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Iszgelbejo Mažyte
■ , ‘I

Venezuelos Diktatorius Prasza-
tintas Nuo Sosto; Pabėgo Isz To

Kraszto; Civiline Ir Karine !7

h Komisija Valdo I

NAUJOJI ANGLIJA
SNIEGU NUKLOTA

Szokike Pasilsi

Policijantas in Jamaica, 
New York, atgaivina vieno 
meto mažyte Nany Muti, kai 
jos sesute, szesziu metu Glo
ria žiuri, ka tas policijantas 
daro. Szeszi žmones vos ne
užduso kai gazo peczius per
kalto ir paleido gazo in vi

sus kambarius Ponios The
resa Shumway namuose. 
Dukreles motina, Ponia Mu
ti su savo dukrelėmis buvo 
atvažiavus in sveczius pas 
Ponia Shumway kai taip at
sitiko.

o □ o

400 Žmonių Žuvo;
i 1,000 Buvo Sužeista 

Per Venezuelos
Sukilime

CARACAS, VENEZUELA. 
—Venezuelos sukilėliai užėmė 
visa savo kraszto valdžia ir nu 
verte nuo sosto Diktatorių, 
Prezidentą, Marcos Perez Ji
menez. Kiek buvo galima su
žinoti tai buvęs Prezidentas 
Jimenez yra pabėgės isz to 
kraszto.

Jis per devynis metus valde 
ta kraszta su geležine ranka, 
pavartuodamas slapta policija 
Kaip Sovietai daro.

Per radija buvo praneszta 
kad Civiline ir Karine Komisi
ja dabar užima viso kraszto 
valdžia. Tos komisijos virszi- 
ninkas yra Rear Admirolas 
Wolfgang Larrazabal.

Isz Dipliomatiniu szaltiniu 
yra praneszaina kad apie kfe-' 
turi szimtai žmonių žuvo ,ir ■ 
tūkstantis buvo sužeista per ta į 
sukilimą. Kalėjimai ir ligo-i 
nines yra pilnos sužeistu ir su- ■ 
aresztuotu žmonių.

Szitas sukilimas, revoliucija; 
prasidėjo susikirtimai ir pesz-! 
tynęs ant ulycziu. Gaujos žmo
nių marszavo po ulyczias 
szaukdami: “Szalin su Dikta
torių Perez Jmienez!” Slapta 
policija stengiesi tuos žmones

Isz Amerikos
BEDARBE DIDĖJA

Dabar Randasi 
3,374,006 Žmonių Be

Darbo

WASHINGTON, D. C. —
Bedarbiu skaiczius su sziu 

metu pradžia vis didėja ir au
ga. Isz Vaszingtono pareina ži
nios kad dabar randasi 3,374,-

Nepaprastas Žulikas

000 žmonių be darbo. Vyru be 
veik du sykiu daugiau be dar
bo negu moterų.

Daugumas darbininku, ku
rie dabar randasi be darbo tai 
yra; tie, kurie jokio ypatingo 
darbo gerai nemokėjo, bet dir
bo, kur tik koki darba susira
do. Bet yra be darbo ir mokin
tu, specialistu ir inžinierių 
darbininku.

Yra sakoma kad daugiausia 
darbininku neteko darbu 
stambioje pramonėje, tai reisz- 
kia kaip žemes ūkio maszinu, 
traktorių, dideliu maszinu 
vieszKeliams taisyti ir statyti; 
teipgi ir ginklu fabrikuose ir 
statymo namu, fabriku, ofisu 
ir vieszkeliu darbuose.

O mainieriams tai tikrai gy-

Jiedu Plauks Aplink Pasauli

numalszinti su gazu ir su kara-. 
binais, bet jie nepasidavė ir at-l 
sake tai policijai su savo gink- ' 
lais.

Pareita Sereda buvo žutbu-: 
tine kova, kurioje per kelias 
minutas apie keturi szimtai 
žmonių žuvo, bet sukilėliai lai
mėjo!!! Valdžia buvo pasiun
tus savo kariszkas tankas 
priesz sukilėlius, bet armija 
stovėjo atstu ir nesikiszo, ne
stojo Prezidentui in pagelba! i 
Be armijos paramos policija 
tuojaus pasidavė.

Vaiskas in La Guaira, Puer
to Cabello, Maiquettia, Mara- 
cay ir Valencia tuojaus pareisz 
ke kad visi sutinka su sukilė
liais ir su Nauja Kraszto Val
džia.

Dar nieko nebuvo praneszta 
' apie Amerikieczius, kurie te- 
! nai randasi. Apie ketufios de- 
: szimts tUKStancziu Amerikie- 
I ežiu tenai randasi. Dauguma 
, ju yra darbininkai prie alie- 
; jaus szuliniu.

Buvęs Prezidentas Perez Ji
menez užėmė valdžia per 
smurtą 1948 metuose ir valde 
su geležine ranka, kaip tikras 
Diktatorius su slapta policija. 
Dą/tar dar nežinia kur jis ran
dasi, bet visi sako kad jis yra 
pabėgės isz savo kraszto.

PLIENAS
VĖL PABRANGS

WASHINGTON, D. C.— 
Naujoje Anglijoje. prisnigo 
nuo penkių ligi penkiolikos co
liu sniego, ir pūgos sukrovė > 
sniegą szeszias ir kai kuriose ' 
vietose dvylika pėdu gilumoj 
sniego. Ir daug žmonių žuvo' 
per tas pūgas ir per ta sniegą.,

In Kansas City, Kansas val
stijoje sniego per tris isztisas j 
dienas ir prisnigo apie penkio
lika coliu sniego. Automobiliai į 
buvo apleisti ant vieszKeliu, I 
autobusiai nebegalejo iszva-j 
žiuoti; traukiniai turėjo lauk-; 
ti pakol geležinkeliu rieles bu- i 
vo nuszlotos.

Prekybinis traukinys, freit- 
karis iszgelbejo daug automo
biliu draiveriu sziaurineje Ill
inois valstijos dalyje.

Žvejotoju mažas laivelis per) 
szeszias valandas kovojo su j 
audra ir su bangomis pirm ne- ■ 
gu pasiekė Milwaukee uosat, 
ant Michigan ežero.

Nuo to laiko kada ta sniego j 
audra prasidėjo, jau suskaity-i 
ta keturios deszimts asztuonii 
žmonių kurie žuvo.

Oro tardytojai ir paskelbe- 
jai perspėja kad dar daugiau 
sniego kuris ant New Hamp
shire, Vermont ir Maine vals
tijų.

Illinois Central geležinkelio 
traukinys iszgelbejo keletą au
tomobiliu draiveriu, ir juos at-! 
veže in Freeport, Illinois.

Isz Milwaukee Coast Guard j 
laivas buvo pasiunstas jieszko-1 
ti žvejotoju laiva Kevin Brem, 
kuris per radija pranesze kad 
jo inžirai yra užgese ir kad 
jis dabar pluduriuoja bangose, |

Ta audra apsupo Kansas, 
Missouri ir Iowa valstijas ir

Ballerina szokike, devy
niolikos metu amžiaus Su
san Borree, isz Los Angeles, 
California, pasilsi’ ant Inter
national aerodromo, New 
York, pirm negu paėmė ero- 
plana in Amsterdam, Holan- 
dijoje. Ji važiuoja in Belgi
ja kur ji szoks per Pasaulio 
paroda in Brussels.; 

_
, Iszrodo kad ežia re pabaiga 

ir ne galas,- nw-oro 'praneszfe- 
jai sako kad tikimasi dar dau
giau sniego, dar daugiau pugu 
ir dar daugiau audru tose val
stijose.

