Mitchell in ta jo 
maisza. indejo pustreczio szim- 
to doleriu, ir tas vagis iszejo.

Bet pirm iszeidamas, jis del 
kokios ten priežasties vienam 
kostumeriui davė per žanda.

Policijantai dabar stengiasi 
inspeti ar szitiedu vagiai sykiu 
sutartinai dirbo, ar vienas bu
vo toks greitas ir drąsus, o gal 
tik atsitiktinai du atskyri Va
giai susimislino ta paezia nak
tį pasipiniguoti.

SKAITYKIT

bst “saule”
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Apleistas Ligoninėje

Paliktas prie Ludlow ligo
nines duriu, in Springfield, 
Mass., szitas ka tik gimęs 
vaikutis buvo slaugiu suras
tas. Vaikutis buvo suvynio

tas in popierini maisza ir 
vyro marszkinius. Mažas 
rasztelis buvo prie jo pri- 
sektas:“Kad loska prižiūrė
kite mano vaikeli. Acziu. ’ ’

Susitiko Kinijoje
RUSIJA STAUGIA

Intaria Amerika Už 
j Apsaugai Iszlaidas 
I -----
I WASHINGTON, D. C. — 
į “Vagie, kepure dega!” Žiūrėk 
I kas dabar ima staugti ir Lo- i zoriu giedoti!

Sovietu Rusijos laikrasztis 
7 Izvestia” burna auszina, 
staugte staugia, strapsinius 
pyszkina, kad Amerika yra pa
skyrus mažiaukaip keturios’ 
deszimts bilijonu doleriu del 
apsiginklavimo ir apsaugos. 
Amerika tiek pinigu yra pa

Ponia Philip Fecteau isz 
Lynn, Mass., linksmai kal
basi su savo sunu Richard, 
Komunistiszkos Kinijos ka
lėjime in Peiping, kur jis 
randasi už neva sznipineji-

ma.
Ji yra viena isz trijų Ame- 

rikiecziu motinu, kurioms 
buvo pavėlinta atvažiuoti in 
Kinija ir pamatyti savo su
nu. Kitos buvo Ponia Mary

V. Downey isz New Britain, 
Conn., ir Ponia Ruth Red- 
mund isz Yonkers, N. Y., ku
ri yra inteikus praszyma 
kad jos sūnūs butu paleistas, 

a o o

“Missile” Dausu Pabūklas Rengiamas

Apsaugos Sekretorius Neil 
McElroy, po kaire, buvo pir
mutinis svietkas Kongreso 
Komisijoje, Vaszingtone per 
pasikalbėjimus su Kongres- 
monu Carl Vison, viduryje, 
komisijos pirmininku, ir Ge
nerolu Nathan Twining, Ka
ro Sztabo pirmininku, pirm 
negu jie pradėjo savo liudi-

nimus priesz ta komisija. 
Sekretorius McElroy sako 
kad jau yra pradėta gaminti 
statyti ta. dausu pabukla, už
vardinta “Polaris,” kuris 
tikima p a s ie k s pusantro 
tukstancziu myliu augsztu- 
mo. Ir jis bus galima paleis
ti, iszszauti nuo submarinu, 
povandeniniu laivu.

Knygyną szitame mieste.
Isz pradžių Graikijos valdžia 

nesutiko mums atlyginti, aisz- 
kindama kad tai buvo sukilė
liu niekszybes ir kad valdžia 
neatsako už tokiu sukilėliu 
darbus.

policija.
Bowerio podukre, szeszioli- 

kos metu amžiaus Fay Hink 
yra vienatine likusi isz tos 
szeimynos. Ji buvo iszejus ana 
sanvaite pasisvecziuoti su 
Christmans szeimyna kai ta ne 
lemta nelaime atsitiko.

3 ISZ SZEIMYNOS
NUŽUDINTI

kam, niekados neskelbia kiek 
ji paskiria savo apsigiinklavi- 
mui ir apsaugai; bet tie kurie 
žino, sako kad Sovietai skiria 
daugiau kaip dvideszimts sze- 
szta nuoszimti savo ineigos ap- 

i siginklavimui ir apsaugai.
Jeigu Sovietu Rusija pa- 

; skelbtu savo iszlaidas del apsi-;
ginklavimo ir del savo kraszto 
apsaugos, kaip jie ta pinigu

i paskyrima pavadintu? “Per- 
į galės Iždą?”

GRAIKAI
UŽSIMOKĖJO

skyrus isz keturiu szimtu tris
deszimts bilijonu ineigos. Tai 
reiszkia biski daugiau kaip 
devinta nuoszimti visos savo 
ineigos.

Sovietu Rusija, žinoma, nie-

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Graikijos valdžia. Amerikai už
simokėjo trisdeszimts tukstan
cziu doleriu už iszkada Graiku 
padaryta kai Graikai susprog
dino Amerikos Žinių Tarnybos

’ READING, PA.— Randau- 
ninkas ūkininkas, farmerys, jo 
žmona ir ju sūnūs buvo surasti 
negyvi ju namuose in Windso į 
Castle, apie dvideszimts myliu i 
nuo Readingo miesto.

Valstijos policijantai sakoj 
kad jie mislina kad ūkininkas, i 
trisdeszimts asztuoniu metu? 
amžiaus Robert Bower nužudė 
savo žmona, Esther ir savo su
nu, devynių metu Kenneth su 
medžiokles szautuvu, ir paskui 
pats nusiszove su tuo paežiu 
karabinu.

Vaikas buvo surastas kam
baryje; jis buvo inszautas in 
pilvą. Ponia Bower buvo su- Į 
rasta in miegamąjį kambarį. 
Pats ūkininkas buvo surastas 
prie miegamojo kambario ant 
grindų, szalia jo gulėjo tas me
džiokles szautuvas.

Stanley Christman, to ūkio 
savininkas užtiko tuos lavonus 
kai jis užėjo pasiszneketi su sa 
vo pagelbininku apie vidur
dieni. Jis greitai paszauke

VIESZBUTIS
SUGRIUVO

9 Žmones Žuvo; 25 

Sužeisti Airijoje

ENNIS, AIRIJA. — Devyni 
žmones žuvo ir apie dvide
szimts penki buvo sužeisti kai 
vieno labai seno vieszbuczio 
grindos ingriuvo.

