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Studentes žiuri kai ju mo
tinos iszvalo ir iszmazgoja 
kliuba, saliuna in Charlotes- 
ville, Virginia ir tuos kam

Sherman Adams Pasitraukė; 
Sako Nenori Pakenkti Prezi

dentui Eisenhoweriui Ir
- \

Republikonu Partijai
WASHINGTON, D. C.—

Sherman Adams, Prezidento 
Eisenhowerio patarėjas, pasi
traukė isz savo vietos ir vi
siems per radija ir televizija 
apie tai pranesze, sakydamas 
kad jis nesijauczia prasikaltęs 
bet kad jis nenori pakenkti 
Prež. Eisenhoweriui.

Jis buvo viso kraszto intar
tas už visas tas dovanas, ku
rias jis priėmė nuo to Žydelio 
Bernard Goldfine.

Jis sako: “Asz nieko netei
singo neesu padaręs, bet kai

Isz Amerikos
MAINIERIAMS

ALGOS PAKELTOS

Bet Dauguma Darbo 
Neturi

WASHINGTON, D. C. — 
John L. Lewis, mainieriu bo
sas, pranesza kad jis yra gavės 
savo mainieriams didesnes al
gas ir kad net ir valdžia yra 
pripažinus penkios deszimts 
centu ant valandos daugiau.

Dabar Minksztos Anglies 
mainieriai gaus doleri dvide- 
szimts centu daugiau ant die
nos ir kompanijos mokes de- 
szimtuka daugiau ant kiekvie
no tono anglių del Mainieriu 
Paszelpos Fondo.

Kompanijos iki sziol yra mo
kėjusios keturios deszimts cen

Paverczia Kliuba In Mokykla PRASTAS
SPORTININKAS

barius paverczia in mokyk
los kambarius. Czia yra tas 
pats klausimas kaslink Juo
duku mokiniu ir diabar apie 

visi nori mane nukryžiavuoti, 
tai asz pasitrauksiu, kad ncpa- 
kenkcziau Prezidentui Eisen
howeriui ir Republikonu parti
jai,”

Laikrasztininkai jau keli 
; menesiai kaip yra reikalave 
kad jis pasitrauktu ar butu in 
teismą patrauktas kaip pa
prastas prasikaltėlis.

Visos radijo ir televizijos 
stotys davė jam laika už dyka 
kad jis galėtu pasiaiszkinti ar 
iszsiteisinti.

Jis pirm savo kalbos buvo 

tu ant tono anglių in ta Mai
nieriu Fonda.

Apie szimtas asztuonios de
szimts tukstancziu mainieriu, 
kurie dirba Minksztos Anglies 
mainose dabar daugiau gaus 
algos ir pensijos.

Bet. apie Kietos Anglies Mai- 
nierius 78 metu amžiaus John 
Lewisas nei žodžio nėra pasa
kęs.

_______a--------—

Jausli Pati

Mikas — Kodėl nenori 
idant tavo pati tave prižiū
rėtu ligoje? Ji taip labai 
meili!

Povylas — Todėl, kad per 
daug meili, nes kas valandė
lė mane budintu paklausti 
ar geriau!

-----------o-----------
— Norints būti garsum bū

damas be nuopelnu tai kaip 
norėdamas ka pirkti neturėda
mas pinigu.

trys szimtai Baltu mokiniu 
neturi vietos mokintis ir už 
tai ju motinos rengia szita 
Night Kliuba.

nuvažiavęs in Newport, R. I., 
kur jis pasisznekejo, pasitarė 
su Prezidentu Eisenhoweriu.

Adams yra buvęs New 
Hampshire valstijos Guberna
torių, kur jis gavo szeszis tuks- 
tanczius doleriu ant metu ir 
paskui gavo deszimts tukstan- 
cziu, bet jo ineiga niekados ne
buvo mažiau kaip trisdeszimts 
tukstancziu doleriu ant metu.

Jis vėliau vede visa^ vaju del 
Prez. Eisenhowerio, kai jis sto
jo in rinkimus del Prezidento 
vietos.

19 METU MOTINA

Kiprijiete Nuteista

NICOSIA, KIPRIJA. — De
vyniolikos metu amžiaus Grai
ke, Kiprijiete su mažu kūdikė
liu savo rankose, buvo nuteis
ta, pasmerkta ant dvylikos me
tu in kalėjimą. Teisme paaisz- 
kejo kad ji savo namuose turė
jo daug sprogstaneziu bombų, 
kurias ji laike del sukilėliu.