ISZ LIETUVOS

Druskininku Vykd., 
Komiteto Pirmininkas

“Tiesoje” kareziai nusi
skundžia statybos ministerija,

pasiekė Illinois, Indiana, Wis- kuri vis dar neužbaigianti kino 
consin ir Michigan valstijas, i (Tasa Ant 4 Puslapio)

Guilermo Patricio Kelly 
intartas kaipo buvusio Ar
gentinos valdytojo Jjuan Pe- 
ron padupezninkas ir žmog- 
žudis, dabar randasi in Ca
racas, Venezuela. Jis nese
niai pabėgo isz kalėjimo Chi 
le kraszte, kur jis buvo pa- 
tupdintas ir intartas už va
gyste ir žmogžudyste.

va beda, beveik kur tik pasi
suksi tai rasi namuose vyrus 
be darbo.

Ir geležinkeliu kompanijos 
j szimtus kasdien atleidžia, ir 
sako kad dar. daugiau reikes 
atleisti, r.es daug geležinKeliu' 
yra visai uždaroma ir susisie-

i kimas nutraukiamas.
Daug dideliu fabriku iszsi- 

kele isz Naujosios Anglijos in 
Pietus, kur taksos mažesnes, ir 
darbininku algos mažesnes. ■

O labiausiai nukenezia se
nesnieji, kuriems baisiai sun
ku, beveik negalima prie kito

i darbo prisitaikinti.
I ----- ------ .----- -------- -

2-TRAS ŽMOGŽUDE 

SUARESZTUOTAS

CHICAGO, ILL. — Polici- 
jartai suaresztavo antra žuli- 
ka, žmogžudį, kuris dalyvavo 
nuszovime policijanto John 
W. Quirk.

Žulikas yra 23 metu amžiaus 
į George Starcevic. Jis, kiek bu-

John H. Bremer, su balta 
" kepure, ir Kai Peterson, isz 
Lake Zurich, Illinois, mažu 
laivu parodoje, New York 
mieste paskelbė kad jiedu 
ketina su savo mažu laivu

plaukti aplink visa pasauli. 
Jiedu ežia rodo žemlapi, ir 
parodo kaip ir kur jie keti
na pradėti savo ta ilga de
szimts tukstaneziu myliu ke
lione.

WASHINGTON, D. C. —
Plienas pabrangs nuo Liepos

Susikirto Su Ku Klux Klan Nariais

vo galima' sužinoti, pats pasi
davė.

Dabar policija turi tuos žu
diku. Jiedu buvo suimti in ma 
žiau kaip dvideszimts keturias 
valandas nuo ju nusikaltimo.

Juos atpažino 18-metu am
žiaus Caroline Smith, kuri bu
vo drauge su tuo policijantu, 
kuri jiedu nuszove.

Starcevic jau keturis sykius 
pabėgės isz Illinois valstybi
nes pataisų instaigos jauniems.

Caroline Smith dar pasakė, 
kad jos sužieduotinis, Polici
jantas Quirk del to buvo nužu- 
dintas, kad jis nenorėjo, jog ka 
nors blogo tiedu užpuoleliai 
jai padarytu.

Dar du vyrai buvo suaresz- 
tuoti, kurie priklausė tai pa
ežiai žuliku czaikai, grupei, ir

yra papilde kelis apipleszimus 
ir vagystes.

PREZIDENTAS NA
MIE ISZ CHICAGOSI

WASHINGTON. D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris su- i 
gryžo in Vaszingtona isz kelio- i 
nes in Chicago miestą, kur jis į

I su Republikonu Partijos Va-! 
dais pasitarė, kaslink apsi
ginklavimo.

Ant rytojaus jis pasitarė su 
Apsaugos Sekretoriumi Neil 
H. McElroy.

Prezidentas Eisenhoweris su 
savo žmona iszkrido isz Chica- 
gos per sniego pūgas ir pasie
kė Vaszingtona per lietu. Pre
zidentas jau dabar pradeda 
vaju del sziu metu Rinkimu, j

menesio pirmos dienos. Tai j 
bus devynioliKtas sykis plie- ' 
no pabrangti nuo Antro Pašau, 
lir.io Karo. Ir visi gerai žino
me, “kai plienas pabrangsta, 
tai viskas kitas sykiu teipgi 
pabrangsta.

Ir tas plienas pabrangs ne-i 
žiūrint ar bedarbe padidės ar 
ne, nežiūrint ar darbai suma-! 
žes ar pauides!

Plieno fabrikantu žurnalas 
stsežiai sako, kad plieno kasz- 
tai pabrangs szia vasara, ne-; 
žiūrint Kaip kraszto pramone: 
stoves. Fabrikantai sako kadį 
jie yra priversti pabranginti 
plieną nes kasztai jiems didė
ja. Jie sako kad biznis su plie 
nu yra tokis prastas dabar kad 
jie gamina tik puse tiek kiek i 
ju fabrikai yra irrengti gamin
ti.

Fabrikantu žurnalo redakto
rius Tom Campbell sako kad 
plienas turės pabrangti kai 
darbininkai gaus didesnes al
gas nuo Liepos menesio.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Valstijos policijantas, Fr. 
Johnson stovi ant sargybos 
prie automobiliaus kur mo
tina su savo vaikucziais bu
vo pasikavojus kai apsi
ginklavę Indi j onai atsikirto 
priesz Ku Klux Klan žuli- 
kus in Maxton, North Caro

lina valstijoje, kur jie ren
giesi laikyti savo mitinga. 
Indijonai pradėjo szaudinti 
bet virsz visu gaivu ir nie
kas nebuvo sužeistas, bet du 
Ku Klux Klan nariai buvo 
suaresztuoti.

□ o o j
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Kas Girdėt
Valdžia, buvo suvaržinus pi

nigus ir paskolas, 'bet dabar at
eina žinios kad visa tai bus at
statyta; ir bus galima įgauti pi
nigu ir paskolų kaip ir pir
miau. Valdžia, tai nesako, bet 
aiszku kad tai pareina isz to 
kad tiek daug darbininku da
bar randasi be darbo ir daug 
fabrikantu ima užsidarinti sa
vo fabrikus.

Tai nepadarys taip dideles 
intakos nei ant darbininku, nei 
ant fabrikantu; bet parodo kad 
biznieriai ir fabrikantai val
džioje yra susirupine musu 
pramone.

Daugiausia pagelbės ma
žiems biznieriams, namu sta
tytojams ir namu pirkėjams.

Bizneiriai dabar vėl gaus 
paskolas lengviau ir pigiau. 
Kai kurie biznieriai sako kad 
valdžia baisiai klaida buvo pa
dariusi kai ji suvaržiau pini
gus ir paskolas. Ir dabar iszro- 
do kad jie teisybe sake.

Procentas ant paskolų bus 
sumažintas, nes valdžia pa
rems bankas ir kitas instaigas 
kurios skolina pinigus.

Fabrikantai, kurie* stato 
naujus namus gales duoti il
gesnius ir pigesnius morgj- 
czius ant nauju namu. Bet sun
ku pasakyti ar jie galės tuos 
savo naujus namus parduoti, 
nes dalbai* visi jau bijosi insi- 
skolinti, kai1 tiek-daug darbi
ninku netenka savo darbu.

