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Amerikos Sostine
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Neprigulmingumo Paskel
bimas buvo Kongresui in- 
teiktas 1776 metuose. Ant 
saito Neprigulmingo Paske- 
bimo Kongresas nepasirasze 
Liepos Ketvirta Diena, kaip 
dauguma žmonių mislina. 
Szita Paskelbimą kuris at
skyrė Trylika Amerikos Vai 
stiju nuo Anglijos, Kongre-

Isz Amerikos
PREZIDENTO 

PAGELBININKAS
Netekes Intakos. Gal 

Pasitrauks
WASHINGTON, D. C. — 

Intakingiausias žmogus Va- 
szingtone, Prezidento Eisen- 
howerio pagelbininkas ir pata
rėjas, Sherman Adams, dabar 
yra netekes visos savo tos in
takos ir Eisenhoweriui ir Re- 
publikonu partijai yra visisz- 
kai nereikalingas.

Po penkių metu kaipo an
tras galingiausias žmogus Va- 
szingtone, jis atsidūrė tokioje 
kebloje padėtyje, kad jis stai
ga tapo Prez. Eisenhoweriui 
pavojingas, Republikonu par
tijai kenksmingas ir politikie
riams Vaszingtone nereikalin
gas.

Žmogus, kuris keletą kartu 
buvo smarkiai iszbares ir te- 
viszkai nubaudęs tuos, kurie 
eme kyszius, ar už kokias do
vanas parūpino savo drau
gams kokias politines malo
nes, dabar pats atsidūrė tokiu 
prasikaltėliu tarpe.
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Praneszimas
SkaitytojamsI

Isz priežasties kad Ameri- 
koniszka Tautiszka Szvente, 
‘ ‘ Nepriklausomybes Diena ’ ’ 
s z i m e t apvaikszcziojama 
Petnyczioj, Liepos-July 4-ta 
diena, visi Amerikos bankai, 
pacztai, fabrikai, angliaka- 
syklos, kromai ir laikrasz- 
cziai, apvaiksztines ta diena, 
tai ateinantis “Saules” nu
meris (Petnyczios) neiszeis, 
kad ir musu darbininkai ga
lėtu apvaiksztinete ta,

AMERIKOS LAISVES 
DIENA!

Dovanokite mums. Acziu!
— “Saules” Redakcija. 

gresas priėmė Liepos Antra 
Diena, ir ant jo atskiri Kon
greso nariai pasirasze nuo 
tos dienos iki Lapkriczio 
Ketvirtos Dienos. Liepos 
Ketvirta Diena szitas Nepri 
gulmingumo Paskelbimas 
buvo vieszai, publikai pa
skelbimas.

Czia ir Prez. Eisenhoweris 
yra inveltas, nes pats Eisenho
weris, beaiszkindamas Pono 
Sherman Adams pareigas, yra 
pasakęs: “Ka tik asz turiu da
ryti, jis man padeda ir pataria;. 
Jis yra mano tiesioji ranka.”

Pats Sherman Adams yra 
pasakęs “Prezidentas Eisen
howeris nori ir reikalauja, kad 
visi valdžioje (butu virsz jokio 
intarimo, kad jis savo parei
gas teisingai ir sanžiningai at
liktu.

O dabar iszejo in virszu, vie
szai pasirodė, kad tas Ponas 
Sherman Adams, .kuris kitus 
taip pirsztais bade, taip inta- 
rinejo, pats panasziai sugrie- 
szino.

Žydelis Bernard Goldfine jo 
vieszbucziu bilas užmokėjo, jo 
namams kilimą “ruga” pado
vanojo ir jo žmonai brangius 
kailinius nupirko.

O Ponas Sherman Adams 
kaipo geras draugas, tam Žy
deliui atsilygino, parūpinda
mas jam riebius kontraktus isz 
valdžios, duodamas valdžios 
komisijų vadams žinoti, kad 
tas Žydelis yra jo draugas, ir 
kad jie ji nepatrauktu in teis
mą už invairias suktybes.

Visa tai Prez. Eisenhowe
riui baisiai skaudu ir nemalo
nu. Juk jis buvo Trumana in- 
tares ir iszkoneveikes už jo 
partijos suktybes, ir buvo pa
sakęs, kad Republikonai hie- 
kados taip neprasikals. O da
bar Prez. Eisenhoweris su vi
sa savo partija yra ligi ausu 
inklimpes.

Daug partijos Senatorių ir 
Kongresmonu dabar stacziai 
reikalauja, kad Ponas Sher
man Adams pats pasitrauktu; 
O jeigu ne, tai kad Preziden
tas Eisenhoweris ji iszmestu.

Demokratai dabar nieko ne
sako bet, kaip katinas prarijęs 
pelyte, jie laižosi ir tik laukia 
rinkimu vajaus, kada jie vis
ką visiems prūnys ir Republi- 
konams atkartuotinai iszkels 
to “teisingo ir sanžiningo” 
Sherman Adams nuopelnus ir 
griekus.

WASHINGTON, D. C. —
Kai Sovietu Premieras Nikita 
Khruszczevas pradėjo atnau
jinti “Stalinizmą”, Komunis- 
tiszkus žvieriszkumus ir sker
dynes, tai tuojaus Yugoslavi- 
jos ir Lenkijos žmbnes pradėjo 
nerimauti ir prieszintis tai 
naujai ir žvieriszkai Sovietu 
valdžiai.

Po visa svietą paplito 
priesztaravimai priesz tas 
žmogžudystes Vengrijoje, kur 
‘ ‘ Laisves Premieras ’ ’ Imre 
Nagy ir trys kiti buvusieji su
kilėliu vadai buvo nužudinti!

Vengrijos Dypukai, pabėgė
liai, New York mieste šukele 
demonstracijas prie Tautu 
Sanjungos ofisu. Septyni poli-

Beveik visi laikrasztininkai 
stacziai saka', kad Ptfflo Adams 
dienos Baltuosiuose Kamba- 
ruose yra suskaitytos.
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Laisves Kraszto
Teviszke

Amerika, “Laisves Krasz- 
tas” Užgimė in Independen
ce Hall, Philadelphijoje, Pa. 
kur Pirmutinis Kongresas 
buvo suszauktas ir priėmė 
ir paskelbė savo “Neprigul
mingumo Raszta. ’ ’ Czia 
Jurgis Vaszingtonas buvo 
paskirtas visos naujo ir ma
žo kraszto armijos vyriau
sias virszininkas. 

Petnyczioj pripuola Amerikos Nepriklausomybes Diena

cijantai ir keli kiti buvo su
žeisti, kai tie policijantai no
rėjo visus iszskirstyti ir isz tos 
vietos pravaryti.

Studentai in Manchester, 
Anglijoje ir in Buenos Aires 
teipgi pareiszke savo nepasi
tenkinimą ir pasipiktinimą.

Indijos valdžia stacziai ir 
vieszai pasakė kad Sovietai | 
czia yra žmogžudžiai ir kad 
tokios skerdynes negali būti 
dovanotos.

Pasaulinėje parodoje, in 
Brussels, Vengru skaiczius 
staiga sumažėjo.

Komunistu darbininku va
das, Londone, Arthur Horner 
sako kad jis yra baisiai nuste-

TURKAI NUŽUDĖ
SZESZIDLIKTA

KIPRIJIETI
NICOSAI, KIPRIJA. —

Keturios deszimts vieno meto 
amžiaus Grakas, Kiprijietis, 
buvo nužūdintas, kai jis va
žiavo dviracziu in darba, pro 
Turkijos dali in Limassol.

Tas Graikas, Kiprijietis bu
vo szeszioliktas būti nugala
bintas, nuo szio menesio sep
tintos dienos, per susikirtimus 
szitoje apylinkėje.