Ta moteriszke Nina Soteri in 
teismą aitsinesze savo dvieju 
menesiu kūdikėli. Jos vyras 
dingo isz savo namu pirm ne
gu policijantai tenai pribuvo. 
O jo žmona ginasi ir sako kad 
ji nežino ničko apie savo vyra 
ar kur jis dabar randasi.

SKAITYKIT
HS^'SAULE”^

PLATINKIT!

BOSTON, MASS. — Beisbo- 
lininkas Ted Williams gali sa
vo ožius varinete, bet ne ant 
beisboles lauko. Jis jau keletą 
kartu yra prasikaltęs ir pasi
rodęs kad jis nėra džentelmo- 
nas, ir prastas sportininkas.

Bet kai jis ana diena palei
do beisboles lazda, “bat” in 
žmonių krūvalir pataikė vienai 
moteriszkei skcziai in galva, 
tai jau gana! Jis butu galejes 
ta moteriszke' užmuszti su ta 
savo lazda.

Beisboles Prezidentas ji nu
baudė su penkios deszimts do
leriu bauda ir paskui viską 
jam dovanojo ir pavėlino jam 
vėl ta beisbole loszti.

Penkios deszimts doleriu 
bauda mažai ar nieko nereisz- 
ke tokiam sportininkui, kuris 
gauna szimta dvideszimts pen
kis tukstaneaus doleriu ant 
metu. Hb

Žmones, Wie lankosi in 
tuos beisbolesloszimus yra ge
ri žmones kug^ta sportą mėg
sta ir retina, iij, nrams iszrodo 
kad jie turėtu turėti žodi kas
link tokiu n zmatniu pik- 
cziurnu ka:e<fesitas Ted Will
iams.

Mums iszrodo kad negana u 
nubaust; 5u penkios deszinus 
doleriu bauda- bet reiketu jam 
pasakyti kad nuo szios dienos 
jie nėra reikalingas ir kad jis 
negali beisbole loszti. Žodžiu 
sakant, reiketu jam sakti duo
ti.

SUGEDĖS
EROPLANAS

Pasekmingai Nusileido

HONOLULU. — Armijos 
didelis, keturiu inžinu eropla- 
nas pasekmingai nusileido kai 
vienas jo inžinu užgeso, kai jis 
buvo apie du szimtu myliu nuo 
vietos kur buvo galima nusi
leisti.

Eroplane buvo trisdeszimts 
asztuoni keleiviai ir deszimts 
darbininku, lakunu. Jis skrido 
isz Wake Island in Hickam. 
Laivyno sztabo lakūnai ta ero- 
plana valde ir vairavo.

Du lakunu sztabo kariszki 
eroplanai greitai pribuvo ir ta 
eroplana palydėjo ir prižiūrė
jo kol jis pasekmingai nusilei
do.

Kariszkas laivas Durant 
teipgi ant mariu seke ta ero
plana ir buvo pasirengęs in pa- 
gelba jeigu tas eroplanas butu 
nukritęs in mares.

Per keletą minueziu visi mis- 
lino kad tas eroplanas nusileis 
ant Kauai aerodromo, apie de
vynios deszimts szeszios my
lios areziau negu Honolulu, bet 
lakūnas pasirinko didesne ir 
geresne vieta ant Honolulu sa
los ir tenai savo eroplana nu
leido.

Suimtas Ir Intartas

Trisdeszimts vieno meto 
amžiaus John Boyd, bedar
bis isz Monroe, Ohio, yra su
imtas ir dabar intartas už 
užsipuolimai ant jaunos dar
bininkes, tarnaites, in Cin
cinnati, Ohio. Policijantai 
sako kad jis buvo užriszes 
savo automobiliaus duris 
kad ta mergina negalėtu isz- 
begti ir kad jis ja savo auto
mobilyje iszniekino.

NORI ATSAKYTI

NEW YORK, N. Y. — 
demokratu partijos pirminin
kas, Paul Butler pareiszke kad 
jis nepatenkintas su Preziden
to Eisenhowerio patarėjo 
Sherman Adams kalba per te
levizija ir r aidi j a. Jis sako kad 
ta kalba, per kuria Sherman 
Adams pasitraukė isz savo vie
tos, buvo Politine propaganda. 
Ir jis už tai pareikalavo kad 
televizijos ir radijo kompani
jos jam duotu už dyka tiek pat 
laiko, kiek Sherman Adams tu
rėjo. Jis sako kad jis paaisz- 
kins ir daug ka pasakys, ka 
Sherman Adams galėjo pasa
kyti, bet nepasake.