Dabar žmones gali pirktis 
naujus namus su mažiau pini
gu ant rankos ir gali gauti il
gesnius ir lengvesnius morgi- 
czius. * • •

Valdžios ir valstijų progra
mos del invairiu statymu yra 
padidėjusios, bet tai ne per
daug padės, tiems kurie dabar 
randasi be darbo. Juk mažai 
darbininku reikia, kai maszi- 
nos beveik visa darba atlieka.

Valdžia dabar pavėlina, au
tomobiliu pardavėjams duoti 
ant iszmokesczio naujus auto
mobilius ant trijų metu. Visa 
tai pernai buvo uždrausta. Ir 
iszrodo kad valdžia pernai bu
vo klaida padarius, kai ji to
kius iszmokesczius buvo už
draudus.

Ir visa, tai valdžia daro kad 
iszvengus kitos “depresijos.”

Dabar bankos gali skolintis 
pinigu isz valdžios bankos ant 
mažesnio* nuoszimczio.

Valdžia dabar yra susirupp 
nusi kad visos bankos turėtu 
gana pinigu visiems paskolin
ti, kiek tik jie nori.

Tik tas neklysta, kuris nie
ko nedaro. Nes raszome ir už 
tai turime pilna, teise kai kada 
suklysti. Mes raszeme kad biz
nierių biznis per pastaruosius 
metus bus prastas, bet pasiro
dė kad ju biznis buvo geresnis 
negu užpereitu metu. Bet pa
tys biznieriai per visus metus 
Lozorių giedojo, ir taip mes ra- 
szęme.

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

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

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

Szis Surjs 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 iii visa Amerika ir Kanada.

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Pinigiszkas Vajus Del 
Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jan. 2

Dabar vėl tie patys biznie
riai ta pati Lozorių gieda ir sa
ko kad iszrodo kad jiems bus 
riesta šziais metais.

Maži sztorai yra biedoje. 
Dabar, kai beveik visi turi au
tomobilius, tai jie važiuoja iii 
tuos didelius marketus del 
“Bargains.”

Maži biznieriai nusiskun
džia kad per daug visokiu ta- 
voro yra partraukiama isz už
sienio. Tas užsienio ta voras 
yra daug pigesnis ir musu biz
nieriai ir fabrikantai negali 
taip pigiai parduoti, kaip tie 
isz užsienio tavorai yra- par
duodami.

T. S. Srtacha'n, rąszytojas, in 
“Heinemann’’-sako, yra tik 
vienas kelias sziu dienu žmo
gui: “Atlik savo darba; gauk 
savo pede; užsimokėk savo 
randa.; iszlygink iszsimokeji- 
inus; užsidaryk savo burna ; ir 
reszta tavo žmona žinos kaip 
isznaudoti.”

Sziandien automobilius Amo 
rikoje reišzke, daug daugiau 
negu namai. Pirmiau, mes 
skaitome žmogaus turtą isz jo 
namu ir isz jo ūkio, bet dabar 
mes jo turtą skaitomo isz to: 
koki automolbiliu jis vairoja ir 
kokius kailinius jo žmona ne- 
szioja. Szianaien nei stabu nei 
namai daug neroiszkia. Isz ju 
automobiliu mes juos pažinsi
me!

Kol mes palaikysime vieny
be, Dievas laimins pi u su krasz- 
ta. Bot ar Dievas laimins mu
su kraszta ar ne, pareina ne isz 
Dievo, liet isz musu.

Pypkes Durnai

Auginimas
Auginant vaikus motina 
Privalo ne tik iszmokyt 
Poterėliu ant pomietes, 
Bet ir kožna žodeli 

iszaiszkint,
Ka jie ženklina.

Pirkite U. S. Bonus

The purchase of U. S. Defense Bonds 
Is a method whereby you can make 
your dollars work for America, just as 
they work for you. Our-country must be 
strong economically. It should be ap
parent to everyone that defense is ev
erybody’s job. Your part is to buy De
fense Bonds. Every employee in a 
plant or business establishment should 
be enrolled for the Payroll Savings Plan 
or the Bond-a-Montli Plan at his bank. 
A few dollars here or Ihęre will ac
complish little, but with everyone doing 
his or her job, America will be econom
ically Secure, > Ų. 5 Treasury Oeparlm.nl

GERAS RAGANIUS
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

— Fundaniuszas atsake su 
guodone ir spakajiiuniu:

:— Del nu varginimo dirvos 
kaimynu? Ne! Bet del praluo- 
'bimo savo. Taip. Naudoju ra- 
gan.yst.os, bet pekla prie jos 
nieko nesikisza ir su' ra.ganys- 
ta jokios dalybos neturi, o del 
to pekla negalima kaltint ir 
jos gyventojai nieko nekalti. 
Tuojaus parodysiu jums mano 
raganysta. Sztai yra Ipirmiause 
mano vaikai!

Toje-gi valandoje pasirodė 
trys sūnūs Fundaniuszo. Jau- 
nikaicziai patogus, sveiki, drū
to sudėjimo kūno, raudoni, ve- 
de su savim dideli vežimą pri- 
pildintai artojiszkais daigiais, 
kurie blizgėjo priesz saule kai
po sidabras. -

Buvo tai plūgai, akeczios, 
grėbliai ir visokį kiti daigtai 
reikalingi artojui prie-apdirbi
mo dirvos buvo sukruti/ ant 
vežimo, o ant pats virszaus tos 
įpiramados stovėjo didelios pė
dos auksiniu javu, kuriu dide
les varpos svėrė žemyn.

Du puikus, dideli jaucziai 
trauke vežimą su visais daig
iais arto jaus.

Fundaniuszas, kuris tyczia 
ta viską parengę, tare in Sli
džia rodydamas in. sūnūs, jau 
ežius ir parėdyta vežimą:

— Sztai mano raganystos. 
Nuolatos jas naudoju. Sztai 
piktos dvasios kurias pristoja. 
Turiu da kitokius dalykus ant 
užkerėjimu ir užkeikimo; tuo
jaus iszskaitysiu ir tuos; pa- 
czedumas, jautimaą, blaivu
mas, iszmanumas; mažai mie
got daugiau dirbt, proeiavot 
priguli nczei. Tokiu spasalbu 
užkerėjau savo laukus ir pie 
vas!

Prociąvojau nuolatos ir pro- 
eiavoju priguJineziai, nennils- 
tancziai: o kada, jaucziai trau
ke sunkei su prakaitu, kada 
mano plūgai atversdineje va
gas inszildintos žemes, kada 
prakaitas upelais per musu 
smilkiniu, ^rrapina musu vei
dą iszdžiuvusi liejesi ant nu
mylėtos- žemes, kada; laukai, 
jaucziai, musu drabužiai, mes 
patys tiipstame nuo karszczia, 
prakaito ir sunkenybes; viskas 
tada, rūksta, viskas gyvuoje! 
Tada pamirsztame apie nusi- 
varginima, nes matome nauda 
mu.su raganystos. O! Nes tai 
yra apraganaujentis del kožno 
artojaus regėjimus! Tegulgi 
mano skundikai imasi už tos 
pekliszkos raganystos, o duo
du žodi, jog laukai ju tuojaus 
atras savo derlingumą. Pa- 
szveneziu mano dirvai pajie- 
gas, laika, storonc, sveikata ir 
gyvastį, o jie dėkinga ir palai
minta atiduoda man už viską 
szimtaropai užsimoka man. už 
mano proces už mano prakalta 
nes suteikė man turtus ir duo-> 
da sziandien pakaju ir duona 
ateityje. Jus, ka del jos nieko* 
gero nepadarote, ka ja pa- 
mirsztate, apleidžiate, ka gali
te nore! kad jums butu dėkin
ga?! Keikete dirva. Ne dirva 
ne yra dėkinga bet sako viską 
tiems, ka apie ja pamirszta ir 
nepadeda ant jos savo ranku 
(procios, ne palaida savo pra- 
kaitų! Vietoje to, skunst mane 
sekite paskui mane!