Vieszbutis buvo pastatytas 
apie du szimtai metu atgal ar 
daugiau.

Vietine policija dabar sten
giasi isztirti kaip ta nelaime 
atsitiko, ir kas kaltas, kad tos 
grindos nebuvo patikrintos. 
Ligoniniu Daktarai sako kad 
gal žuvusiu skaiezius dar pa
didės.

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.

Platinkit “Saule”
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Kas Girdėt
Eisenhowerię> kalba in Ame- 

rikieczius per radija ir televi
zija, iszrodo, visiems patiko. 
Jis per daug nieko nęprižade- 
jo, per daug nesiklioniojo, ne- 
atsiprasz-e, ’bet ipasiaiszkino.

Net ir Demokratu partijos 
szulai ji pasveikino.

Bedarbe vis didėja; kasztai 
didėja; viskas brangsta. Ir tai 
visam krasztui ne in sveikata.

Ka kurie musu skaitytojai 
nori žirtoti kodėl Sovietai, mus 
pralenkė su tais savo padangių 
pabūklais,, kaip /‘szputnin- 
kais.” Mes jau keletą kartu 
apie tai su jumis kalbėjome.

Gal ir teisybe kad Sovietai 
pasiskubino ir mus ežia pra
lenkė ir ta “szputninka“ pa
siuntė in dausas; bet tai mažai 
ka reiszkia.

Mes pirmiau sakeme ir da
bar sakome, kad Sovietai jo
kiu budu negali su mumis susi
lyginti kai ateina fabriku 
klausimas.

Prisipažinkime kad Sovietai 
pasiuntė du sžputninku in pa
danges. Ka tai reiszkia? Jie 
nei pinigu nei fabriku neturi 
tokiu sžputninku tukstaneziais 
(pagaminti. Kai Amerikos 
mokslincziai prirengs savo pa
būklą, Amerikoniszka szput- 
ninka ir pasiuns in dausas, tai 
musu fabrikai jau bus prisi
rengė tokius paežius pabūklus 
tukstaneziais ir szimtu tuks
taneziais ir szimtu tukstan
eziais pagaminti.

Ir kas dar svarbiau, musu 
valdžia savo 'žinių taip neskel
bia, kaip Sovietai savo propa
ganda skleidžia. Kas žino; gal 
mes jau ir turime greitesnius ir 
didesnius szputninkus negu 
Sovietai. Eina gandai kad 
Amerikai jau yra pasekmingai 
iszsiuntus ar iszszovus tokius 
pabūklus ne su szunimi, kaip
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Sovietai yra padare, bet su 
žmogumi, kuris sveikas ir gy
vas sugryžo. Mes to tikrai ne
žinome, bet sakome kad eina 
tokie gandai.

Tai mums iszrodo kad musu 
skaitytojai neturėtu per daug 
rūpintis tais szputninkais ar tai 
Sovietu propaganda. Geriau
sias pavyzdys yra musu auto
mobiliu fabrikai. Visi krasztai 
sykiu negali musu fabrikams 
prilyginti. O 'visi musu auto
mobiliu fabrikai, ar jus žinote 
ar ne, turi kontraktus su armi
ja, laivynu ir lakūnu sztabu.

Prez. Eisenlioweris sako kad 
musu valdžiai sziais metais rei
kės apie septynios deszimts du 
bilijonu doleriu del iszlaidu.

Valdžia ir atskiros valstijos 
dabar stato ir taiso tukstan- 
czius vieszkeliu, kurie taikos 
laiku bus del draiveriu, bet ka
ro laiku butu tinkami susisie
kimai musu vaiskui. Nei vie
nas kitas krasztas neturi to
kiu dideliu ir puikiu vieszke
liu kaip Amerika. <

Biznieriai yra paskyrė kele
tą milijonu doleriu del propa
gandos Vaszingtone, kad jiems 
taksos butu sumažintos; bet 
kiek matyti, nieko gero isz to 
neiszeis.

Daug fabriku ima užsidary
ti ir vis daugiau ir daugiau 
darbininku randasi be darbo.

' Biznieriai sako kad biznis 
per Kalėdas buvo nepaprastai 
geras bet jiems pelnas buvo 
nepaprastai prastas.

Pragyvenimas atskirai szei- 
mynai sziais metais dar pa
brangs apie vienu nuoszimcziu.

Pirkite U. S. Bonus
Uncle Sam Says ž

Pypkes Durnai

Budas
Budas daugelio žmonių 
Yra panaszus in paveiksią, 
Viena szalis puikiai 

maliavota, 
0 isz kitos puses tik 

audeklas.
Lots of folks complain that the money 

they draw every payday zooms away 
from them with supersonic speed. If 
that’s happening to you, here’s how to 
stop it automatically! Sign up for U. S. 
Savings Bonds regularly, under your 
firm’s Payroll Savings Plan, or—ir this 
method is not available to you—your 
bank’s Bond-A-Month Plan, then, that 
part of your earnings can’t get away 
from you. In fact, every S3 you invest— 
In the safest investment in the world— 
grows up to be $4 in ten years.

U. S. Treuury Dcpurltnol

Atsiminkite visados apie 
tai,

Kad viename tame 
paežiam e darželyje

Auga rūtos ir gėlės.

j^JARIUTE Noris prisižiūri, 
nėjo ant savo deimantiniu 

žiedo su dideliu užganadinimu, 
kuri padova.nojo jai jos myli
masis, dienojo ju sustžiedoji- 
mo. Nuo deimanto .spindėjo 
puiki szviesa kuri apszviete 
jos maža, kambarėli kuriame ji 
gyveno pas Ona Donaitiene. 
Mare 'buvo jos geriause bur- 
dingierka ir kuri pasiredydavo 
puikiau ne kaip kitos mergi
nos mažam miestelyje, Park
side. Dirbo ji Boston sztoro, 
prie moterų parodu, mylėjo 
puikius parėdus, persistatyda- 
vo save kaip kokia kunigaiksz- 
cziute ir nudavė labai mokytą 
ir mandagi mergaite.

Mylėjosi ji su Stepu Minko 
kuris buvo puikus vyrukas su 
baltais dantimis ir meilum vei
du, mylėjo jisai puikiai rėdy
tis, buvo geras szokikas ir pra- 
leidinejo pinigus ant geru lai
ku. Ko daugiau reikėjo mergi
nai?