Per ta laika du Turkai buvo 
nužudinti.

Graikai reikalauja vienybes 
su Graikija. Turkai nori, kad 
szitaKiprijos Sala kur gyvena 
keturi szimtai tukstancziu 

j Graiku ir szimtas tukstancziu 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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bes ir pasipiktinęs tomis 
žmogžudystėmis Vengrijoje.

Eina gandai kad Lenku Ko
munistu vadas, Lenkijoje, 
Wladyslaw Gomulka yra pa
siuntęs laiszka Sovietu Pre- 
mierui, Nikita Khruszczevui, 
pareikszdamas savo ir savo 
kraszto žmonių pasipiktinimą. 
Kiti gandai eina kad Gomulka 
rengiasi savo partija iszvalyti 
ir iszmesti visus Stalinistus. 
Bet teipgi gandai eina kad 
pats Gomulka gali būti Krem- 
lino paszalintas.

Yugoslavijos bosas Marshal 
Tito yra pasiuntęs laiszka 
Vengrams pareikszdamas savo 
užpo jauta ir pabrieždamas 
kad czia Sovietai yra iszdave 
Vengrijos žmones ir Vengri
jos kraszta.
dDipliomatai Paryžiuje ir 

Londone sako kad szitos nau
jos skerdynes ir 'szitas Stali
nizmo žiaurumo atnaujinimas 
parodo kad ne viskas tvarkoj, 
pacziame Kremline, ir kad te
nai dabar eina žut-butine kova 
del pirmenybes.
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Laisves Varpas

Laisves balsas ir atgarsis 
yra atvaižduojamas szitu 
Laisves Varpu-Liberty Bell 
kuris randasi in Indepen
dence Hall, Philadelphia.

Szitas varpas buvo var
iuojamas per visas Tautines 
Szventes, kol jis suskilo 
1835 metuose.

Amerikos sostine buvo 
perKelta isz Philadelphijos, 
Fa., in Vaszingtona, D. C., 
prie Potmac upes 1800 me
tuose. t

Sziandien Vaszingtonas 
yra gražus ir puikus miestas 
isz kurio plaukia Laisves 
viltis visiems kitiems krasz-

Birželio Tremtinu
Sukaktis

Ne Istorinis Prisimi
nimas, Bet Skaudi

Kūjį Dar Ir Sziandiep 
Žaloja Lietuviu

Tautos Kuna
(ELTA) — Žmogus teturi 

tik viena gimtąjį kraszta. Kai 
jis jėga paszalinamas isz savo 
Tėvynės ir nugabenamas in 
tolimas svetimas tundras, kai 
iszdraskomos szeimynos, kai 
daug tukstancziu nekaltu žmo
nių to paekoje žūna, argi tai 
neturi likti visos tautos atmin
tyje?

Taip ir yra. Lietuvis, kur 
jis, gyvas iszlikes, ir begyven
tu, jis negali ir negales už- 
mirszti anų baisiu 1941 m., 
Birželio vidurio dienu ir nak
tų, kada nekalti žmones buvo 
gaudomi vien del savo kilmes, 
del savo tautinio nusistatymo, 
ir gyvuliniuose vagonuose ve
žami toli in Rytus. Kiek isz 
anų Tremtiniu iszliko gyvu? 
Vienos Sibiro taigos težino.

Ir taip Lietuviai kasmet 
Birželio menesi mini Trėmimu 
sukakti. Mini ja ir Latviai, Es
tai. Kilęs karas ir jo pasėkos 
dar labiau iszvargino tris Pa
baltijo Tautas. Jos ėjo isz vie
no valdytojo in kito valdytojo 
rankas. Valdimas dar ir szian
dien nepasibaigė. Kas žino, 
kada baigsis?

Žmoigaus prigimtyje yra pa
linkimas praeities nuoskaudas 
■kiek galint pamirszti. Butu 
gerai, jei ir Lietuviu Tauta 
per keliolika metu butu galė
jusi užgydyti savo žaizdas.

Deja, žodis ‘ 1 Trėmimai ’ ’ 
Lietuviu Tautai vis dar tebe- 
yra skaudi tikrybe. Nors pa
starais keliais metais masiniu 
Trėmimu isz Lietuvos jau ne
būta (žmonių iszrovimas isz 
tautos kamieno ir perkeldini- 
mas vyksta kiek kitokiu bu-

tams. <
Czia, prie ir aplink Bali

namus randasi daugiau 
kaip septyni tukstancziai 
margu gražiu parku ir misz- 
ku, kur kas metai szimtai 
tukstancziu žmonių atsilan
ko.

du), bet anų pirmykszcziu 
1941 metu ir pokariniu masi
niu trėmimu žaizdos dar nėra 
užgijusios. Labai daug tuks
tancziu musu Tautiecziu 
Tremtiniu dar ir sziandien. te- —,
beyra atskirti nuo savo gim
tojo kraszto, o kai gryžta, yra 
laikomi savo paežiu tevisžke- 
je lyg posūniais, kuriems nėra 
jau nei kur gyventi, nei isz ko 
pragyventi. Visa sutvarkytai 
taip, kad jie isz Sibiro gryže 
savo paežiu kraszte jaustųsi 
svetimi.

Laisvojo pasaulio Lietu- '
viams Birželio Trėmimu su- j
kaktis neturėtu būti tik taip 
sau istorinis prisiminimas. \ 
Reiktu stiprinti viso pasaulio 
Lietuviu solidarumą ir nesi
liauti skelbus pasauliui, jog 
Lietuviu tauta niekad nenu
stos kovojusi už žmogaus tei
ses kiek vienam pavergtam 
Lietuviui ir už Tautos iszlais- 
vinima.

Nuo Murmansko ir Vorku
tos, nuo Karagandos ir isz Ka
zachstano stepių per visas 
‘ ‘geležines uždangas ’ ’ prasi
skverbia in laisvaji pasauli 
szimtu tukstancziu Lietuviui 
szauksmas: “N eužmirszkitę
Musu!

BOMBA SUSPROGO

Prie Tautu Sanjungos 
Sekretoriaus Ofisu In 

Lebanon
BEIRUT, LEBANON. — 

Sukilėliai susprogdino viena 
maža sprogstanezia bomba 
prie Tautu Sanjungos ofisu, 
kai Tautu Sanjungos Sekreto
riaus, Dajg Hammarskjold czia 
pargryžo isz Cairo miesto.

Sukilėliai szita bomba su
sprogdino kai tik valdžia buvo 
žmones perspejus, kad tie su
kilėliai rengiasi ka nors daryti 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Ift -Jackson, Mississippi, va

gis insilauže in Forest Hill Me
thodist bažnyczia ir pasivogė 
tris szimtus pamokslu^

Sovietu laikraszcziai nei žo
džio neprasitaria, 'bet gandai 
vis eina ir vis didėja, kad bu
vęs Sovietu Rusijos Premjeras 
Georgi Malenkovas jau nesi
randa gyvųjų tarpe. Vieni sa
ko kad jis buvo nugalabintas 
po slapto teismo; kiti sako, kad 
jis taip sau pasimirė. Paskliti- 
nios žinios apie ji buvo kad jis 
buvo isztremtas in Kazakhs
tan, kur jis yra elektros fabri
ko prižiūrėtojas.

Kiti gandai eina, kad ne už 
ilgo Lenkijos bosas, Wladys- 
law Gomulka bus isz valdžios 
paszalintas. Sovietai Komu
nistai jau seniai kai darbuoja
si, su Maskvos pagelba Go
mulka sizstumti.