Kompanijos ant to sutiko ir 
paskyrė jam tiek pat laiko.

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.”

— Ant szio svieto viskas 
iszdyla, tiktai padotkai ir mir
tis nuo amžių yra.

^Pirkie U. S. Bonus!

PASAKYSIU
PASAKA

“Buvo Deszimts Ir 
Paskui....”

Pasaka apie Amerikos Indi- 
jonus yra beveik panaszi in So
vietu valdovu, didžiūnu pasa
ka.

Sovietu Kremline, Prezidiu
me buvo Malenkovas, Beria, 
Molotovas, Voroshilovas, Bul
ganinas, Khrishchevas, Kage- 
neviezius, Mikoyan, Saburovas 
ir Pervukhinas.

Tai tokioje tvarkoje stovėjo 
Sovietu Rusijos didžiūnai ir 
buvo taip nustatyti protokole.

Slaptos policijos virszinin- 
kas Beria buvo intartas už su
kilimą priesz valdžia ir buvo 
likviduotas, nugalabintas. Kai 
jo atsiskirimas su szio pasau
liu buvo paskelbtas liko tik de
vyni.

Malenkovas buvo priverstas 
pasitraukti isz Premieriausi 
vietos ir Bulganinas jo vieta 
užėmė.

Vėliau Malenkovas, Moloto
vas ir Kaganeviczius buvo nu
gramzdinti ir iszsiunsti in Si
birą.

Tada liko tik szeszi.
Pervukius buvo pažemintas, 

buvo paskirtas Ambasadorių 
in Rytu Vokietija.

Tai liko tik penki.
Paskui Szburovas paslydo ir 

liko tik keturi. Anų laiku Rusi
jos vyriausias tvarkinio j as ta
po paprastu mužiku.

Bulganinas, iszpyszkines ke
lis szimtus laiszku beveik visu 
vieszpa^yscziu galiūnams, mo
kindamas juos kaip vesti viso 
svieto reikalus, atsidūrė tokio

Adams Ir Eisenhoweris

Prezidentas Eisenhoweris 
pasiszneka su savo patarėju 
Sherman Adams, kuris vie- 

| szai per radija ir televizija 
paskelbė kad jis pasitraukia 
isz savo vietos, bet vis gynė
si kad jis nekaltas ir kad 
niekas ji nebuvo papirkęs. 
Jiedu czia in Newport, R. I., 
pasisznekejo pirm negu 
Sherman Adams vieszai pa
skelbė kad jis, del partijos

je padėtyje, kad jam reikėjo 
patarimo, bet jis to .patarimo 
negavo.

Jo vieta užėmė Khr-uszcze- 
vas, kaipo SoVietu Unijos Pre- 
mieras. O jis pats dingo Sovie
tu miglose.

Ir taip liko tik trys.
Taip ir dabar stovi. Khrusz- 

czevas, penktas numeris ant 
to protokolo, yra dabar pirmas 
ir vyriausias.

Voroszilovas yra per senas. 
Khruszczevas apie ji visai nei 
nesirup'ina. Jo dienos jau su
skaitytos; jis pasimirs ar bus 
nugalabintas. Ir tada liks tik 
du.

Mikojau, asztuntas to proto
kolo asmuo yra jaunas, nagin
gas, suktas ir žulikas. Bet jis 
yra isz Armėnijos ir už tai ne
gali tikėtis augszcziau pakilti, 
ir Khruszczevas jo visai nesibi
jo. Jeigu Khruszczevas nujaus
tu kad jam isz szito pienburnio 
Mikoyan pavojus gresia, jis 
galėtu ji labai greitai ir leng
vai ant rytojaus likviduoti, 
praszalinti.

Ir tada liktu tik vienas .... 
Khruszczevas.

Khruszczevas yra paszalines 
ar likvidavęs visus savo drau
gus ir prieszus.

Vien tik Marshal Zhukovas 
butu galejes priesz ji pasistoti, 
bet jis buvo nutildintas pirm 
negu jis galėjo prasižioti.