Beveik visi gyventojai mies
telio 'žinojo jo naszlia motina 
kuri badai buvo gana turtinga 
motere ir gerbdavo savo sūne
li kaip koki dievaiti. Stepas 
i,iet,urejo jokio darbo ir visai 
nesirūpino ar dirbs ar ne. My
lėjosi. jisai su Mare nuo kada 
ji pribuvo in miesteli. Maro ga
na gerai suprato kad Stepo 
motina geide kad jos sūnelis 
'vestu turtingesne mergina ir 
neužsidavinetu su darbininke 
bet motina kalbėdavosi gana 
mandagiai su ja kada tik susi
tikdavo ir maustė sau jog jeigu' 
Stepas norėtu vesti Mare, tai 
tame nebutu prieszinga.

Kartais Mare manste ar ant 
tikrųjų 'ji myli Stopa labiau už 
Vinca Starki kuris buvo riž- 
veizdetpjum Boston sztoro*, 
meilaus budo jaunikaitis ir 
nialszus. Mare ji guodojo ir 
tankiai pasikalbėdavo' su juom 
apie svietiszkus dalykus, nes 
jisai buvo szviesus jaunikaitis.

Nuo kada Stepas jai pado va
nojo' deimantini žiedą, jau ma
žai ji maustydavo apie Vinca. 
Žiedą da neužsimove ant pirsz- 
to kad kitos darbininkes szto
re nemanytu kad ji yra susižie- 
dojus. Nesziojo ji ant lenciūgė
lio aplink kakla. Į

Locnininkas sztoro in keleš

sanvaites praszalinp keliolika 
darbininkių isz priežasties be
darbes todėl Mare sumanė ne- 
neszioti žiedo kad locnininkas 
nedasiprastu kad ji isztekes ir 
ja jpraszalintu nuo darbo. Ste
pas da nepaženklino diena ves
tuvių.

Buvo tai szilta vasaros die
na, Mare iszejo isz sztoro po 
darbui ir sutiko savo' mylima 
prie duriu. Prisiartinęs prie 
jos tarė jisai:

— Gal važiuotum su ma
nim? Mano motina randasi 
taipgi autoįriobiliuje bet, asz 
ja paliksiu pas dediene ant ke
lio ir ji nebus del mus ant ke
lio.

— Gerai važiuosiu, bet ko
de! tavo motina negali važiuo
ti su mumis ir pavalgyt vaka
riene. ,

— Ne szi vakara, gal kita 
karta, kada motina pasirodys 
puikiau. Žinai, mano motina 
nemyli rėdytis ir puosztis.

Motina iszgirdus tuos žo
džius paraudonavo isz sarma
tos ir malsziai atsake:

— Neszioju ta'ja szle'be nes 
ja myliu labiau už kitas ir man 
ji daugiau patinka. Po tuju 
žodžiu motina apleido karuka. 
Mare po kokiam tai laikui tarė 
in Stepą: ,

— Stepai, man nurodo kad- 
in'žeidei savo' motina su savo 
neiszmintingais žodžiais.

— E, tai nieko. Asz nuola
tos jai kalbu kad pasirėdytu 
pagal jos stoną, bet sene nenori 
ne klausyti apie tai.

Važiuojant abudu tylėjo. 
Mare buvo giliai užsimans- 
czius ir ant galo atvažiavo in 
viesznami Parkside. Ineja in 
vidų patemino Vinca Starki sė
dinti prie stalelio su kokia tai 
prastai pasirėdžiusia motere 
su kuria kalbėjosi saldžiai.

Stopas <su Mare -priėjo prie 
Vinco pasisveikint. Vincas pa- 
temines juos greitai paszoko 
ant kojų, o ant jo veido buvo 
matyt linksmumas ir pasi- 
sziauszimąs ir greitai pradėjo 
kalbėti:

—■ Geidžiu supažinti jus su 
mano geriausia draugia. Atve
žiau ja in czionais duoti jai 
parte ant jos varduvių. Persta
tai! jums mano motina, viena 
isz geriausiu moterių ant svie
to. Atvažiavo ji beveik szimta 
myliu kad praleisti taja diena 
su manim. Gailuosiu kad mano 
tėvas ir negalėjo atvažiuoti su 
ja, nes truputi sirguliavo ir to
dėl negalėjo- keliauti taip toli.

Mare per visa taji vakara 
buvo nusiminus ir giliai užsi- 
mansezius. Važiuojant namo 
su Stepu, tasai kalbėjo in ja: 
“Toji sena boba Vinco ‘yra tik
ra gramozda ir nesuprantu 
kaip Vincas galėjo pasirodyt 
su ja tarp žmonių.

Mare nieko neatsake ant jo 
žodžiu o kada su juom atsisvei
kino tai buvo szalta kaip szmo- 
tas ledo.

Kada i nėjo in savo kamba
rėli, pirmiausiu jos darbu buvo 
indeti žiedą in pliuszine dėžu
lė ir iszemus Stepo paveiksią 
isz rėmu, numėtė po stalu. Ant. 
ryotjaus nusiuntė žiedą Stepui 
per paszta. Padarius tai, paju
to dideli malszuma ir užgana- 
dinima nes dafbar suprato ku
ris isz ju dvieju bus jai geriau
siu vyru. Po keliu sanvaieziu 
atsibuvo jos vinezevone su 
Vincu ir gyveno laimingai, ne 
tik ka guodojo savo vyra, bet 
ir jo motina, kuri'buvo jai kaip 
tikra motina. ,

----- .GALAS-----

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir,’lindima?
apie Jezu Kristų.

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

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

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

— “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 jusii didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

_______________ f__________ _ ,

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

... MALDA ... ;

! Viesz. Jėzaus ir •: 
• Motinos Szvencz. į

1 Sapnas Motinos Szven- ]•
cziausios, mieganezios ]' 

J ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj

;! Szv. Mykolo Arkaniuolo. f

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

'! SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. >

PLATINKIT 
tST “SAULE”

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygai Įsi 
šiito 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. i

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
”zio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu 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; Rąžan
čius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, 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 NaktL 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, 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.

Janiu. 20o. į
No.158—A p i e Kapitoną, i 

Stormfield Danguje; Pabege 
le; Kasgi Isztyre; Prigauta? 
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, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku-' 
nūs; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mai
tinus ; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20a

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima' Kun. PiliSuski^, su 
nekuriaš Naudingais Padeji' 
mais. 35c.