Amerika nesutinka su Ang
lija, kasi ink rėmimo, pagelbos 
Prancūzijai. Vaszingtonas no
ri turėti laisva ranka ir Gene
rolui Charles de Gaulle gelbė
ti, kur tik galima. Anglija 
reikalauja kad Vaszingtonas 
nieko nedarytu pirm neprasi
tarus su Londonu.

Darbininku Unijų Vadai ar 
Atstovai dabar jau per daug 
nedali savo*- oz-ius varinėti. 
Vienas darbininkas, unijos 
boselis, kuris yra tarpininkas 
tartp darbininku beveik visa 
diena praleisdavo Chrysler 
fabrike, besikalbėdamas- su 
darbininkais. Dabar Chrysler 
kompaniją jam pasakė kad jis 
gali pasiszneketi dvi valandas 
ant dienos, o per kita liekamą
jį laika ir jis, kad ir ponelis 
turi dirbti kaip kiti ar pasi
traukti.

Tas tarpininkas su keliais 
kitais baisiai insižeide, suipyko 
ir paliko savo darba. Daug 
darbininku neiszęjo in darba, 
kad parodžius Chrysler kom
panijai savo nepasitenkinimą. 
Chrysler kompanija tuojaus 
uždarę du savo fabrikus ir vi
sus darbininkus pasiuntė na
mo. Ant rytojaus visi jie su- 
gryžo ir nei neiszsižiojo apie 
tą savo nepasitenkinimą. O tie 
neva,-tarpininkai, dabar kur 
kitur jieszkosi sau darbo.

Jauniems automobiliu vai- 
ruojamams apdrauda yra. pa
kilus ir vis beveik kasdien 
brangsta. Nevedąs vyrukas 
dar nesulaukęs dvideszimts 
penkių metu amžiaus bran
giausia už tokia apdrauda 
moka, nes kaip tik tokiu metu 
jaunuoliai turi daugiausiai ne
laimiu su automobiliais.

i In Virzinia; apdraudos kom
panijos pabrangino. savo apl 
drauda pusseptintu nuoszim- 
cziu visiems, bet. tiems jau
niems vairuotojams ta apdrau
da dabar pabrango net ketu
rios deszimts nuoszimcziu.

-Virginia valstijoje apdrau
dos kompanijos sako ka i joi 
pernai in skyle i nėjo su ap
drauda aut jaunųjų d-raiveriu; 
jos. iszmokejo, aplamai $116.70 
ui kiekviena . szimta doleriu 

jos gavo, Szimtas keturiolika 
tokiu apdraudos .kompanijos 
sako kad jos in skyle inejo 
szimta keturios deszimts sep
tynis milijonus doleriu. •

Amerikos didžiausias ir in- 
takingiausias dipliomataš yra 
iszpranaszaves politines per
mainas Sovietu Rusijoje.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles yra pasakęs: 
“Sovietu Rusijos vadai tik 
dvi iszeitis tebeturi: jie turi 
duoti daugiau laisves ir nepri
klausomybes tiems krasztams 
kurie dabar randasi po ju in
taką, ar gryszti prie Stalino- 
žiaurumu ir skerdynių ir likvi
davimu.”

Pasirodo kad Sovietai pasi
rinko antra iszeiti, kaip matė
me Vengrijoje, kur jie pradė
jo žadinti ir galabinti vadus.

Biznieriai tikisi kad vi
siems biznis bus geresnis kai 
hteinancziu metu nauji auto
mobiliai pasirodins, nes dąug 
žmonių tuos naujus automobi
lius pirksi® ir savo senesnius 
iszmainys; ar bent biznieriai 
taip nori tikėti.

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.

Pypkes Durnai

Nepaliovc
Kaip viena boba stojo
Tarp velnio ir vandeninio 

malūno,
Pradėjo kalbėti ir su 

ranKomis nuosuoti,
Tai malūnas paliovė 

suktis,
Bet boba nepaliove 

kalbėti.

Praneszimas
Skaitytojams!

— Mes mėgstame teisin- 
gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl, 
tankiai primename idant kož- 
nas skaitytojas, katro laikas 
jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokesties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad drukoriszkas 
materijolas, popiera, maszinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 pro
cento, todėl iszdavinejįmas 
sziandien laikraszczio yra la
bai sunkus!

TRUMPOS ::
:: PASAKAITES

ANA diena atėjo in redakci- 
je jaunas vyrukas, jo galva 

buvo visa aipriszta, akis už- 
• laužyt i o veidas sudraskytas, 
rodos kad su katėms turėjo 
pažinti. Silpnu balsu užklauso 
sedinczio žmogaus prie stale
lio:

—i Ar tamista redaktoris?
— Taiip.
— Malonu taimista matyt, 

kaip rodos turinte puiku zece- 
ri (statytoja litaru) kuris 
mėgsta, daryti klaida ir žmogų 
instumt in 'bedą?

• I

— Kaip tai? Užklausė nu
sistebėjas redaktoris.

— Na teip. Ar tamista 
skaitai ka talpini in laikrasz
ti?

— Nevisados, nes ant te
laiko neturiu.

— O ar mano eiles -po var
du “Mano brangei Onytei,” 
ka vakar patatlpinai, ar per
skaitei ? 1

— Prisipažystu kad ju ne- 
skaieziau.

— Supratau kad ne, nes 
sziandien teip neiszrodycziau. 
Asz buvau paraszes: “I love 
you better than I love my 
life”....

— Labai puikiai.
—- Ir man teip iszrode, bet

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

jusu zeceris vietoje kaij> asz 
parasziau, tai jisai sustatė “I 
love you better than I love my 
wife”. Matai tamista (asz es
mių paeziuotu vyru, o kada 
maniszke perskaitė tais eiles, 
žiūrėk ka ji su manim padare!

Alvyte, mete 1864 buvo pa
rapijoj vikaras, labai rustus 
kunigas. Kada, sakydavo pa
mokslą, turėjo ipapratima su 
ranka per pamokslą muszti in 
pamokslinyczia. Vaikinai tu
rėdami piktumą ant kunigo, 
vikaro už tai, kad juos tan
kiai iszbardavo ir traukimą už 
au-su, inkale in pamokslinyczia 
kėlės adatas.

Kalbėdamas pamokslą buvo- 
baisiai užipykias-ant davatkė
lių, atsigryžta in altorių rėk
damas:

— Szventieji Dievo, Szven- 
tas Antanas ir tu Szventas 
Pranciszkau, reže in -pamoksli
nyczia su kumszte, bet tuo vė
la suriko: “o kad jus visus 
velnias pagriebtu! Tai jus ra- 
kalei man ta szposa padarė
te!” '

Zmonys sužiuro ant kunigo, 
nes nežinojo ant ko keikia..

Kunigas -pradėjo ranka 
szluostyt su skepetaite ir po 
valandei vėlą pradėjo-:

—- Tai matote mieli para
pijiniai, ka netikusi tieji raka- 
liai taan padare. Bet neiszaisz- 
kino kas jam teip padare.

* f ' ~ _ *

Tūlas bedievis kuris baisiai 
nekente perdetinio klioszto- 
riaus Szventa Steponą, padegę 
kieti kliosztoria.us kuris su vi
som gėrybėms sudege. Zoko- 
ninkai pamate ugni, atbėgo 
pas perdetini szaukdami:

— Stepone! Didi nelaime! 
Kieti mums uždegei

— Nelaime? Atsake rainei 
Steponas, teip, yra'tai didele- 
nelaime, bet ne tiek mums, 
kiek tam kuris ipakure!