Ant tu žodžiu isz visur grio
vė balsas pagyrimo ir .plojimas 
iii delnus tukstaiiicziu žmonių. 
Fundaniuszas atsigryžo in sa
vo skundikus. Nuleidę akis isz 
gėdos stovėjo* jie szale toli ir 
nedryso pakelt akiu in virszu 
ir dirstelėt in ji, kuris atsi- 
szauke in juos tais žodžiais.

— t ž atkersziniina jums 
duosiu prieteliszka rodą. Ne

praleidinekite visu dienu; tu 
ant medžiokles; tu ant veseiliu 
dainavimo ir zobovu;- tu ant 
miegojimo*; pirmutinis mažiau 
valgysi! szviežienos laukiniu 
žvėrių, nes trigubai (langiaus 
surinksi javu ir vaisiu. Antras 
mažiau dainuosi pavasari, ir 
vasara, nes linksmesnis bus ru
denis ir žiema. Tir-gi jauniau- 
ses gal nebusi tokis digtas, ir 
skaistus nes tavo vynyczia už 
tai ne gels, o-puikiau žaliuos ir 
raudonuos.

Visi net ir pats sudžia dide
liu balsu nusijuokė. Kuopa ap
supo Fundaniusza, sudžia pri
pažino ji nekaltu. Kožnas ap
žiūrinėjo isz arti jo artojiszkus 
daigius, glostė jauezius, spau
dinėjo rankas senelio ir jo su- 
nu. (.) kada jau atsitolino, tuk- 
staneziai žmonių pralydejo 
juos net. iki bromui su paroda, 
iszduodami garsus pagyrimus: 
“Te gyvuoje dorus darbszus 
žmonis!” Geda, ii- paniekini
mas tinginėm, dykaduoniams!’

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

Labai užimanti apysaka .
For 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 skaitytojaus, tai 
dideliu geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
I. . . MALDA ... J

Viesz. Jėzaus ir ;
Motinos Szvencz. ;

Sapnas Motinos Szven- ]■ 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei Į> 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į>

Knygos Did. 3%x5% col. t

TIKTAI, 25 Cta. tSAULE PUBLISHING CO., \ 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. ?

PLATINKI!
“SAULE”

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isi 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
•zio iszimt.a isz Lietuviraku 
įžlioku Hu paveikslais. 177 

dideliu piidnpiu, 3;.w.

No.lll—Sziupinis ('3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Tla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.
' No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina: 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant 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.]32—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

No.l3BL-Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias;'Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.1,42—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Naopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—A pie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 4? 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliui, Majoro Duktė. 62 pus- 
»****'^X*C***W*^*^***XWZ**X**X****' 
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.

lapių, 20c.
No.158—A pie Kapitonai 

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; 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 Is?- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

No.175—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. ,25c.

Kitokios Knygo*

No.]78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

■ No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma-l 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. .: Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is» 
ežio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite pet 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 prisinn- 
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., - Įį % &

Oeparlm.nl
mu.su
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MERA raganių, nei kurtiniu-] 
ku; sziandien visi esame 

apie tai persitikrinę, bet lai
kuose tamsumos kada žmones 
buvo tamsumais dideliais, ne 
apszvieslais kaip sziandien1, ti
kėjo in visokias raganystes ir 
burtus.

Atsitikimas koki jums, mie
li skaitytojai, aipraszysiu, atsi
tiko aplinkinėje Rymo, tris 
szimtus metu'priesz užgimimą 
Kristaus arba 2,200 metu su- 
virszum tam atgalios.

Trys žmones ėjo lankais su- 
givždami in kaima; sustojo 
ant galo prie rubežiaus savo 
lauku. Buvo tai žmones dideli 
tinginiai, dykaduoniai, apie ka 
tuo jaus persiti kr i nsi t.

Eidami keliu nen ėringai, ne- 
užgianadinaneziai žiurėjo ant 
savo dirvos, kuri iszrode laibai 
liūdnai apleista didelei. Dirva 
buvo užaugus žolėms, akmenų 
krūvos stovėjo tai ezion tai 
ten1, stirojo iszsikisze balose 
žagarai, ažios užaugę krūmais 
visokiom vijoklinem žolėm 
kad pereit buvo negalima. 
Trumpai pasakius, viskas bu
vo baisiai apleista: dirva, pie
vos, sodžiai, vinyezios, triobos 
sugriuvę, stogai aipiiplysze, 
skylėti, viskas kas tik prigu
lėjo prie ju buvo liūdnam pa
dėjime. '

Laukai kaip sakiau, prigulė
jo prie tu trijų praeigiu: “Blo
gi metai“ aftsiliepe vienas, 
“mažai szieno, bet da mažiau 
javu, avižos iszdegintos, vy
nuogių suvis nėra, nei vaisiu 
soduose suvis nedera. Ar tai 
verta apdirbinet dirva kad ant 

į galo jokios naudos neatnesztu ? 
'■ Gana, mani to, vercziau sudėjus 

rankas sau sėdėt, negu ture- 
cziau.proeia.vot ir ant tos pra
keiktos 'žemes.

Isztikro tas žmogus, kaipo 
ir jo kiti du draugai didesne 
dali laiko praleidinejo sėdėda
mi snd'eja rankas.

— ' Ne visi-gi taip nelaimin
gi, atsiszaiuke antras, turime 
czioni arti kaimynus kuriu vi
nyezios „duoda didėle nauda 
jiems kas metits, kuriu laukai 
blizga dirva aukso javais,.pie
vos žole kurioje žmogus pasi
slėpė, gyvuliai drūti, digti, 
sveiki. Taip, yra tokiu. Nore-

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 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 
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.

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

ežia asz žinot labai tais slapty
bes kurias jie žino.

— Žinau asz apie ka. nori 
kalbėt, atsake pirmutinis, mes 
visi paižinstame taji laiminga 
kaimyną mus. Mislini apie 
Fundaniusza* neteisybe? Asz 
pats nekarta užduodu sau 
klausymą, kokiu spasabu turėt 
gali visados tokius gražius ja-

*»»»•» M- 4- 4-4- * M- 4- *»»»» 4-4-4- 4-J

Badai Vestuose, tūloje
apygardoje,

Tenais niekas ant bėdos
nedejuoja,

Linksmai ten gyvena, 
Niekados nestena.' 
Mažas ten būrelis

Lietuviu buna, 
Bet su tokiais tai jau

gana, 
Bobos ir vyrai kaip 

szunes loja., 
Girti, niekad neiszsipagirioja, 

Tenais dvi mergicos 
randasi,

Kurios per naktis 
valkiojasi, 

In bažnyezia neeina, 
Ir da kitus iszjuokine ja, 
Sako : Kam konvertuka 

, - duoti,
Vėl u k ant alaus 

praspendyti. 
Vai yra daug ant svieto 

gyvuliu, 
Ir tarp musu nekuriu 

Lietuviu.
* * *

Kada žmogus turi turtą 
ir pasisekimą, 

Tai visi ji guodėja ir 
'luma jo prietelais. 