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viėsz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszljo 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

13^* 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., 
Mahanoy City, Pa., -t U. S. B

d.



Mocziute Audžia

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

tingesnes ūkininkes turėjo sa
vo dukterims Girines austo 

'kraiczio.
Tukstancziais kartu mocziu

te isztiesdavo ir vėl sutuokda
vo rankas musztuvais primusz- 
dama siutus, tukstancziais kar
tu ji mindavo “pakoja daryda-

piLKA padange, tamsiom I 
giružėm, per lygumas, ža

lias artinosi auszra. Ji žengia 
isz lėto apsidairydama visur, 
visiems nusiszypsodama.

Žengdama per lyginas ji 
priėjo maža pirkote. Sustojo. 
Pro aprūkusi langeli pažvelgė 
iri vidų. Sustingo szypsena ant 
rausvo veido, tamsumas už
slinko ant szviesiu akiu. 1

Žiurėjo. Ilgai žiurėjo auszra 
in mažos pirkutes vidų.

Ant nelygiu, sziaudais nu
klotu lentų, kurios visos kartu 
vadinosi lova, sėdėjo vidutinio 
amižiaus moteris. Sėdėjo' lovos 
galukojy, vienu pecziu atsirė
musi in juodais plycziais iszva 
gota moline krosnį. Murzina 
skarele galva apsiriszusi, gys
lotas rankas sunėrusi ant keliu 
sėdėjo klaikiai žiūrėdama in 
juoda drėgna asla.

Auszra pamaczius szita vaiz
dą jau norėjo atsitolint. Bet toj 
paczioj lovoj pasienyj ji sutiko 
kažka, del ko turėjo ilgiau ap
sistoti. Devyneriu metu dukre
le atmerkė akis ir nukreipė sa
vo žvilgsni in motina.

Tos akys! Nebuvo jos riei 
mėlynos, nei juodos, nei rudos. 
Tai buvo bespalves akys, arba 
geriau su tiek spalvuotu at
spindžiu, kad net spalvos pri
skirt joms nemokėtum. Jose 
matėsi žalsva pilkom ūkanom 
pridengta jura, mėlynas eže
ras, gelsvas ruduo.

Ilgaį žuirejo mergyte in su
vargusia motina. Kas dėjosi 
jos szirdelej,, kokios mintys 
galvelėj py'niesi, kas apsakys?

— Mocziute, mocziute!
' Jai Adele galėtu jai darbu 

padėti, jai galėtu jos rūpės- 
czius sumažint. Bet jos tokios^ 
plonos, tokios mažos rankos. O 
mamyte sako kad perdaug, ma
žytes veidelis baltas, per daug, 
mėlyni paakiai.

Del to mocziute taip rūpina
si, del to taip sunkiai dirba. 
Adele visas jos džiaugsmas, vi
sas turtas.

Kad tik dukrele butu sveika 
kad butu jai gera, kad butu 
laiminga:. Mocziute apie tai 
nuo ryto iki vakaro galvoja. Ir 
meldžiasi ji beveik visada už 
savo dukrele.' Praszo Dievulio 
jai sveikatos, gero gyvenimo.

Mocziute verpia, audžia, 
daržus kaimynėms ravi ir vis 
galvoja apie savo Adele.

Bego’metai. Adele užaugo. 
Iszmoko sinti. Ji nuszveite 
juodas pirku'žes sienas, nu- 
szluoste aprūkusi langeli, lova 
trinyczias ąptiese. Net kiemeli 
nuszlave, darželi prisodino 
rutu, gelsvu smėliu nubarstė 
takelius.

Mocziutes kiek nulinko pe- 
cziai ir be reikalo pradėdavo 
aszaroti akys. Ji dabar verp
davo dar daugiau ir dar dau
giau ausdavo. Ne tik sveti
moms, Uždarbiaudama, bet ir 
sau, Adelei kraiti krovė. Gera 
kraiti. Turėjo kiek susitau
pius, todėl galėjo nusipirkti 
visko, kas reikalingo: ir bovel- 

' nos ir szilkavilniu.
Tukseno ir tukseno jos stum

domi musztuvai.
Kiek daug mocziute audeklu 

iszaUde! Visus surinkus nu- 
tiestum tolimiausia kelia, vi
sus Adeles takelius jais nuklo
tum. Juk visos parapijos, tur

Pennsylvanijoj, 
Neseniai du vaikinai 

linksmybių turėjo, 
Kada in viena pleisai per 

Kalėdas nuėjo, 
Tenais pakele musztyne, 

Žinoma, be sūdo neapsiejo 
Visi pesztukai brangiai , 

užsimokėjo, 
O kiek buvo juoku ant 

tos teismos, 
Tai varda Lietuviu 

pataisė ant visados. 
* * *

Keli vyreliai prisipirko 
guzutes invales, 

Kad prisigerti ant visados 
. gales,

Ir armonika pasteliavo, 
Ir koki tai griežli ant 

skripkos gavo, 
Kokia tai smart leide 

buvo, 
■Su trumpa dresiuke 

pribuvo, 
Kokis tai sportelis piktumą 

ant jos turėjo, 
Su ja szokt ant grindų 

iszejo, 
Na ir kaip teszke ant 

aslos, 
Ka tik nepersiskele 

galvos, 
Kad butu tankiu plauku . 

neturėjus,
- Butu sau galva 

persiskelius, 
Kokis tai protekorius 

stojo, 
Kuris viską mate i«z 

tolo, 
Ir isz to didelio striuko, 

Prie tojo vaikino 
priszoko, 

Per duris ant jo lauk 
iszjojo, 

Biauriai vaikina suteriojo 
Dabar ilgai tąsai pastebės, 

Ir ta ilgai paminės.
# * *

Rūteles, mano mylimos 
misiukes, 

Pasielgkitė dorai laike 
> maldos, 

Nedelioje viena bažnyczia 
aplankiau, 

Kur kėlės misiukes 1 
pamacziau, 

i Nuolatos terlas ąu 
paduszkaite' pudruojąs!, 

In visas szalis bažnyczioje 
dairosi, 

Paduoda veidroli viena 
kitai, 

Jau nei proto negauna, 
Jeigu taip bloznaut 

nepaliauja.