Kas tai do gražus pamokini
mas! Teisingai prispaustas ne 
yra teip nelaimingu, kaip pats 
prispaudėjas. Jis gali kuna už- 
muszti, bet duszios negali, už 
tai prispaudimu, katra. Dievas 
aiszkei iiu'baudže, užmusza sa
vo duszia. Nelaimingesnis la
biau yra skriaudėjas, ne kaip 
nuskriaustas, ba skriaudėjas 
už biski bloga turtu pralpuldo 
duszia. ir laime amžina.

—GALAS—

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

-------
No. 101—Kapitonas Velnias, 

Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50o.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietu viaztu 
užlieku. 8u paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinąs! sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlius; 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 nemu- 
ąo. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingn Ponu. 35o.

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

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

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

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

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Aut 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- 
♦*********♦*******♦*♦****><

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

w Pilkio U. S. Bonus!

lapių, 20c.
No. 158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėga* 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; 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 Už
davinėti Pinigus. 45 pus., 20e.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudra® 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 Kazyrora. 
25c.

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

180V&—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal iss- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Pade ji- 
mals. 35c.

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

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

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

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

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

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

No.203—-Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

fgr3 Nepamirszkite dadetl 
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 PUBLISHmG 00., 
M alia no f Uit f, Pi,, - IL i, B

■ i
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Kaip atsirado davatkos Žemaitijoje
“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS Kaip Tai Viena
4. t .<’4-1 mm w il~W

Bobele Ėjo m DangųJARAI seniai, gyveno vie
na naszle pas kuria buvo

jaunas mokinys, kuris kas die
na isz ryto eidavo in mokykla, 
o ant pietų pareidavo namo.

Viena - diena kada Vincas, 
tokis buvo vardas jaunikaiczio 
rengėsi eiti in mokykla, gas- 
padine užklausė:

— Vincai, ka jums paga
minti sziandien ant pietų?

- Ka turi už viską myli- 
mesni, ta man pagamink ant 
pietų, atsake Vincas, ir iszejo 
in mokykla.

Ilga valanda mislino mote- 
re ir negalėjo atrasti tokio my
limo daigto kad galėtu paga
minti del valgio.

Turėjo ji maža, trijų metu 
sūneli kuri labai mylėjo. Pa
misimo sau motore: “už ta 
maža sūneli neturiu nieko my-. 
limesnio,” todėl papjovė ji ir 
iszvire ant pietų.

Pareina Vincas isz mokyk
los ir sėdės prie pietų labai nu- 

® sistebejo iszvydes kūdikio me
sa padėta jam ant pietų ir ta
rei!

— Motoriszke, ka tu ge
resnio padarei, kodėl nužudei 
savo mylima vaika?

— Kad jus liepet paga
minti ka turiu už viską myli- 
mesni. Asz nieko daugiau ne
turėjau kaip tik mano viena
tini sunu todėl ta ir pagami
nau ant pietų.

Vincas stojas pasimeldė ir 
peržegnojo bliuda kur vaikas 
stebuklinga būda atgijo ir 
stojosi dar gražesnis.

Tuo laiku'. kada tas dėjosi 
naszles grinczeleje, velnias 
Belzebubas sėdėjo ant pe- 
cziaus ir in ta viską akyvai te- 
mino. Po teisybei jis ten varg
ams džiūvo. jau nuo trijų me
tu norėdamas Vinca su motore 
suvesti in pirkta pagunda ir 
jau. dabar buvo labai nudžiu
gęs isz nužudymo nekalto vai
ko. Bet iszvydes stebuklą, pa
daryta per Vincą, labai persi
gando ir augsztyn paszoko. Po 
tam apsimalszines kalbėjo 
pats in save:

— Palauk, turiu sena mo
tina pekloje, asz ja padarysiu 
jaunai, ir tuos žodžius kalbė
damas Belzebubas leke in pek
la.

Parlėkęs velnia-palaikis in 
peklai apsakė Liucipieriui vi
sa savo atsittikima ir nelaime 
po tam pasmukęs mažesnius 
szetonus liepe atvesti savo se
na motina, sukapoti in dalis ir 
sudėjus in katila virti, tvirtin
damas jog ir ja padarys jauna.

Pasmuktas pulkas nelabųjų

už valandos velnio 
mėsa virė ant ugnies.

motinos
Paviri-

Kokiam tai Lietnviszkam
I , mieste, 

Buvo ant kriksztynu sueite, 
Buvo mergina ir bobų, 

O ir keletas vyru,
Gere ir szumijo, 

Ant birbynių grajino, 
Sztai padare paroda, 

Viena pasigėrus boba, 
Szoko raudona kazoka, 

Pasikėlus augsztai 
andaroka, 

Žinoma, kas nori sorkiu 
matyti, 

Tai ant Lietuviszku 
Kriksztynu turi eiti, 

Jau ka pasigėrus bobele 
' padaro,
To nei piemens nepadaro.

Toliaus keli vyrai 
susikivirczino, 

Na, ir už krutu susikabino, 
Ir tas buvo,

Kad abudu ant grindų 
griuvo. 

Gaspadine namo, norints 
po ligai,

Priszoko prie vyru 
staig a i, 

Per terlas abiem sudavė 
gerai, 

Kad net apsiliejo juka 
, nebagai,

Riksmą pasidarė didelis, 
Rodos kad insisuko 

kokis paibelis, 
Kėdės ir stalai braszkejo, 

Langai ir stiklai skambėjo, 
Kad nebutu policijantai 

pribuvę, 
Kažin kas butu buvę, 

Surankiojo visus, 
Girtus ir blaivus,

In patrule susodino, 
Ir in lakupa nugabeno 

Sukimszo kaip gyvulius 
Po kelis in mažus 

kambarėlius,
Ant rytojaus teismą 

padare, 
Užmokėjo pusėtinai už 

nakvyne, 
Tai mat, tau ir kriksztynos!* * *

nes velnias keletą valandų me
sa liepe iszimti isz katilo ir su
dėti in dideli bliuda.

Kada velniukai ir ta užduo
ti atliko, prisiartino Belzebu
bą ir pradėjo žegnoti, o velnio 
motina nei krutint nepasikru
tino.

Belzebukas liepe velniu
kams vėl sudėti mesa in katila 
kalbėdamas: “dar neiszvire 
kiek reikia. ’’

Velniukai virino Beldzebu- 
bos motinos mesa tolei kol ne
pavirto in koszaline, potam su
dėjo in bliuda ir vėl Belzebu
bas žegnoja, žegmoja nes. ir 
szi karta niekas nesidaro. Bel
zebubas . persigandęs stovėjo 
žiūrėdamas tai ant Lucipe- 
riaus, tai ant mėsos ir nežino
jo ka pradėti.

Luciperius tai regėdamas 
nusprendė Belžebubai sėdėt 
ant tos mėsos ir pereti kol ka 
neiszperes.

Nors su nenoru buvo pri
verstas velniapalaikis sėdėti 
ant tos koszalenes. Sėdėjo jis 
labai ilgai ir jam besėdant isz 
tos jo motinos mėsos iszsipere- 
jo Davatkos, juodos baltomis 
pakaklėmis. (Davatkomis Že- 
maicziai vadina senmerges, 
kuriuos negaudamos vyru ap
sigyvena* miesteliuose prie 
bažnyczia ir isz liežuvavimo ir 
kitokiu suktybių gyvena. Net 
ir kunigai jas vadina plitlaiže- 
mis). ' i

Tu nevatnu sutvėrimu privi
so pilna pekla, sparvinėje jos 
po pekla ir painojos velniams 
po kojų. Ka, Lucijerius maty
damas pasiszauke Belzebubą 
ir tarė: • ’

— Belzebu'ba, tu sugaudy- 
kie savo davatkas sukiszk in 
maiszai ir isznesk in Amerika 
ba jos ežia pekloj perdaug da
ro sugaiszties, prie darbo esan
tiems velniams.