Bet tegul tik karta 
nupuola, 

Ir netenka savo turto, 
Tai visi nuo jo szalinasi, 

Kaip nuo kokios pavietres.
* * *

Netoli Džerzeje isz 
pinigu kazyrtavo, 

Vienas vyrukas viską 
iszgrajino, 

Bet su savo laimikiu 
nesidžiaugė, 

Ba vienas su peiliu ausi 
nuskriode, 

Isz to in soda pasidavė, 
0 vienas net nuo paezios 

iszdume, 
Dabar pati su vaikais 

bėdavojo, 
O vyrelis sau po svietą 

bujoja.
Biaurus tai papratimai, 

Kad paeziuoti ir 
vaikinai, 

In urvas susirenka, 
Ir losze naktimi einiki.
Tame moteres kaltos 

kad tyli, 
Argi jiems szposa 

padaryti negali.
Tegul pas vaita 

nusiduoda, 
Skunda pas ji paduoda, 
Tai daugiau nekazyriuos, 

Pinigu nevilios. 

vus, tokius didelius kas metas 
užderejimus, kada musu, dir
vos nieko gero nedera ir jokios 
naudos neatnesza. Dirva mu
su nėra nei kiški blogesne už 
jo, o da daug geresne žeme už 
jo. Turi ezion but kas nors 
siaptingo, tai ne yra abejones. 
Ziurek-gi ant dirvos Fundau 
niuszo, žiūrėk ant tu turtu, ant 
tos bagotystes, ant tos derlin
gos vynyezios, ant vaisingu so
du, ant tu gražiu javu, kaip 
skiresi nuo musu vargszavimo.

Tinginiai stojo ant rube
žiaus lauku Fundaniuszo. Vi
sur blizgėjo puikus augalai. 
Nebuvo suvis navatna, del ko? 
Fundaniuszas buvo darbsztus 
labai, rūpestingas, mokantis 
salų visame duot rodą, tikrai 
iszmanus buvo žmogus. Nu
kirsti javai gulėjo lygiose pė
dose ant dirvos, netoli žaliavo 
szilkine žale pieva perpjauta 
tai ežia tai ten grabutėm su 
vandenin kuris tekejo in klo
ni in sodželka gali tycziomis del 
susirinkimo vandenio iszkasta, 
o tuom laik tekedamas iszkas- 
tom grabutėm, insisunkinejo in 
žeme h' niekados nedave isz- 
džiut jai, o dėlto žole tureda- 
ma saku gerai žele toliaus ant 
kalnelio matyt buvo rūpestin
gai užlaikyta vynyczia, o isz 
kitos szalies rėdai vaisingu 
medžiu kuriu szakos buvo pa
remtos, nes linko nuo sunkeny
bes dideliu vaisiu.

Ant pievos ganėsi dideli, 
digti su dideliais .ragais, juodi 
jaueziai.

Matydami ta viską musu 
tingniai net žaliavo isz piktu
mo ir užvydejo, o vienas isz ju 
paszauke:

— Aha! aha! Pas ji visur 
visame matyt bagotyste! 0 pas 
mus tokia biednyste, toki var
gai, visur tuszczia. Arba turi 
jis tuos turtus didelius teisin
gai surinktus? Ne! Tame yra 
kokis tai slaptas uaigtais ir be 
raganystes nebūtu jis tokiu 
tureziu, turi jis žinot raganysz 
ta,. Taip! -lis yra raganius ir 
savo užkeikimais iszcziulpe isz 
musu dirvos visus skystimus 
be.kuriu niekas augti negali ir 
nuveda ant savo lauku, del to 
pas ji auga viskas.

— Nėra abejones, dadave 
jo draugai. Dalykas aiszkus, 
gerei iszreiszkiai mums. Bage
tais jis musu kasztu, su musu 
skriauda. Bet-gi yra tribuno
lai, yra sūdąs, yra teisiu gyste! 
Reike ji aipskunst in teisingys
te! Niekšzas turės prisipažiit 
prie savo piktadarystes; turės 
užmokėt už tai savo gyvastim, 
o tada mes busime turtingais.O

ŠAPNORIŪŠ

1
 Su 283 Paveikslais j

160 Puslapiu !

8 col. ilgio, 5% ooL ploczio ; 
Iszaiszkina sapna ir kas ■' 
ateitoje stosis. Su priedu ; 
plauatu ir visokiu burtu. ; 
Knyga in minksztoe po- 1 

Ipieros virszeliuose. :: :: ;
Pinigai reikia siusti su ; 

užsakymu: ;

Tiktai,. . . 51.00 :
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.”

—- O taip, mano prieteliai, 
asz turiu ant to davadus. Klau- 
sykite-gi:

— Viena diena sėdėjau sau 
po n^edžiu, kuri ezion matote. 
Ilsejausi. Baisiai buvau nuvar
gęs, susimuezines, nes kėlės 
dienas praleidau ant medžiok
les artimose giriose. Fundaniu
szas praeitinejo pro mane su 
sūnumis. Manes nemato. Kada 
atėjo mano dirva Fundaniu
szas sustojo ir rodindamais ma
no niekyste, nenaudinga dirva, 
vaikams tarė:

— “Žiūrėkite vaikai, toji 
dirva su prilyginimu su musu 
daugiau yra geresne negu mus 
ir butu derlingesne už mus, 
ezion geresnis apdirbimas ir 
vanduo ne užseme ne saule 
taip labai nedegina o- vienok 
kolei gyvens ant jos musu kai
mynas, tasai didelis medėjus, 
trigubai mažiau deres negu 
mus.

— Tas aiszku kaip saule, 
dadave antras, mote savo už
kerėjimą ant lavos ir ant. tavo 
žemes. Pats iszsidave, kalbė
damas tokiu spasabu in sunūs 
savo. Bet ir asz esmių tam pa
ežiam padėjime,. Tuojaus jums 
apsakysiu: Buvo tai pavasa
ris. Gryžau su! visa savo szei- 
friyna nuo giminiu kur pralei
dome'keliolika dienu ant ves
tuvių (lukterės. Buvom džiaug
siu ingi,- užganai lint i, d aįnavOm 
sau linksmai, kaipo dpri žmo
nes. Bet kada vos mes užva- 
žiavom ant to-gi kelelio pasi
tinkame, kai? Szetona žmogaus 
kūne Fundaniusza. Žvilgtelė
jo isz paniūru ir tarė po nose: 
“Kaimyne, turėsite szi meta 
daugiau ant savo dirvos žolių 
negu javu. ” Ir taip atsitiko. 
Dirstelekite ant mano dirvos!

— Negadnas-! Piktadaris! 
Užkerėjo tavo pasejimo! Szau:- 
ke kiti.

— O asz, asz, kalbėjo tre- 
czias sveikas drūtas, digtas 
vaikinas, ar asz neturiu priesz 
ji jokiu davadnu ? Pradžioje 
vasaros skuibinausi in vyny
czia, pasitikau Fundaniusza 
kada, jau sugryžinejo nuo dar
bo. Guododamas žilus plaukus 
senio, pasveikinau ji su guodo- 
me ir norėjau su juorn pasikal
bėt. Pertrauke man su rūstybe 
ir tarė: Ar jau-gi atsikėlei ma
no ponaiti? Puikus isz tavęs, 
žmogus. Asz tris kartus po tiek 
metu turiu kaip tu, o jau nuo 
keturiu adymu rinkau savo vy
nuoges vynytezioje.'