Kur ten vienam mieste

ma žiotis. Kiekvienam plo
niausiam siūliukui reikia žio- 
cziu, reikia ji ir primuszti. O 
kiek tu siuliuku ji yra ingau- 
dus!

Adele siūdavo. Dirbdavo 
nuo ryto iki vakaro, kiek tik 
turėdavo darbo. Bet visos apy
linkes mergaites taip neturi 
pinigu kad už savo dariba Ade
le gaudavo labai menkaatlygi- 
nima, kad tik daugiau, kad 
nors kiek daugiau uždirbtu.

Ir visada;, ar tyliai sėdėdama 
ar sukdama užianczia maszina 
visada girdėdavo mocziutes 
staklių tauszkejima. Net nakti, 
isz juodu kampu girdėdavo 
duslu beldimą ir visur mates: 
mocziute audžia.

Žino Adele kad mocziute 
niekad nenustos jaja rūpintis, 
taisyt jai-brangu kraiti, darbe 
pavaduot. Taip vargs ir vargs 
senoji visa amžių.

Nuo tu minucziu Adeles dar 
daugiau pabalo veidas, dar 
tamsesni paakiai pasidarė, ir 
vis liūdnesnes isz po tamsiu, 
blakstienų žiurėjo akys. Ža
vios, dideles akys, su daug 
slpalvuotu atspindžiu.

* * 5K
Rudens szventvakaris. Tem

sta. Lauke lynoja. Adele vis 
negryžta isz bažnyczios. Iszei- 
darna sake busiąs pavasarinin
ku susirinkimas. Matyt, užtru
ko.

Mocziute jau gulėjo kada 
Adele inejo ip tamsia grinczia, 
uždege rukstanczia lempele ir 
nuvargus atsisėdo gale stalo. 
Už sienų, pro sasparas szvilp- 
davo vejas, in stiklus tyliai 
beldėsi rudens lietaus laszai.

Mocziute pakele galva, parė
mė ant ranku ir tylėdama ilgai 
žiurėjo in savo dukrele.

— Kas jai, mano brangiau
siam turtui, rūpinosi senoji.

Adele sėdėjo atsirėmusi sta
lo kampa. Nuvargus, iszbalus, 
juodu paakiai. Vakariene sto
vėjo nepaliesta.

Gryžtelejo in motina, sutiko 
ju akys.

—< Tu laibai pavargus?
— - Nelabai.
— Kelintas kartas tu vėlo

kai gryžti isz miesto. Ka ten 
darai?

— Mamyt, asz taip sau. 
Reikalu turėjau.

Kaž kaip drebantis balsas 
nutruko, o akyse sužibėjo asz- 
aros. .

— Reikalu? Kokiu? Neri- 
mastavo motina.

■— Mamyt! Jau raudancziu 
balsu suszuko Adele ir pribė
go prie lovos.

— Mamyte! Czia taip sun
ku gyventi, tu taip vargsti!

— Ir pabucziavo motinai 
sziurkszczia, gysluota ranka.

Du žvilgai, iki širdies gilybių 
degina laszai nusirito senutes 
ranka.
i —■ Kas tau vaikeli ? Kas at
sitiko ? Ar tai tik sziandien tu 
mane matai nuvargusia.

— Nieko, mamyt, nieko.
— Nusiramink, vaikuti. Tu 

pati per daug nusikamavus.
Tai ne tas. Pakele galva, 

aszarotos akys žiurėjo tiesiai 
in motina.

■— Žinai mamyt? Asz ma
nau kad kada nors mudvi galė
sim geriau gyventi. Gal but ne 
po ilgo.

— Kam tokios kalbos, vai

ke. Kaip Dievas duos, taip gy
vensim. Juk stengiamės.

— Dievas, matyt, myli 
tamsta ir tamstos dukteri. Ži
nai, mamyt, asz gal but greit 
busiu turtingiausia szioj apy
linkėj gyventoja. Man perszasi 
Juozas Dainonis. Mamyte!

— Kai? Dainonis? Netikėk, 
vaikeli. Žmones visaip apie ji 
kalba.

— Juk tamsta žinai mane, 
mamyt. Asz ne esiu kokia ne
rimta mergaite. Asz nieko ne
tikėjau, nors jis jau seniai 
stengiasi mane sutikti, prakal
binti. Bet sziandien? Man at
rodo kad asz busiu jo.

— Saugok, Dieve! Kaip-gi 
asz leisiu tave in toki ūki. 
Szimtas margu žemes. O koks 
derlius ju laukuos! Kiek ten 
darbu, kiek rupescziu, kiek 
szeimynos. Ir jo motina, tik
riausiai, neįiores tavęs. Jai rei
kia turtingos marczios.

— Jis vienturtis , suims. 
Motina nusileis jam. Ak ma
myt! Nežinai kaip jis myli ma
ne. Ir tik sziandien tai sužino
jau! Jis priėjo prie manes ei
nant isz susirinkimo. Pasisiū
lė pavežyti. Susėdom. 0 arklys 
koks gražus! Juozas visa kelia 
laiko isztempes vadeles. Va
žiuojam palengva. Juozas vis 
kalba kad labai mane myli, 
kad' turėsiu būti jo. Žadėjo 
greitai atvažiuoti su tavim 
pasikalbėti.

Check the perfect

created by
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te6Von*cttld 

inform“1*1

INaTURALLY, 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! 
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."

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

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu '

8 col. ilgio, 5% ooL ploczio Į 
Iszaiszkma sapna ir kas į 
ateitoje stosis. Su priedu ■ 
planatu ir visokiu burtu, j 
Knyga in minksztos po- 1 

Ipieros virszeliuose. :: :: ■
Pinigai reikia siusti su ' 

užsakymu: ']

Tiktai,. . . $1.00 :
Saule Publishing Co., ; 

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

Kaip asz. ežia viena palik
siu? Asz numirsiu isz rupes
cziu ir pasiilgimo. Ne,' szito, 
vaikeli, tai jau nedaryk. Jie to
ki turtingi, dede kunigais. Nei 
pas jus nueiti galėsiu, nei pa
gyventi.

— Pagyventi gal ir nega
lėsi. Mat, jo motina. Bet maty
simės dažnai. Juk asz tamsta 
taip myliu. Mes dažnai czia 
lankysimos.