Vėl naujas vargas velnapa- 
laikiui. Surenka visas davat
kas ir isznesze in Amerika pa
leidžia maustydamas jau savo 
triūsa užbaigęs.

Nuo to laiko praslinko ke
liolika metu ir Belzebubas bu
vo jau apie savo davatkas pa- 
mirszes, kada sztai viena die
na Luciperius pasiszauke ji 
prie saves ir tarė:

Ar žinai ka Belzebubą? 
Sziandien gavau žinia, kad ap
sirgo vienas kriauezius ir uę- 
poilgio.jis ežia pas mus atke
liaus todėl, mes turim būti

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

sparcziai ėmėsi prie darbo ir Viename dideliam mieste,

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaii >

160 Puslapiu >
8 col. ilgio, 5% coh ploado 
Iszaiszkina sapua ir kas 
ateitojo stosis. Su priedu <Į 
planatu ir visokiu burtu. <[ 
Knyga in minksztoe po- 
pieroe virbeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su ; ! 
užsakymu: ;!

Tiktai,. . . $1.00 |Saule Publishing Oo.,Mahanoy City, Pa.,U.S.A.. <;

Kada likos surisztas
Mazgu moterystes prie 

i altoriaus,
Tuojaus apnure ir sukrito 

kaip negyvas.
Nežine ar isz džiaugsmo 

ar isz baimes.
Žmogus su tokiu silpnu 

budu, 
Neprivalo pacziuotis, 
Nes kas su juom gali 

atsitikti,
Po pirmam metui 

pragyvenimo,
Su savo pacziule, 

Kada toji pradės naudoti 
Ant jo galvos, 

Skauradas, koczela ir 
torielkas!

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
. *------------------*. i

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 negalėsim© 
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. ’ ’

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

pasirengė ji priimti, o priimti 
iszkilmingai. Todėl tu Belze
bubai nueik in Amerikai sa- 
gaudyki davatkas ir sukiszes 
in maisza parneszk jas atgal 
in pekla, nes jos ežia, prie tos 
parodos bus labai naudingos.

Ka turi veikti velnią palai
kis turi atgal keliauti in Ame
rika davatkų jieszkoti. Kiek 
jis ežia turėjo vargo kol jis jas 
sugaudė, nes jos jau buvo pa
sklydo po visa Amerika.

Galu negalėjo susirinkęs 
nors nevisas davatkas keliau
ja velnapalaikis peklos linkon. 
Perkelevens žeme Vokietijos 
ir viena vakara suvisu tems
tant atėjo Belzebubas su savo 
maiszu in Kretinga, o kad nak
tis buvo tamsi ir labai lijo pa- 
sirižo nakvoti Kliosztoriui. 
Maisza pasidėjo kelnorei skie
pe, o pats nuėjo pasižiūrėti, 
kas dedas kliosztoriui. Jam te 
bemoklinejant žiurkes prakan- 
do maisza ir daug davatkų isz- 
lindo.

Isz ryto velnias nei neapsi- 
žiurejes užsimeti maisza ant 
pecziu ir nn^jn^arniu linkon.

Eina ir mausto sau velnias 
ežia netoli nuo kelio pasukti 
in Varnius, tie yra sėdynė Žie- 
maieziu Vyskupo, yra tie daug 
klieriku, asz gal ir galiu tie ka 
nadoti. Atėjus jam in Varnius 
be lankant po visokius užka
borius davatkos puola ir puo
la po viena per skyle,.

Iszejes Velnias isz Varnių 
pamanste sau: Czia bus neisz- 
kelio man, užeias in Žemaięziu 
Kalvarija, tie ' yra apvaiksz- 
cziojams kelei Kristaus, tie 
susirinka svietas isz visu 
kraštu pasaulės. !

Su ta mintis Belžebubas ėjo 
Kalvarijos linko, o davatkos 
jam vis puolė isz maiszo. Sztai 
ateina ties pats Kalvarijų ir 
iszvydo velnias vėjini maluna, 
kurio dar nebuvo regeje's.

—■ Na, tiek svieto ir kara
laičių. parkelevau, o tokiu ra
gu dar neregėjau. Teįp kalbė
damas velnias priėjo prie ma
lūno ir nuemes nuo pecziu 
maisza, pririszo prie malūno 
sparno, o pats inejo in vidur i.

Jam, po maluna bežiopline- 
jant gizelis pakele presą ir pa
leido sparnus sukties. Velnias 
atsiminęs apie maisza, smuko 
isz malūno laukan. >

Kokis buvo Belžebubos isz- 
gastis, kada iszvydo davatkas 
kaip szuvai lekant isz maiszo, 
kuris pririsztas prie malūno 
sparno sukose su visu smar
kumu. ;

Velnias neturėdamas ka. 
veikti, leidos bėgti per laukus, 
nes mate, kad jau negales da
vatkų sugaudyti. - j

Dar ir sziandien Žemai- 
cziuose yra' sekanti daina:

Kalvarijos velnias bijos, 
Visi mate, kad pakratė, 
Velnias raiszas, pilnus mai- 

szus, Mergų — davatkėlių.
—GALAS- '.-,1

piEDAI ir bobos vadina 
“Užduszine Diena” labai 

giliukninga, nes tada, aplaiko 
daugiausiai almužnos. Taip ir 
viena bobelka, aplaikius gau
sia almužna toje dienoje, isz- 
gere gerai guzutes kareziamo- 
je, nuėjo in bažnyczia kur kly
kė ir klykė net ant galo par
virto ir sunkiai užmigo. No- 
rints žmones jau seniai apleido 
bažnyczia. po miszparu ir za
kristijonas duris uždare, bet 
musu bobelka vis sau malsziai 
miegojo.

O kad tokiu žmonių ne sto
kos ant svieto kurie ir Dievo 
narna apvage tai ir dabar susi
tarė keli vagys apipleszt baž
nyczia.

Apie pusiaunakti pastate 
piktadariai kopeczias prie lan
go ir inleido viena savo drau
gu in vidų bažnyczios su pa- 
gelba drūtos virves, prie ku
rios pririszo gurbą kuriam pri
sakė apipleszt viską kas tik 
davėsi ir indet in gurbą, o ant 
duoto ženklo, isztrauks gurbą 
in virszu.

Tuom kart bobelka buvo pa
budus ir tai tada, kada gurbas 
nusileido per Įauga žemyn. 
Labai tūtom buvo nusistebė
jus, nes nežinojo kur tame lai
ke radosi. Nepatemino kada 
tasai vagis iszlipo isz gurbo ir 
mane kad gurbas stebuklingai 
nusileido del jos iszgelbejįmo. 
Nesvarstydama daug, apiera- 
vojo savo duszia Dievui ir in-

lipo in gurbą. Kada; virve pa
sijudino, vagys mane buk tai! 
duotas ženklas nuo ju draugo 
ir pradėjo* gurbą traukti in 
virszu, o kad bobelka, buvo ga
na sunki, per tai vagys mane 
kad jiems darbas gausiai užsi
mokės.

Bobele labai stebėjosi kas ir 
kur ja traukia in virszu, o ka
da patemino žvaigždeles ant 
dangaus, pamislino sau: “Aha 
tai mane szvietieji aniuolai 
traukia in dangų. Reikia per 
tai užgiedoti nors szventa 
giesme. Ir pradėjo plonu bal
su: “Per Tavo szventa in dan
gų pasikelima,” o tai už tai 
kad mane jog eina in dangų. 
Vagys, girdėdami moteriszka 
baisa,, paleido gurbą ir pabėgo. 
Bobele tik plumpt, ant grindų, 
o kad buvo gana augsztai,* 
puolus iszsilauže sau ranka ir 
pradėjo rėkti kiek galėdama.