Gal dar daug vandens pra
plauks po pasaulio tiltu, gal 
dar daug kraujo ir aszaru pa- 
tvindins Rusijos upes pirm ne
gu bus galima pasakyti kad 
dabar nei vieno isz tu žuliku 
nebeliko. Bet kol kas mes turi
me prisipažinti kad vienas li
ko, — Khruszczevas. Taip ir 
baigiasi musu pasaka.

geroves pasitraukia.
Prez. Eisenhoweris tuo- 

jaus pranesze kad jis . nori 
tucz-tuojaus kita žmogų pa
skirti in Sherman Adams 
vieta.
• Eisenhoweris kitos iszei- 
ties neturėjo nes visi Repub
likonu partijos szulai, vadai 
jam staeziai pasakė kad jis 
turi szito Sherman Adams 
nusikratyti priesz rinkimus.

1
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Kas Girdėt
Japonai dabar yra labai atža
gariai nusistatė priesz Kinijos 
žmones. TĖVUKAS

Rear Admirolas Hyman C. 
Rickover, kuris iszrado ir pa
state pirmutini Atomines Jie- 
gos Submarina ir paskui su 
tuo su'bmarinu plauke po pa
saulio aszigaliu, laikrasztinin- 
kams pastebėjo: “Jeigu kuris 
prieszas iszdrystu priesz mus 
kara paskelbti, ir jeigu jam pa
sisektu visa musu kraszta isz-* 
naikinti ar paimti, jis visgi 
mus neužkariautu, nes jis nie
kados nesurastu kur randasi 
musu submarinai!”

Komunistai Anglijoje 
supykę ir sukilę priesz 
Komunistiszka laikraszti, 
ly Worker, kuris nesutiko nei
žodžio savo laikraszczio skly>- 
telese indeli apie Juozo Stali
no mirties sukaktuves.

yra 
savo 
Dai-

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

dukrele, bet man pasakė,

Teamsters unijos bosas turi 
už savo pagelbininka keturios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Harold Gibbons, kuris, 
neva mokintas profesorius, ku
ris paskaitas buvo laikės net 
in Harvard Universitetą. Bet 
dabar tas mokslinczius, profe
sorius visiems paaiszkejo.

Jis yra. mokintas žulikas, 
niekszas mokslinczius.

Kai Taxi Draiveriai sustrai- 
kavo in St. Louis, 1953 metuo
se, jis pasisamdė kelis- žulikus, 
kelias paleistuves ir viena kita 
žulikai kuris iszsamde savo 
žmona, ant paleistu vyistes ir 
paskui paszove savo- motina.

Būdamas bosas dideles Uni
jos in St. Louis jis visa, ta savo 
unija, pardavė, iszdave ir visus 
tos unijos pinigus pavede 
Teamsters Unijai.

Per septyniolika metu kai jis 
bosavo unijas St. Louis mieste, 
jis buvo iszszaukes pUstreczio 
szimto straikp, per kurias jis 
■buvo pasisamdęs žulikus ir 
razbaininkus numalszinti dar
bininkus.
. Per 1952 ir 1953 metus jis Vi
sus savo -pasisamdintus žulikus 
apginklavo su revolveriais ir 
karabinais priesz savo Unijos 
Darbininkus.

Jis yra biedno mainierio Ar
chibald Patch sūnūs. Per visa 
savo gyvenimą jis kurstė dar
bininkus priesz darbdavius ir 
paskui tuos darbininkus iszda
ve tiems darbdaviams. Tai szi- 
tokis -žulikas yra dar didesnio 
žuliko Hoffa pagelbininkas, ir 
jiedu valdo beveik puse visu 
darbininku. Amerikoje.

Chicagoje, William A. Smith 
kuris sugražino keturios de
szimts viena tūkstanti doleriu 
bažnycziai, kurios klebonas 
buvo ji pasisamdęs ir jam dar
bu. davės kai jis buvo paleistas 
isz kalėjimo, ir kuris tuos pini
gus buvo pasivogęs, policijan- 
tams pasiaiszkino: “Labai 
sunku atprasti nuo senu pa.- 
proc-ziu ; aszpamacziau tiek pi
nigu ir ka asz galiu daryti"?”

Musu pagelba ir paszelpa 
Kinijai mums yra jau kaszta- 
vus beveik visa 'bilijoną dole
riu, ir galo dar nematyti.

Amerikos mokslincziai 
padangių žiūrovai .sako 
Sovietu Rusijos Szputninkas 
Antrasis jau nusileido ir sude
gė, bet Sovietu mokslincziai 
nieko nesako.

ir 
kad

Vienas žmogelis Daktaro pa
klausė kaip jo žmona.. Dakta
ras jam atsake, “Ji sveika, ji 
tik mislina, kad ji serga.”