Baltos, baltos rankos szilki- 
ni ruba meiliai glostė. Ilgai 
glostė. Ilgai juo gėrėjosi gra
žios akys.

Ta ruba glostė ir kaulėti, su
linkę, grubus pirsztai. Bet jie 
baimingai virpėjo. Jie tie, kie- džiūgaudama isznesze

ti, stori pirsztai, prate prie na
miniu audiniu. Szvelnus szil- 
kas ne- tik neapeziuopiamai 
lengvas jiems atrodė bet ir ne
mielas. Juo aprengs Adele tan 
da kai toji visiszkai atsiskirsi 
nuo savo mocziutes.

Ir tai invyks už dvieju san- 
vaieziu.

Sziandien parapijo-s klebo
nas, baigos sakyt pamokslą, at
sivertė nedidele knygute ir 
auksztai sakykloj stovėdamas 
ant visos bažnyczios pasakė:

— Eina moterystei! Juozas 
Dainonis, jaunikaitis isz Pa- 
kausziu kaimo, su Adele Girai
te, mergele isz Margiu vienk. 
Abudu tos paezios parapijos.

Taip perskaitė užsakus kle
bonas.

Dar dvi sanvaites ir Adele 
bus Dainoniene — turtingiau
sia parapijos ūkininke. Tik 
dvi sanvaites! Ir dukrele baltu 
szilko rribu apredes iszvesz 
nuo mocziutes.

Pacziupinejo mocziute suk
nele, pavarte ir su skausmingu 
veidu padėjo in szali. Nuo to 
szilku rūbo palytėjimo tik ne
gera, negera jai daros. Kažkas 
lyg su kuju užgavo krutinę. 
Tik silpna, sunku. Senoji turė
jo nesveika szirdi.

— Nunesz, pasidėk dukre
le, sako mocziute atiduodamą 
szilkini ruba.

Adele paėmė atsargiai ir 
in ka-

marele. ‘ , 1
Ryta, atėjus in grinczia mo

cziute dar rado gulinezia.
—t Gal sergi?
— Kiek negera. Dar pagu

lėsiu, kol parengsi pusryczius. 
Vėliau kelsiuos. Juk reikia pa
baigt austi tas miliukas. Tik 
dvi sanvaites, o dar septynios 
sienos yra.

Mocziute mato kaip dukre
les baltos rankos kyloja nuo 
trikojo puodus su barszcziais, 
su sziltu vandeniu, kaip ilgai 
svajingai žiuri akys in gestan- 
czias žarijas. Gal but tenai jos 
mato savo mylimojo veidą.

Žiuri mocziute ir mintyse) 
lepinamai kartoja: mano duk
rele, mano brangiausias turtas.

O krutinėję vis daužosi su
jaudinta szirdis. Kiekvienas 
Adeles pasirodymas ja dar 
daugiau jaudina.

Mocziute visa diena nesikė
lė.

— Eik dukrele miegot, tik 
lempute intraukus palik de- 
ganezia.

—• Tamsta sergi, vienos ne
paliksiu. Asz czia pat kur nors 
pasitaisysiu.

— Ne, ne, vaikeli. Man jau 
visiszkai gerai. Ir szirdis nei 
kiek nebemusza. Eik miegot.

— Labanakt!
— Labanakt!
Kada Adele atsigulė, tam

sioj kampe, ji mato vaizdą: 
mocziute audžia. Tokia malo
ni, tokia gera.

— Ne, ne. Tik taip pasiro
dė.

Adele užsiklojo galva ir 
migdo si.

Kaž kas subeldė galva. Tar
tum mocziutes traukomi musz
tuvai. ir -dar karta ir dar.

— Nejaugi? Nejaugi mo
cziute vidurnaktyj galėtu aus
ti.

Adele pakele galva ir klau
sosi. Tamsu, tylu.

Vėl atsigulė. Bet vis nerami. 
Juk ji isztikruju girdėjo stak
lių beldimą ir nemiegodama. 
Isztikruju mocziute audė. Tik 
dabar veltui ji klausėsi, nors 
mažiausio triukszmo. Tylu, ty
lu.

— Vis tiek neužmigsiu, ta
re ji sau.

Atsikėlė, susivyniojo in pa
klode ir iszejo in priemene. 
Pro grinezios duriu plyszius 
matėsi szviesa. Juk pati Ade
le paliko deganezia lempute.

Pasiklausė sustojus — tylu.
Isz lengvo pravėrė duris.
O, Dieve! Mocziute užsigu

lus ant musztuvu, praskyrusi 
nyits, matyt, risza siūlą. į

— Mamyt! Na, ka czia vi
durnaktyje austi prasimanai?

Mocziute ne negrysztelejo. 
Vis Užsigulusi ant musztuvu 
jieszko nutrukusio siūlo.

— Asz tamstai paszviesiu. 
Mamyt! Ir pajudino jos ranka.

— Mama! Sziurpulingai su
kliko Adele. Iszkrito isz ranku 
maža lempute.

Ji paliete dar szilta, bet jau. 
stingstanti lavoną.

------GALAS— j

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

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

/ / j y -
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Žinios Vietines
— Buvęs miesto gyvento

jas, Jurgis Kalėda, nuo 956 
Sara Drive, Springfield, Pa., 
kuris dirbo del Philadelphia 
Naval Shipyard, krito negyvas 
prie automobiliaus, pareita. 
Ketverga, 3:30 valanda ‘popiet. 
Velionis gimė Mahanojuje. 
Baigės Mabanoy City High 
School ir Lehigh Universiteto, 
baigės mokslo Elektrų Engin- 
erium. Paliko savo ipaezia 
Mare (Visoekiute) ir duktere 
Patricija;'broli Alberta isz La
fayette Hill, Pa., taipgi dvi 
tetas: J. Zakarevicziene, She
nandoah ir Agnieszka Tras- 
kauskiene mieste. Kūnas li
kos iparvesztas in miestą, ir.pa- 
szarvotas ;pas Visoeku-Kaiser 
namuose, 113 E. Pine uly., lai
dotuves in vyko Utarninko ry
ta, su apiegomis in Szv. Juoza
po bažnyczio'je devinta valan
da ir palaidotas in Szv. Fede- 
lis parapijos kapines. Grabo- 
rįai Oravitz laidojo.