Tu dviem adynom pirmiau 
manes eini ant atilsio. Pažins- 
tu asz gerai tavo būda. Mėgsti 
miegot ilgai mano vaikine, 
tunki, tai teisybe, nes tavo vy- 

nveze kusta ir džiūsta. Nuėjo 
sau juokdamasis velniszkai isz 
manės. Ir nuo to laiko mano 
vynyczia pradėjo džiūt, nykt, 
kas metas mažiau, turi vai
siaus, o dabar jau suvis nyks
ta ir džiūsta. Ali! Tas latras, 
toji pikta dvasia jame sėdi.

— Raganius, raganius! Pa- 
szauke visi.
i Sku!binkime-gi in kaima!

Ten pradėjo prikalbinet kai
mynus, rinkt balsus ant Fun
daniuszo, po tam nubėgo in 
Ryma, ir nunesze skunda iii šil
dą.

Ih kėlės dienas Fundaniu
szas aplaiko žiu e isz sū do, kad 
stotųsi priesz suida kaipo kal
tininkas. Duoda jam žinot jog 
yra apskunstas iper kaimynus, 
jog savo apraganavimais, už
kerėjimais, užkeikimais, atima 
ju lauku ir pievų visa derlin
gumą, sutraukdamas ant savo 
dirvų. Apskundimas tas buvo, 
isztikro, kvailiszkas neapmis- 

Pirkie U.S. Bonus! M Pirkie U.S. Bonus!

darinį] 

young lady in 
the flying 

■ juice box.

SHE STARTED SOMETHING — this win
some chauffeurette of 50 years ago! She 

sometimes scorched down the road at 20 m.p.h. 
(except against a strong wind or when the bat
teries needed recharging).

But daredevil that she was, our fair heroine 
would pale to see her darling daughter as she 
pilots the family station wagon through 1958 
traffic on her daily rounds to school, supermarket 
and train.

And her housewifely duties don’t end there. 
Sometimes she even helps earn the family income 

■—always has a big say in spending it. And 
whether or not a family has a regular savings 
program usually depends on her.

That’s why so many women are the instigators 
of a regular investment program in U; S. Savings 
Bonds. They know that U. S. Series E Savings 
Bonds are one of the best investments a family 
can make. The principal invested in Bonds is 
safe. The returns are sure. And now every Series 
E Bond pays a new, higher interest — 
when held to maturity!

If you’re one of today’s daring young ladies 
of the flying horsepower, you undoubtedly take 
an active interest in your family’s future finan
cial security. Remember — one of the best ways 
to do something about it is to encourage your 
husband to start investing regularly in Savings 
Bonds today!

Part of every American’s savings 
belongs in U. S. Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for this advertising. 
The Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, fhe Advertising Council and

Saule Publishing Co., “ Mahanoy City, Pa.

lintas, pasiutiszkas. Bet kaip 
jum sakiau buvo tai laike, ka
da tikėjo žmonis in visokius 
burtus tamsės dvases, nors ir 
sziandien galima rast da užsi
likusius tokius tamsunus, ku
rie tiki in raganystes ir seno- 
viszkus burtus, nes mažai bet 
tuose amžiuose kada tas atsi
tiko buvo žmonis didelais tam
sunais kone visi, tai ir czioni, 
jeigu butu Fundaniuszas ne- 
davedes gerai, tai isztikro tu
rėtu mirezia but nubaustas.

Paskirtoje dienoje peržiūrė
jimo teisinos pleezius publiezr 
na Rymo, kur iszdavinetos bu
vo tiesos, ir virokai, prasikaltė
liu, buvo pripildytas žmonimis 
ir kas kart akyva kuopa augo..

Slidžiai su pagelbininkais 
pribuvo ant pleciaus užėjo ant 
augsztai pritaisytos vietos kad 
visiems butu galimai matyt ji, 
sėdosi ant kėdės ir liepe pa- 
szaukt pirmutini skundiką, o 
tas pribuvęs , pradėjo kalbėt

A - B - GĖLA
arba pradžia 

SKAITYMO
.. ir...

RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co., 

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

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

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

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

tais žodžiais:
— . Ateinu ezion vardan vi

so kaimo, a!pskunst už švent
vaginga ipasįelgįma vieno isz 
musu kaimynu, kuris savo už
kerėjimais ir užkeikimais ati
minėja musu laukams derlin
gumą. Dirva Fundaniuszo deri 
kuopuikiause, jau net per 
virsz, o szale jo dirvos, kur že
me iszrodo kone gertesne už jo>, 
suvis nederi, pasejimai kas 
metas blogesni kas metas nyk
sta,, labi aks pa virsta in žole. 
Gyvuliai..musu,, taipos-gi stoje- 
si vis menkesni kudesni ir puo-.. 
la, medžiai džiūsta''ir vaisiaus 
ne atnesza. Kalte tame Funda
niuszo. Jauezia jis savo pikta
daryste, nes su mumis nenori 
ne sueit niekad, niekados ne
nori imti dalybų musu zobovo- 
se, visados vienas gyvena tik
tai su savo szeimyna. Negalė
tu isztikro mums taip kenkt 
baisiai jeigu ne turėtu pagęl- 
bos pekliszkos ir piktu dvasiu, 
kurias turi ant paliepimo.

— Kokius turi ant to dava
dus? Paklausė sudžia.

— Priesz viską turiu dų 
liudintojus.

Po tam visi trys apsakė sii- 
džei aplinkybes isz kokiu d'a- 
siprast galėjo raganystes Fun
daniuszo.

Po tam sudžia atsikreipė in, 
Fundaniusza ir tarė:

— Ar teisybe, jog naudoji 
raganystes ir pagelbos peklos 
dėl nuvarginimo dirvos kai
mynu o tuom laik luobini sa
vo.? Į

[Tasa Ant 2 Puslapio]

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,
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Žinios Vietines
— Sitbatoje prisnigo apie 

penkių, coliu sniego.
— Seredoj pripuola Szv. 

Pranei szko, o Tautiszka Var
dine: Linge. Ir ta diena: 1939 
m., Hitleris sutinka derintis su 
Lenkais, praszo Lenku pai- 
siunsti savo atstovus; 1935 m., 
Amerikos Senatas nesutinka 
stoti in Pasaulio Taryba, Teis
mą.

— Žinios praneszta isz 
Woodlyn, Pa., 'buk buvęs mies
to gyventojas Ignotas J. Pula- 
kinis, kuris gydėsi in Taylor 
ligonbute Ridley Park, Pa., 
numirė. Paliko savo paczia 
Ona (Boho), duktere, du sunu, 
sesere ir broli. Laidotuves in- 
vyko pareita Sukatos ryta in 
Norwood.

— Puldama tropais žemyn 
priesz savo narna pareita Se
reda, ponia. Elena Condrad 
(Kundrotiene) nuo 420 W. 
Pine uly., likos sužeista in pe
tį.

— Apie 165 darbininku isz 
Bundy Tubing kompanijos, 
Hometown, likos praszalinti 
nuo darbo isz priežasties kad 
kompanija neturi užtektinai 
orderiu.

—• Utarninke, Sausio Jan. 
28-ta diena 6-ta valanda ryte 
6 Vyrukai iszkeliavo in Wil
kes-Barre, Pa., del kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduodame 
vardus tu kurie apleis isz:

Mahanoy City: Francis J. 
Hoffman, Eugene J. Kilroy ir 
John Kohan, Jr.

Frackville: Paul Bloschi- 
chak.

Ashland: William F. Stab
ler.

Ashland RD: Donald L. Oss- 
man.