Vargoninkas iszgirdes riks
mą, surinkęs kelis 'žmonis nu
ėjo in 'bažnyczia pažiūrėti kas 
ten atsitiko. Isz pradžių mane 
kad tai kokia pakutavojanti 
duszele szauke pagelbos, bet 
prieja arcziau paregėjo gulin- 
czia bobele, gurbą su virve ir 
iszkulta Įauga. Pradėjo jiesz
koti kaltininku, o kad rado 
viena isz ju pasislėpusi, ap
daužė gerai lazdomis ir palei
do.

Bobele tankiai rugojo priesz 
.kūmutes kad būdama taip arti 
dangaus*, nupuolė atgal ant že

mes. Isz to buvo gana, juoku 
visam kaime, kad net bobelei 
negalėdama, nukensti tuju juo
ku iszejo in tolimesni kaima, 
kur jos niekas nepažinojo.

------GALAS----- -

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA . . t i 

Viesz. Jėzaus ir ;! 
Motinos Szvencz. ;!

__ i • i'

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, miegančios , > 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj ' • 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. į >

Knygos Did. 3%x51/a col. '!
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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 aut 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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

— Stovylai ir stoyylaites 
atdažomi arba isz naujo ipa- 
dailinti, skambinkite telefon^: 
Mahanoy City 1985-J arba aht 
adreso: ;

RITA SEBASTIAN, . - 
502 West South Street, :
Mahanoy City, Pa. - -. ;■

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus %

THt

the girl who 
good pay nowadays

knows shorthand to get a
* _ >. But with lunches > 

shower presents so expensive, it1s
It's easy for 
good job with 
and shoes and 
harder than ever for her to save. “" "
That's why so many working girls are investing in 
Savings Bonds on the Payroll Savings Plan. Once you 
tell your pay office how much you want to save each 
payday, you can relax and know that your saving is 
being done for you. Automatically your money will ‘ 
go into safe and sure U. S. Series E Savings Bonds, i
And now every U
February 1, 1957 pays a new, higher 
3 1/4% when held to maturity! 
too, in only 8 years and 11 months. . 
values are higher, especially in the earlier years.

' ' ’ '■ - ' ’ -9.

Is your boss a handsome bachelor? Is he consider
ate? Have a sense of humor? If so, marry him 
quick. If not, it makes good sense to invest your 
hard-earned dollars in Savings Bonds. Then you can 
make a lot of good things come your way. Like a 
trip to Europe. Or a car of your own. (And if 
man happens along, too — so much the better. 
You'll need extra money then for things like, 
feminine frills and frying pans.) <_
So start investing today in 
on the Payroll Savings Plan 
regularly where you bank.

PART OF EVERY AMERICAN'S SAVINGS

S. Series E Bond bought since ‘ ..j^ 
higher interest — 

It matures faster, 
And redemption

Savings Bonds — either 
where you work or

BELONGS IN U. S. SAVINGS BONDS

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

SAULE PUBLISHING CO MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
Dirbantieji mainie- 

riai isz Coaldale Mining Kom
panijos aiplaike už puses Birže
lio menesio pedes $229,000.00, 
taipgi aiplaike vakacijos mo
kestis $203,000.00. Mainieriu 
vakacijos prasidėjo Subatoje, 
Birželio 28-ta diena, ir tesis li
gi Panedelyje Liepos-Jnly 14, 
dienai.

Subatos naktyje apie 
11:23 valanda, ugnis kilo ant 
West Market ulyczio. Tyrinė
jimas parodo kad senas gara- 
džius užsidegė, bet liepsna, li
kos greitai užginsta.

Utaminke pripuola 
pirma diena Liepos-July.

Seredoj pripuola Szv. 
Martinijono ir Szveucz. Moti
nos Marijos .Aplank., o Tau- 
tiszka Vardine: Žilvine. Ir ta 
diena: 1881 metuose Amerikos 
Prezidentas James Garfield 
likos nuszautas per Charles J. 
Guiteau, priszininkas Gar- 
fieldo. Žadintojas likos pakar
tas.
I ' Mainieriu Mėnesinė 
Pensija, likos sumažinta nuo 
$50.00 ligi $30.00. Ponas Mart. 
F. Brennan, sekretorius nuo 
Anthracite Health and Wel
fare Fundo, sako kad iszprie- 
žasties kad pardavimas ang
lies sumažino, todėl ineigos del 
Mainieriu Fundo susimažino. 
Ponas Brennan taipgi sako, 
kai tik pardavimas anglies pa
sigerins, ta syk Mainieriu 
Pensija pakils.

Ketverge pripuola Szv. 
Leono II ir Szv. Anatolio, o 
Tautiszka Vardine: Riote. Ir 
ta. diena: 1908 m., Amerikos 
Laivynas instaige Slaugiu 
szaka.

Petnyczioj pripuola 
Szv. Bertos ir Szv. Prokopo, o 
Tautiszka. Vardine: Miglova
ras. Ir ta diena: 1948 m.., Szve- 
du DG-6 eroplanas susimusze 
su Anglijos kariszku eroplanu, 
32 'žmones žuvo ant to eropla- 
no o septyni ant to kariszko 
Anglijos eroplano.

M, Petnyczioj taiipgi pri
puola musu Amerikos Di
džiausia Tautiszka Szvente, 
“Nepriklausomybes Diena — 
Independence Day” Liepos 
July 4-tai diena, taigi, visi 
Amerikos bankai, paežiai, fab
rikai, angliakasyklos, kromai, 
sztorai ir laikraszcziai apvaik- 
sztines ta diena, tai ateinantis 
“Saules” numeris (Petny- 
czios) neiszeis, kad ir musu 
darbininkai galėtu apvaiksz- 
tinete ta “Amerikos Laisves 
Diena!” Dovanokite mums. 
Szirdingai Acziu! —“Saules” 
Redakcija. i

Petnyczioj pripuola 
Amerikos Nepriklausomybes 
Diena. Deklaracija buvo pri
imta Liepos-Julyi 4-ta diena 
1776 metuose.

Petnyczioj piszkinimo 
bus, tik apsaugokite vaikus 
nuo pažeidimu!

;$įiji>atoj pripuola Szv. 
Antano Zac., o Tautiszka. Var
dine: Laksztute. Ir ta diena: 
1810 m., gimė P. T. Barnum, 
kuris sutvėrė didžiausias cir
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kas Amerikoje; 1264 m., Len
kai iszvaike ir iszkirste Lietu
viu kaimynus Jatvius.

Pareita Subatos ryta 
devinta valanda, Szv. Juoza
po įbaižn veži oje, Kun. Eugene 
Wassel, vikaras, suriszo maž
am moterystės Panele Joana, 
duktė pons. Pranu Sekuliu, 
nuo 508 W. Spruce uly., su 
Francis J. Demshock, sūnūs 
pons. Michael Demshock, Sr., 
nuo 603 W. Market uly., mies
te. Svotai buvo Teresa Sekula, 
sesuo nuotakos, Judy Dem
shock, sesuo jaunavedžio, Ca
thie Lewis, Joseph Lodonosky, 
Jr., ir .Jimmy Kazakavage. 
Vestuves invyko in Newhard’s 
svetainėje pirma, valanda, po
piet. Jaunavedžiai apsigyvens 
in. Bristol, Pa.

“Lenku Diena” invy- 
ko Nedelioj, in Lakewood par
ka.. Daug žmonių dalyvavo.

Subatos ryta 8-ta, Va
landa, Szv. Juozapo bažny- 
czioje, Kunigas P.'Czesna, kle
bonas, suriszo mazgu mote
rystes, panele Laura Folwei- 
ler, duktė pono Thomas Fol- 
weiler isz Delano, su p. Juozu 
P. Cziziku isz miesto. Vestu
ves invyko in Delano Ugnia
gesiu namo svetainėje pirma 
valanda popiet.