— Seredoj pripuola Szv. 
Anastazios ir Szv. Vincento, o 
Tautiszka Vardine: Rimgaila. 
Ir ta diena: 1901 metuose Ang
lijos Karaliene Viktorija pasi
mirė.

— Ketverge pripuola Szv. 
Reimundo, o Tautiszka Vardi
ne: Ringaudas, Taipgi ta die
na: 1793 metuose basenylbiu ir 
skerdynių laikas Prancūzijoje, 
baisiai daug žmonių iszžndyta, 
kitiems galvos nukirstos: 1880 
m., Amerikos mainieriai susi
tvėrė, susiorganizavo, vienybe 
sudarė.

. — Petnyczioj pripuola Szv. 
Timotiejų, o Tautiszka Vardi
ne: Rainis. Ir ta diena: 1939 
metuose žemes drdbejimas in 
Chile, miestai sugriauti, tris- 
deszimts tukstaaicziu žmonių 
žuvo; 1953 m., reiszke nelaime 
ir vargai: Arkslio metai 1954 
reiszke geresnius metus. 1848 
m., surado aukso Californijos 
valstijoje; Petnyczioj taipgi 
pripuola Kiniecziu Naiujuju 
metai.

— Musu skaitytoja, Ponia 
Jieva Kasląitiene isz Newark. 
N. J., svecziuojasi mieste pas 
savo sunu ir marczia, Petra ir 
Florence Stancikus ir M. Gor
inu szeimyna, ii- prie tos 
progos atlankė “Saules” Re
dakcija. Ponia Kaslaitiene 
taipgi lankėsi pas marcziai J. 
Stancikiene ir szeimyna in 
Marlyn, Pa. — Acziu už atsi
lankymu.

szunys mėgsta laiszkanesziu| 
kojas apkramtinti.

Nuo dabar, jeigu kas turi 
szuni kuris laiszkanesziu ne
myli, ar kuris jo szlaunis megs 
ta paragauti, tai patys turės ei 
ti in paczta savo laiszkus pasi
imti.

Visi laiszkanesziai yra inga- 
lioti nesutikti neszti paczta ten 
kur randasi szuva kuris j u ne
myli.

Pirma, gausite laiszka isz 
paczto, kuris perspės jus ir ju- 
su szuni, kad laiszkaneszius 
yra valdžios nuosavybe, kai jis 
savo pareigas eina. Ir bus 
jums pasakyta, kad jus galite 
pasirinkti tris iszeitis:

1— Ta szuni laikyti pririsz- 
ta.

2— To szunio iszsižadeti.
3— Ar patys in paczta eiti.

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 

PLATINKIT!

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Baltrūnas, Tadas, isz Debei

kių parapijos.
Butėnas, Titas, sūnūs Juozo.
Danielius, Tu tanas, sunūs 

Jono.
Dautartaite, Ona, duktė An

tano ir jos seserys Ruczinskie- 
įle, Martina ir Kupreviczieiie, 
Skolastika.

E i d r i g e v i czi e n e, D a n i e 1 y t e, 
Stase, isz Kėdainių apskriczio.

Gabrėnas, Povilas, sūnūs 
Lauryno.

Gutauskas, Bronius ir Juo
zas, sūnūs Juozo, isz Mockoniu, 
kaimo, Meteliu parapijos, Aly-j 
taus apskriczio.

Jedzevicziene, Elzbieta, dūk j 
te Antano.

Kestys, Jonas, suims Jono, 
isz Mažeikiu apskriczio.

Kireilis, Reimundas, sūnūs I 
Petro.

Kriksztanaviczius, Dūminiu-1 
kas, sūnūs Antano, ir žmona 
Radavicziute.

Kuprevicziene, Dautartaite, I 
Skolastika, duktė Antano.

Lapiyski, Mike, gyveno Ray-1 
nionil, Wash.

Leonaitiene, Milaszevicziute, i 
Irena, duktė Adalberto, sūnūs Į 
Adalbertas, duktei-vs Irena i,r

• Juzefą.
Malte viržius, Konstantinas, 

gyveno Kenosha, Wisconsin.
Mikneviczius, Juozas, suiius 

henaTskaito??? 
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 švie
timu 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 į 
savo akimis negalėjo matyt. i

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

Jono, isz Marijampolės apskr.
Milasžvicziute, Leonaitiene, 

Irena, duktė Adalberto, jos vai 
kai Adalbertas, Irena ir Juze
fą.

Petruszevicziute, Racziunie- 
ne, Elzbieta, duktė Martyno, 
isz Pctkeliszkiu kaimo, Veive
riu valsczio, Marijampolės ap., 
ir vaikai Aleksandras, Juozas, 
Jurgis, Olga, Frakasda.

Plato, Tony, gyvenas Ray
mond, Wash.

Racziuniene, Petruszevicziu
te, Elžbieta, duktė Martyno, 
isz Petkeliszkiu kaimo, Veive
riu valsczio, Marijampolės ap., 
ir vaikai Aleksandras, Juozas, 
Jurgis, Olga, Prakseda.

Ramonas, Petras, sūnūs My
kolo, isz Medeniu kaimo, Ute
nos valsczio.

RRaudonis, Petras, sūnūs 
Felikso, isz Telsziu apskriczio.

Raupelis, Aleksas.
Ruczinskiene, Dautartaite, 

Martina, duktė Antano.
Sziauriene, Vaidotaite, Ona.
Vaidotaite, Sziauriene, Ona.
Vasiliauskas, Jonas, isz Bar- 

aucziznos kaimo. Deltuvos vai. 
U k merges apskriczio.

Venskraidis, du broliai: in
žinierius ir daktaras.

Vuteen, Malcevicziute, Jose- 
phina, vyras Joseph, gyveno 
Kenosha, Wisconsin.

Žebrys, Kazimiaras, sūnūs 
Povilo, gyveno Argentinoje.

Žutautiene, Malcevicziute, 
Aleksandra, vyras Žutautas, 
Kazimieras, gy veno Kenosha, 
Wisconsin.

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

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

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuojai 
in kitus miestus del apsigyve- į 
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

'patarnautoja
PASZOVE VAGI

PHILADELPHIA. PA. — 
Restauranto patarnautoja, ku
ri per tris metus mokinosi kaip 
szauti isz revolverio, visai ra-i 
miai indejo kulka in vieno va
gies peti, kai jis ja grasino su 
peiliu. Kai ji paleido .antra szu- 
vi arti- jo galvos jis iszsinesze 
kiek tik jo kojos ji nesze.