— Musu sena miesto gy
ventoja ponia Ona Yeniskievi- 
cziene nuo 513 W. Maple uly., 
kuri svecziavosi per koki tai 
laika pas savo duktere Helena 
Konopkiene, 320 E. Sheldon 
uly., Philadelfijoje, nesveika- 
vo ir gydėsi in Einstein Medi
cal Center ligonbute, pasimirė 
pareita Petnyczios vakara. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Ke
liolika metu atgal a.a. Ona Ye- 
niskievieziene turėjo ūkia Lo
cust Vailey, po tam pardavė ir 
apsigyveno Mahanojuje. Jos 
vyras Vaitekus mirė 1941 m. 
Kūnas likos parvesztas ir pa- 
szarvotas pas Gralboriu L. 
Traskausko koplyczioje 535 
W. Centre uly. Velione prigu
lėjo prie Lietuviszkos parapi
jos; Szv. Rožancziaus ir Said. 
Szįrdies Jėzaus draugijų. Pa- 
likp sekanezius: keturis sūnūs: 
Aleksandra, Petra ir Juozą, 
Philadelphijoje ir Edvardą, 
kuris tarnauja armijoje in 
Alexander, Va.. Dvi dukterys: 
Helena, pati J. Konopka, Phi
ladelphia. ir Bėrutė, pati Al
bert Gauld, New York; 8 anū
kus ir 3 pro-anukus taipgi bro
li Stanislova Kruszinska isz 
Shoemakers. Laidojo Utarnin- 
ko ryta su ąpiegomis in Szv. 
Juozapo bažnyiczioje devinta 
valanda ir palaidota in para
pijos kapines. A.a. Ona Yenis- 
kievieziene buvo senai 1 ‘Sau
les ” skaitytoja. Amžina atilsi.

—: Ketverge pripuola Szv. 
Martyno ir Szv. Hijacinto, o 
Tautiszka Vardine: Žibone. Ir 

ta diena: 1882 m., gimė Frank- 
lin D. Rooseveltas, kuris bu
vo musu trisdeszimts antras 
Prezidentas; 1933 m., Hitleris 
panaikina Versailles kariszka 
ir taikos sutarti, sakydamas 
kad tai tik popieros gabalas.

— Povylas Lazauninkas, 
nuo 431 W. Mahanoy uly., tu
rėjo operacija in Locust Mt. li
gonbute.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono Bosko ir Szv. Marcelės, o 
Tautiszka Vardine: Skirman
tas. Ir ta diena: 1950 m., Prez. 
Harry Trumanas paskiria mi
lijonus doleriu ir sako moks- 
lincziams pradėti gaminti ta 
nauja ir dar baisesne Hydro
gen sproigstanczia bomba, kad 
parodžius musu prieszams kad 
mes rengiamies gintis ir jeigu 
reikia, in kara stoti.

— Petnyczioj taipgi pri
puola paskutine diena szio me
nesio.

— Subatoj pripuola pirma 
diena, Vasario, February.

Shenandoah, Pa. —
Apie 4:25 valanda Sukatos 
ryta, gerai žinomas miesto gy
ventojas Juozas J. Pitkievi- 
czius, nuo 120 N. Union uly., 
pasimirė in Ashland ligonbu- 
te. Velionis likos priimtas Pet- 
nyezioje del gydymo. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal ir apsigy
veno mieste Shenadoryje. Bu
vęs angliakasis, paskutini kar
ta dirbo. Knickerbocker kasyk
lose. Prigulėjo prie Unijos lo
kali o ir prie Lietuviszkos pa
rapijos. Paliko dideliame nu
liūdime : savo paczia Alesa (po 
tėvais Dulskiute); sunu Ed
mundą ir anūke Diana, taipgi 
broli Joną isz Shenandoah 
Heighst ir dvi seserys: Marei 
Dubitskiene, mieste, ir kita se
sere Lietuvoje. Laidos Seredos 
ryta su ąpiegomis in Szv. Jur
gio bažnyczioje devinta valan
da, ir palaidos in parapijos ka
pinėse. Gralborius L. Czaikaus- 
kas laidos. A. a. Juozas J. Pic- 
kieviezius buvo senas “Sau
les” skaitytojas. Amžina atil
si.

— Jieva Tomaszioniene nuo, 
229 E. Mt. Vemon uly., numi
rė pareita Petnyczia in Locust 
Mt. ligonbute. Gimė Lietuvoje. 
Jos vyras Andrejus mirė 1941 
m, Paliko septynios dukterys: 
Ona Misuik ir Margaireta, pati. 
Juozo Kubilio isz miesto; Ma
re, pati Samuel Corsack, Cleve
land, O., Kasė, pati Vincent 
Matta; Lucy Solon; Julija, pa
ti Andrew Zomcheck ir Viole
ta, pati Fr. Galezniak visi isz 
Philadelphia, Pa. Taipgi 15 
anuku ir 15 pro-anuku. Laido
jo Utarninko ryta su apiego- 
mis in Szv. Jurgio bažnyczia 
devinta valanda ir palaidos in 
parapijos kapinėse.

Ashland, Pa. —
Petras Urbonas, senas krau- 
czius isz Fountain Springs, nu
mirė pareita Petnyczios ryta 
9:30 valanda savo namuose. 
Velionis gimė Lietuvoje 1890 
m., atvyko in Amerika dauge
lis metu atgal in miestą Wil
kes-Barre, po tam in Ashlanda 
kuris atidarė kraueziu szapa, 
o keliolika metu atgal apsigy
veno Fountain Springs. Velio
nis prigulėjo prie L.D.S. drau
gijos. Paliko savo paczia, Ela
na, (Vaitkievicziute); du su
nu: Vita, isz Gordon ir Alger- 
da namie, taipgi tris anukus ir 
broli Lietuvoje. Laidojo Pane- 

deli po piet 1:30 valanda isz 
Graboriaus Gito koplylezios, 
Ashlandoje. Kunigužis Rev. 
Ralph T. Bailey isz Bethany E. 
C, bažnyczios tarnavo laidotu
vėse. Palaidotas in L.K.V.D. 
kapinėse.

Philadelphia, Pa.—
Pastarojo laiku isz kuotik- 
riausio szaltinio teko sužinoti 
kad musu ežia “leides” — vei
kėjos po vadovybe ponios Ele
nos Kazakauskienes pradėjo 
jau ruoszti angliszkai sakant: 
“Annual Banquet”, naudai 
Szvento Jurgio parapijos, ku
ris tai bankietas invyks 18-to 
Vasario Lietuviu Muzikaleje 
Svetainėje esamoje po sziuo 
adresu: 2715 E. Allegheny uly. 
Philadelphia. Taigi patartina 
kas nori iszkalno insigyti sau 
inžangos tikieta in ta puikuji 
bankieta, tai malonėja, atsi- 
gryžti prie ponios Albinos Cze- 
batorienes, 3339 Belgrade uly., 
Phila. 34, Pa. O ji su mielu no
ru kiekvienam ir kiekvienai 
tame dalyke patarnaus kaipo 
nenuilstoma veikėja naudai 
katalikybes, o vienkart ir lie
tuvybės.

— Senas Jurgctis.

11 PABĖGĖLIU ANG
LIJOS PRIIMTI

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos valdžia priėmė vie
nuolika benamiu Pabėgėliu 
kurie pabėgo isz Vengrijos per 
Brazilijos kraszta.

Anglijos taryba per Minis
ter! Richard A. Butler nutarė 
tuos pabėgėlius priimti ir su- 
szelpti. Ana sanvaite ta pati 
taryta buvo nutarus visus juos 
gražinti in Vengrija, bet kai 
visi laikraszcziai šukele toki 
lerma ir reikalavo kad valdžia 
tuos Pabėgėlius pridengtu, tai 
taryba nusileido ir sutiko.