Kita, sanvaite: Nede
lioj pripuola szeszta Nedelia 
po Sekminių. Taipgi Szv. To
mo More ir Szv. Domininko, o 
Tautiszka Vardinei Rytone. Ir 
ta diena: 1944 m., Boston, 
Mass., baisus gaisras isztiko 
cirkus, 167 'žmonių žuvo; 1340 
m., Didysis Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Gediminas žuvo ka
rėje ties Bajarburgu.

■fe. Panedelyje . pripuola 
Szv. Kirilio, o Tautiszka Var
dine: Skinute. Ir ta diena: 
1898 m., Amerika pasisavino 
Hawaii Salas; 1863 m., Ameri
kos valdžia pirmąjį syki pra
dėjo imti vyrus in vaiska.

Utarninke pripuola 
Szv. Elzbietos Portu Galietos, 
o Tautiszka Vardine: Taura- 
gis. Ir ta diena Menulio At
maina: Delczia; Ta diena 1835 
m., Laisves Varpas (Liberty 
Bell) perskilo, beskambinda
mas del John Marshall mir
ties; 1950 m., Prez. Harry Tru- 
manas paskyrė Generolą D. 
MacArthur kaipo Komando- 
riu visos musu armijos Korė
joje; 1303 m., smarkus žemes 
drebėjimas Žema i t i joje.

Frackville, Pa. —
Sekantieji iszeme laisenus del 
apsivedimo: Panele Kathleen 
A. Kodis ir John F. Moran isz 
miesto.

Chicago, Ill. —
Susivienijimo Lietuviu Ameri
kos ,50-tas seimas invyks Chi- 
cagoje, prasidedant Panedely
je, Liepos (Julyl) 21 diena, ir 
tesis iki bus užbaigtas. Seimo 
posėdžiai invyks Hotel Sher
man, kampas Randolph ir 
Clark Streets, Chicago, III.

Westover Air Force Base, 
Mass. — Didelis Strato-Tan- 
ker eroplanas trenke in žeme 
ir ekspliodavo. Penkiolika 
žmonių žuvo tame nelaimėje.

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

Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
; Armoniene - Jocinskaite, 
Aleksandra,' duktė petro.

Atkoeziunaitė, Elena, isz 
Ukmergės, isztekejusi u ž 
Prancūzo, iszvyko Paryžiun.

Bagdoniene, Elena, isz Tau
jėnų, Ukmergės apskr., vyras 
Bagdonas, Juozas, gyveno 
Argentinoje.

Baits, Tony, kilęs isz Lietu
vos, žmona Mary ir duktė Ma
ry, gyveno Kenosha, Wise;

Balynas, Antanas, suims 
Motiejaus.

Barauskas, Jonas ir Kostas, 
sūnūs Miko, isz Mockoniu k.

Bartulis, Augustinas, sūnūs 
Vinco isz Tauragės alp., ir vai., 
žmona. Baltruszatyite, Magda
lena.

Blažiunas, Adolfas.
Caglauskas, Kazimieras sū

nūs Jono, isz Raudondvario, 
gyvenai Sao Paulo, Brazilijoje.

Diczpetriene - Meduszaus- 
kaite, Rozalija, sesuo Povilo 
Meduszausko.

Diksa, Adomas, Feliksas ir 
Juozas, sūnūs Adomo.

Diksa, Leonas ir Petras, sū
nūs Kazimiero isz Daugu vals., 
Dvarcienu km.

Gedminaite- Czema.usk.iene, 
Stela, duktė Baleslovo.

Gylys, Alfonsas ir Valerijo
nas, sūnūs Stasio.

Ivanauskas, Juozas, kilęs isz 
Kelmes v., Svirniu k., jo žmo
na Kaze Ivanauskiehe-Stury- 
te, kilus isz Raseinių apskr., 
Kelmes v., Laugaliu k., ju duk
terys Ann ir Johanna-Valerie.

Jurgelis, Vincentas, ir jo 
vaikai Julijonas ir Kristina.

Kardauskas, Jurgis,, sūnūs 
Jono, kilęs isz Suvalkijos, 
Punsko parapijos, Agurkiu 
kaimo.

Katinaitis, Antanas.
Kavaliauskaite, Mikalina.
Laukaitis, Petras Algirdas, 

gimęs 1925 m.
Leonaviczius, Antanas ir 

Bronius, sūnūs Vinco, isz Gi
raites k., Varėnos vai.

Leveryte-Pilyipiene, Pran- 
ciszka, gyveno Peoria, III.

Maczionyte-Kersziene, Ele
na, duktė Juozo isz Giraites k., 
Varėnos vai.

Meduszauskaite - Diczpet
riene, Rozalija, sesuo Povilo 
Meduszausko.

Metveka, Lionka.
Pacekojus, Juozas, brolis 

Jono.
Pekarskas, Povilas.
Pielis, Antanas, sūnūs Pet

ro.
Plentauskas, Antanas.
Pieniauskas, Jurgis.
Pranaitis, Jonas, žmona Ag

nieszka, vaikai Antanas ir Pe
tronėle.

Ramanauskas, Antanas, sū
nūs Jono.

Rudeleviczius, Aleksandras 
ir Petras.

Ruseckas, Zenonas, sūnūs 
Juozo.

Rusis, Kazys.
Sausanavicziute, Katre, isz

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 

•taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Amini

Apsuonos kaimo, Kruonio vai.
Szileikis, Leopoldas.
Stagniuniene, Mare ir jos se

suo Magde Žemaitiene, duk
terys Jetro Saduko. >

Tarutis, Kazys, sūnūs Juozo.
Tendzigolskis, Henrikas, sū

nūs Juozo.
Tomaszauskas, Pijuszas, ki

lęs isz Vilkaviszkio apskr., 
Bartninkų valscz., Navininku 
kaimo. ,

Ūsas, Adomas, isz Grišzka- 
budžio.

Vilimas, Tadauszas, isz Mil- 
vydžiu k., Joniszkio vai., 
Sziauliu ap.

Žemaitiene, Magde ir jos se
suo Mare Stagniuniene, duk
terys Petro Saduko.

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

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

Anglija sutiktu pavėlinti 
szitiems žmonėms paskelbti 
savo tas salas nepriklausian- 
czias, jeigu ji butu tikra kad 
jie galėtu atsilaikyti ir apsi
ginti, bet vargiai taip butu ga
lima, nes Graikai ir Turkai ty
koja ir tik laukia progos tuos 
žmones ir tas ju salas paimti.

NEPAPRASTAS 
:: SZLIUBAS ::

BOMBA SUSPROGO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kur nors ir kaip nors pareiksz- 
ti savo nepasitenkinimą.

Lebanono valdžia yra pa
reiškus kad ji kreipsis pagel- 
bos isz Anglijos ir Amerikos 
vaisko, jeigu ji pati negales 
tuos sukilėlius suvaidinti ir nu 
malszinti.

Sovietu Rusija yra tuojaus 
praneszus kad ji pavėlins “sa
vanoriams” stoti in talka su
kilėliams jeigu Anglija ir Am
erika insikisz.

O Amerikos Sekretorius, J. 
F. Dulles yra trumpai ir asz 
triai ponui Khruszczevui atsa
kęs, kad rjjisu vaiskui yra pa
vėlinta pavartuoti mažas ato
mines bombos, jeigu armijos 
virszininkai matys tai reikalo.