Patarnautoja, 28 metu am
žiaus Hazel Baldry, sako kad 
isz pradžių ji mislino kad ežia 
kokios baikos kai ji pamate

Pirkie U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus: Pirkite U. S. Bonus
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Shenandoah, Pa.—
Jonas Pakenas, nuo 318 East 
New York uly., kuris kitados 
turėjo kalvinvczia, pasimirė 
pareita Sereda savo namuose. 
Gimė Lietuvoj, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Pa- 
liko savo broli Antana mieste. 
Laidojo Subatos ryte, su apie
gomis in Szv. Jurgio liaįžny- 
czioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse. 
Gralborius L. Czaikauskas lai
dojo.

SZUNYS IR
LAISZKANESZIAI

Did she learn to spell out the values of 
thrift and responsibility? How to make 
quarters and dimes add 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 
die Treasury Department, thousands of 
American children are saving towards the 
purchase of a U. 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’s 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!

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Paczto Sztabas da
bar inkanda tiems szunims ar 
ju savininkams, už tai kad tie

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

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

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

LOSZIKE SUARESZ-
TUOTA KAIP 
GIRTUOKLE

MAILBOU BEACH, CALIF. 
—Visiems tikra sarmata, kad 
loszike turėjo būti po prievar
ta nuveszta in kalėjimą in Hol
lywood, už girtuokliavimą; bet 
dar didesne sarmata kad ta 
moteriszke, ta loszike yra bu
vusio Anglijos garsaus Minis- 
terio Winston Churchillio duk
tė.

tuos du vyru, užsidengusiu sa- 
i vo veidus, kai ji atėjo in res- 
i tauranta. Ja buvo paszaukus 
Į antra tarnaite, 19 metu am
žiaus Panele Ima Leicht.

Jauni vagiai buvo iszsi- 
trauke peilius ir pareikalavo 
visus pinigus isz registerio.

Kai Panele Hazel Baldry in- 
ejo in restauranta ir juos pa- 

j mate, ji jiems ramiai pasakė: 
“Gerai, dabar jus vaikezai ei- 

; kite isz kur jus atėjote.”
Vienas isz ju prisiartino prie 

i stalo ir sumusze stiklą, už ku
rio tarnaites stovėjo. Tada Pa
nele Baldry jau su piktumu pa
sakė: “Pasitraukite, asz turiu 

i revolveri ir moku kaip ji pa- 
vartuoti!” Ir tuo paežiu sykiu 

• ji iszsitrauke maža revolveri 
isz po stalo.

Vienas isz tu vagiu greitai 
Į iszsinesze; bet antras su peiliu 
i rankoje dar vis grasino.

“Asz mislinau kad jis ta pei
li mes in mane, ir už tai asz pa

leidau pirma szuvi,” pasiaisz- 
kino ta tarnaite. Pirmas szuvis 
jam pataikė in peti; bet jis dar 
stovėjo ir nesitraukė, -bet kai 
ji paleido antra szuvi kuris 
praszvilpe baisiai arti jo gal
vos; jis mete savo peili ir isz- 
dūme pro duris.

Tada Panele Baldry paszau- 
ke policijantus. Policijos de
tektyvai Marlin Weaver ir 
Americo Ronzone greitai pri
buvo ir tuojaus per savo radi
ją visoms ligoninėms pranesze 
žiūrėti ir laukti ar nepribus 
vienas sužeistas, paszautas 
jaunuolis. Policijantai sako 
kati tas jaunuolis yra labai su
žeistas nes jie rado daug krau
jo prie duriu ir net per kelis 
skvierus ant ulyczios lauke, 
nors tuo laiku labai lijo.

Patarnautoja Panele Baldry 
sako kad ji prisirasze prie mo
terų revolverio szaudinimo 
keturi metai atgal ir daug isz- 
moko apie revolverius. Ji sa
ko ji buvo tiek skaiezius apie 
vagystes, kad ji nusistatė save 
apsiginti, ir už tai in ta revol
verio szaudinimo kliuba insto- 
jo.

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

Skaitykit “Saule”

Ir Churchillio tokia artima 
draugyste su Amerika per visa 
jo valdymą dar skaudžiau atsi
liepė per jo duktere toki nelem 
ta ir negražu pasielgimą.

Jo duktė kelis sykius susi
kirto su policija. Szita syki 
policijantai atėjo in jos namus
ir gražumu jos paprasze kad ji j 
liautųsi szaukus savo draugus 
per telefoną, ir kad ji taip 
szlykszcziai nekeiktu ant tele
fono operatarku. Ji tuojaus
pradėjo purinti ir prakeikti, 
szlykszcziausiais žodžiais ir 
tuos policijantus.

Policijantai gražiai jai pata
rė eiti ir iszsimiegoti kad ji isz 
sipagiriotu. Ji, tarp savo pra
keikimu ir szlyksztumu eme 
spiegti kad Amerikiecziai yra 
niekam neverti; kad Anglija 
visa pasauli vieszpataus; kad 
Londonas subombaruos visa 
Amerikos kraszta; kai Anglija 
amžinai gyvuos; bet ji nežino 
apie Amerika.

Czia, aiszkus dalykas, kad 
tai girtuokles vepliojimai, ir 
butu galima daugiau apie tai 
nesakyti, tik laukti kol ji iszsi- 
pagirios. Bet gaila kad ta pa-‘ 
sigerusi boba yra tokios gar
saus Winston Churchillio duk
tė. Ji czia atvažiavo ir jau per 
kuri visus stumdo ir savo na- 
rava varinėja, ir dabar savo 
tėvo gera varda in purvą invil- 
ko. Ji savo tėvui tikrai sar
mata daro! Ji yra parodžius 
kad ji yra neatsako minga, 
mums nereikalinga ir nepagei
dautina.

Sarah Churchill neapkenezia 
musu kraszto, musu paproeziu 
ir musu dorybių. Tai mes pa
tartume jai isz czia iszsikraus- 
tyti.

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

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

Dabar po 50ę arba 3 už $1.35
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LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

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

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir 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 siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal j u 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 .
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