Tie Vengrai, trys poreles ir 
penki vaikucziai, pabėgo isz 
savo kraszto per Priesz-Komu- 
nistine Revoliucija. Jie atva
žiavo in Anglija ant laivo 
‘1 Highland Monarch ’ ’ sakyda
mi kad jiems nepatiko gyveni
mas Pietų Amerikoje.

teipgi intaria Lenku vadus 
kad jie dabar ima taikintis su 
Kataliku Bažnyczia, ir jau da
bar yra pavėlina vaikams lan
kyti katalikiszkasias mokyk
las ir mokintis tikėjimo.

Rytu Vokietijos Komunistai 
ir Czekai jau beveik visi me
tai kaip intarineja Lenku Ko- 
munistiszka valdžia.

Lenku vadas Gomulka yra 
uždraudęs savo kraszto redak
toriams atsikirsti priesz tuos 
intarinejimus.

PLIENAS
VĖL PABRANGS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Avery -C. Adams, -Jones & 
McLaughlin Plieno fabriko- 
Prezidentas sako kad jis neži
no ka kiti fabrikantai ketina 
daryti, bet jo fabrikas pakels 
plieno kasztus apie septynis 
dolerius ant tono. Kiti fabri
kantai spėja kad jie bus pri
versti pakelti plieno kasztus 
tarp penkių ir szesziu doleriu.

Visi jie sako kad jie gerai ži
no kad dabar ne laikas taip 
plieną pabranginti ir kad visi 
žmones dabar su nepasitenki
nimu žiuri in tokius brangius 
kasztus, bet jie sako kad jie jo
kios kitos iszeities nemato ir 
yra priversti savo plieną taip 
pabranginti, nes darbininkai

KINIECZIAI PER
SPĖJA GOMULKA

Jiems Nepatinka Kad 
Lenkai Ima Paskolas

Isz Amerikos
VARSZAVA, LENKIJA. — 

Komunistiszkos Kinijos vadas 
Mao Tse-tung yra keletą kar
tu perspejes Lenkijos Komu
nistu vada Gomulka, kad jis 
daugiau paskolo ar dovanu isz 
Amerikos nepraszytu ir neim
tu.

Szita perspejima Lenkijos 
vadui Gomulkai davė Kinijos 
vadas, Lapkriczio menesi, per 
keturios deszimts metu sukak- 
tuviu Bolszeviku revoliucijos 
iszkilmese.

Nežiūrint visu tu perspėji
mu, Lenkai gavo ir priėmė isz 
Amerikos $95,000,000 paskola.

Gomulka Kiniecziu ir Sovie
tu vadams staeziai pasakė kad 
jo krasztas tokios paramos yra 
reikalingas, ir kadangi nei Ki
nija, nei Rusija jo krasztui ne
stojo in pagelba, tai jis buvo ir 
yra priverstas tos pagelbos ki
tur jieszkotis.

Czekoslovakijos laikrasztis

— 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” "O

PLATINKIT1

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

Dabar po 500 arba 3 už $1.35

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

vis daugiau ir daugiau reika
lauja.

Jeigu plienas taip pabrangs 
tai tukstaneziai kitu daigtu 
teipgi pabrangs, nes plieno 
kaina, preke nustato daug ki
tu daigtu kainas.

Ir ežia nei valdžia nei žmo
nes negali insikiszki ar ka pa
daryti, nes plieno fabrikantai 
priparodina kad jie dabar isz- 
leidžia tik szeszios deszimta 
nuoszimti plieno, kai ju fabri
kai yra prirengti iszleisti visa 
szimta nuoszimti to plieno. Jie 
aiszkina kad jie darbininkams 
moka už visa szimta procentą, 
o iszleidžia tik szeszios deszim
ta procentą plieno.

Pirkite U. S. Bonus

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

Check the perfect

created by Czve^ency

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 papersl 
Check the perfect form of these invitations with people wno 

really knowl Come in! We will be happy 
-——y to show you the "Flower Wedding Line."

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

your invitations and 
announcements must 
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ŽINUTES
ISZ LIETUVOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

teatro, vidurines mokyklos, 
skalbyklos ir kitu daigtu sta
tyba. Druskininku kurorte esą 
daug netvarkos. Ligonys nusi
skundžia, kad gydyklose ga
minamas neskanus valgis, o vi
sai užmirszti skanus Lietuvisz- 
ki valgiai. Virtuvėse dirba ne
tinkami žmonėse. Letai esą už
sakoma nauju gydyklų, sana
torijos, dietines valgyklos, 
vieszbuczio statyba. Vis dar 
nepasiruoszta statyti duonos 
invienata. Gyvulius mėsai sta
to netoliese esąs tarybinis ūkis. 
Bet jis gyvulius “pagal grafi
ka” pirma pristatas in Kauno 
ar N. Vilnios mėsos invienatus, 
o mesa Druskininku kurortas 
turi isz tu tolimu vietovių par
sivežti.

Kelti Prekybos 
Kultūra

Tokia antraszte Vilniaus 
“Tiesa” atpasakoja vykusias 
Prekybos ministerijos partines 
organizacijos susirinkime. Vil
niuje eile parduotuviu labai 
blogai veikia, pirkėjai nusi
skundžia pardavėju nemanda
gumu. Kai kuriuose miestuose, 
rajonu centruose jaueziamas 
mėsos ir pieno trukumas (ežia 
skelbia, kad jau pasivyta net 
Amerika, o ežia vėl krautuvė
se nėra nei mėsos, nei pieno!) 
Miestai vis dar nepatenkina
mai aprūpinami daržovėmis, 
sunku rasti krautuvėse vai- 
kiszkos apvalynes, papras- 
cziausiu baldu: stalu, kėdžių, 
taburecziu. Labai žema bulviu 
ir daržovių, parduodamu pre
kybos tinkle, kokybe. Pakarto
tinai nusisKusta bloga prekių 
kokybe. Blogos kokybes gami
nius iszleidžia Kauno duonos 
fabrikas Nr. 2, Klaipėdos duo
nos kepykla Nr. 1, Vilniaus 
degtines, likerio gamykla, 
Kauno, Kėdainių konservu 
fabrikai ir visa eile kitu inmo- 
niu.

Iszkirto Tris Kartus 
Daugiau Miszko Negu

Numatyta
Vilniaus radijas pa

gyre Biržų miszku ūkio kolek
tyvą, kad vietoje nustatytu 
10.000 kbm kirtimo iszkirto 
tris kartus daugiau miszko me
dienos. Žymiai daugiau negu 
pernai esą pagaminta ir misz
ko medžiagos kolūkiu staty
boms. Isz kitos puses, Biržų ra
jono girininkijose lapuoeziais 
ir spygliuoeziais medeliais isz 
viso apsodinta naujai apie 
penki szimtai hektaru.

Tarpkolukines Staty
bos Organizacijos

Jos pradėtos steigti nuo 
1956 metu. Tai yra organizaci
jos, kurias steigia kolukai sa
voms statytoms vykdyti isz 
savo leszu. Valstybai to tik ir 
reikia, nes ji neprivalo inves
tuoti in kolūkine statyba žy
mesniu leszu. Kitaip tariant: 
Sovietine valstybe isz kolukie- 
cziu iszspaudžia, kiek tik gali 
bet statyba palieka jiems pa
tiems rūpintis finansuoti,-
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