Prezidentas Chamoun, už
klaustas ar jis tikrai žino kad 
Amerika jam ir jo vaiskui in- 
talka stos, atsake kad Ameri
ka ežia yra pati labai susirūpi
nusi ir kad Amerikiecziams 
tas jo krasztas rupi kaip ir 
jam paežiam.

Tautu San jungos Sekreto
rius Hammarskjold atskrido 
ežia isz Cairo miesto, kur jis 
pasitarė su Arabu Respublikos 
Prezidentu Gamal Abdel Nas
ser. Jis laikrasztininkams nie 
ko apie szita pasisznekejima 
nėra pasakęs, apart to kad ke
lione buvo labai maloni ir in- 
domi.

Kai Sekretoriaus Hammar
skjold eroplanas, DC-3 leidosi 
prie aerodromo, tai ta bomba

Iszrodo kad sukilėliai neno- 
Isrodo kad sukilėliai neno

rėjo nieko nužudinti ar nie
kam atkerszinti, bet tik pasi
rodyti ir visiems priminti kad 
Tautu Sanjungos Sekretorius 
yra nepageidautinis žmogus 
ju kraszte.

TURKAI NUŽUDĖ 
SZESZIOLIKTA

KIPRIJIETI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Turku, butu atskirta nuo Ang
lijos ir nepriguletu Graikija, 
bet kad butu laisva ir nepri
klausoma.

Szeszios gazolino sprogstan- 
czios bombos buvo susprogdin 
tos toje apylinkėje, kad paro
džius žmonių nepasiteikinima 
nei su Graikijas nei su Angli
jos valdžiomis.

Ar Ragavote ■ ■

Andrulio Sūrio?

Tula porele Baltimoreje bu
vo nuo kokio tai laiko susi- 
žadeja. Tula diena ateina' jau
nikis pas savo mylima ir kal
ba:

— Mano miela Onute, ne
galiu su tavim paeziuotis.

— O tai del ko?
— Apmislinau kitaip ir 

supratau savo kvailysta.
— Ka daryt? Juk nieką 

negali prispirt prie meiles; 
Duosiu tau tokiai rodą. Kada 
žmones dažinos kad tu mane 
paniekinai ir atmetei tai ir ki
ti vyrai nenorės teket. už ma
nes, o tu vis galėsi apsipa- 
cziuot. Duosim ant užsaku, ir 
važiuosim in szliuba, o kada 
kunigas paklaus tavęs:. “Ar 
imi sau už paezia Ona Pipirai- 
cziute? Tai tu atsakyk: Taip, 
o kada kunigas manės užklaus 
“Ar manai paimt sau už vy
ra Szima, Juksz, tai asz atsa
kysiu kunigui kad “ne.”

iSzimas sutiko ant to su no
ru, nes negalėjo kitaip iszsi- 
kalbet. Ant paženklintos die
nos nuvažiavo in bažnyczia ir 
stojo priesz altorių. Kunigas 
užklausė jaunikio svarbaus žo
džio ant ko jis atsake “taip” 
o kada atsisuko prie merginos 
su tuo paežiu užklausymu, to
ji ir-gi atsake “taip.”

— Ka tu sakai? Suszuko 
isz baimes jaunikis. Juk tu ke
tinai. atsakyti kunigui “ne”.

— Žinau tai labai gerai, 
bet asz kitaip apmislinau, at
sake su szypsena nuotaka.

Kas buvo daryt, jau buvo 
suriszti mazgu moterystes ir 
turėjo gyvent su savim.

TINKAMAS
KVĖPAVIMAS

Mes kvėpuojame gyvent, ar
ba kitaip sakant, mes gyvena
me kvėpuoti. Musu gyvastis 
priguli nuo szviežio oro, kuri 
innimame in kuna per kvepa- 
vima paprasta būda. Svar
biausias dalykas sveikatai ne
tik tinkama orą kvėpuoti bet 
tinkamai ji inkveipti.

Daugelis žmonių kvėpavimo 
reikalu yra tinginiai. Todėl, 
jog taip lengva inkvepti orą 
jie papranta netinkamai kvė
puoti. Tas ju kvėpavimas ne- 
nesza nauja orai in plaucziu vi
sas dalis, ypatingai in plau
cziu virszų. Nes gerai supran
tame, jog nevartotos dalys pa
laužia lengvai inima ir laiko 
liga gemalus.

Gilus kvėpavimas natūra
liai inima gera ir szviežia orą, 
ir rėkia atsiminti, jog- kvėpuo
jant reikia vartoti nosi, gerk
le, krutinę ir plaucziu,s.

Tinkamas kvėpavimas turė
tu prasidėti nuo braižinyfe ir 
reiketu vartoti kratine ir kak
lą. Nėra reikalinga save iszsi- 
pusti idant lengvai kvėpuoti. 
Tinginys gali tuoj priprasti 
giliai kvėpuoti ir syki pripra
tęs visuomet prie to<prisilair 
kys. Yra daugelis kvėpavimo 
pabandymu, kurie prisideda

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:
Michigan Farm Cheese Dairy,

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

Vasario, kuomet vyksta vi

sokį Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.*
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaisin
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”
tei S® te s?, te

prie gero kvėpavimo ir geros 
pastovos. Kiekvienas turėtu 
kas ryta ir nakti, kuomet atsi
kelia ar priesz einant gult, pa
kelti rankas virsz galvos ir su 
pakėlimu ranku giliai įnkvep- 
ti ir nuleiidžiant .rankas isz- 
kvepti. Reikia tiesiai ant abie
ju kojų stoti per pabandyma 
arba truputi pasikelti ant ko
jų pirsztu kvėpuojant ir nusi
leisti iszkvepiant.

Tinkamas kvėpavimas nu
kreips gerkles, nosies ir gerk
liniu iszsiszakojimu kronisz- 
kas ligas. Visuomet reikia in
kveipti per nosi. Jeigu ta. ne
galima lengvai padaryti, rei
kia' pasitarti su geru gydyto
ju. Burna, ne del kvėpavimo.

:: JUOKAI ::

Pasikalbėjimas Prie 
Kasykliu

Supredenta in bosą kal
ba: Helo Maik! Kaip einasi?

Bosas— Fain, mister Jo
nes, viskas gerai.

S— Kas girdėt kasyklo- 
sia?

B— Viskas gerai ir pa- 
redkia.

S.— Ar mulai sveiki?
B— Sveiki ir gerai pri

žiūrėti.
S— Ar niekur tapas ne- 

griuva?
B— Noser, butu vienam 

bruste propas sulužias, bet 
tuojaus pamaeziau ir lie
piau pastatyt kita.

S— Gerai padarei, o kas 
daugiau girdėt?

B— Nieko, viskas saugiai 
aprūpinta, tiktai isz ryto li
kos užmusztas kokis tai 
“Polanderis” per nugriuvi
mą tapo.

S— Dats al rait, bile szi- 
teip, tai gerai.

Paskutinis Velinimas 
Žydelio

Kokis tai Žydelis buvo 
nubaustas ant pakorimo už 
vagysta Kijeve. Kada jau 
radosi po kartuvėms, bude
lis jo užklausė ar neturi ko
kio velinimo?

— Turiu! Geidžiu pe
reit ant Pravoslavo.

— Ant Pravoslavo?! Juk 
tau tas nieko neprigelbes!

— Tai nieko! Asz gei
džiu pereit ant Pravoslavo.

— Iszaiszkyk man, tarė 
popas, kada Žydą jau ap- 
kriksztino ant Pravoslavo, 
del ko teip geidi pasilikt 
Pravoslavu?

— Ba asz teip sau su- 
manstau, kad jau turiu bū
tie pakartas, tai kam turi 
kabot davadnas Žydelis ant 
kartuvių, tegul veluk kabo 
padlee Maskolius!

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO
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