Už keliu dienu tas žmogelis 
ta daktara vėl' susitiko ir dak
taras jo vėl užklausė: “? 
kaip sziandien tavo žmona"?

“Daug praseziau,” atsake- 
žmogelis, “ji dabar mislina 
kad ji yra mirus, ir gra-bo-rius 
taip pat mislina. ’ ’

in 
kad buvo jo kambarėlyje, bet 
jis tenais nerado.

Buvau tvirta kad Robertu
kas iszejo laukan in darželi 
kaip buvo papratęs daryti ka
da atsikeldavo, nusiuneziau 
mergaite kad eitu jo jieszkoti, 
bet niekur nerado. Tada palie
piau Antanui kad jo jieszkotu 
bet ii- jisai jo niekur nerado. 
Nuėjom tada drauge jo jiesz
koti kaipo ir ant pastoges kur 
buvo papratęs siausti bet ir 
ten jo neradome. Atėjus in jo 
kambarėli, pateminau kad ji
sai buvo pasirėdęs in savo 
szventadieninius drabužius ir 
buvo pasiėmęs savo medine 
dėžutė, kuria jam tėvukas bu
vo padaręs ir laikydavo visas 
savo zoboveles.

—f Antanai matyt Rober- 
la,tikau, jieszkojo -po visa apy
aukšti, tariau in savo vyra, 
prijausdamas ka tokio nelai
mingo.

— Manau, kad jisai nuėjo 
jieszkoti tėvuko, atsake man 
su -baime.

Antanas ;po tu žo-diu iszbego 
laukan, ieszkojo po visa apy- 
linkine, pas kaimynus ir ant 
lauko. Kaimynai subėgo ant

mus szauksmo. Niekas jo ne
inate taji ryta, nusiuncziau Ri
ta pas kaimynus ir patipriside- 
jau prie pulko žmonių ir pra
dėjom jieszkoti Ro'bertuko.

Antanas vis man kalbėjo: 
kad tėvas butu czionais, tai ji 
surastu greitai. Žinoma, kad 
jeigu tėvas butu czionais, tai ir 
Robertukas neimtu dingės isz 
namu. Visa diena jieszkojome 
ji ir kas kart daugiau atsitoli- 
nejome nuo npmuį Klausinėjo
me vaiku ar neinate tokio ir 
tokio vaikuczio, bet niekas jo 
neinate. Po keliolikos valandų 
jieszkojimo aplaikeme telefo
ną nuo kokio tai žmogaus, ku
ris mums pranesze kad jisai 
mate koki tai vaikuti, kuris ėjo 
geležinkeliu verkdamas grau
džiai. Nuvijo ji nuo geležinke
lio ir daugiau nemislino. Kone 
iszejau isz proto kada dagir- 
dau tokia žinįa, kad mano my
limas kūdikėlis ėjo ant gele
žinkelio, manydamas, kad ji
sai pavys, truki, kuriame važia
vo jojo tėvukas.

Ėjome geležinkeliu per kė
lės mylės su vilczia kad gal su-

tiksime ji, bet neradome jokio 
pedsakio. Kada pradėjo temti, 
nuėjau namo, o Antanais su ki
tais žmonimis, užžibino žibin
tos ir pasiėmė elektrikines ži
bintos jieszkojo toliaus Rober- 
tuko. Tajai diena kone per vi
sa laika lijo, ir Antanas buvo 
susziapes visas. Negalėjau ji 
perkalbyt kad eitu namo ir 
permainytu drapanais. Buvo ji
sai kaip beprotis, akys žibėjo 
ir baisiai iszrode.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsi 
sxito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

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

N o.l 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50o.

N 0.103—V aidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Komunistiszkos Lenkijos 
darbininku vadai, kurie atsto
vauja apie penkis milijonus 

, darbininku, buvo susirinkę in 
Varszava del savo pirmutinio 
bendro seimo, nuo- Spalio me
nesio, 1956 metu, kai Lenkija 
nutarė iszkirsti savotiszka ke
lia in Socializmą.

Tas seimas tesiesi per sze- 
szias dienas ir jam vadovavo 
kaipo pirmutinis pirmininkas 
Ignacy Loga-Sowinski, kuris 
užėmė vieta Viktoro Klosie- 
wics, seno Stalino rėmėjo, ku
ris neteko savo vietos per tai
kinga revoliucija, 1956 metais.

Londono Nedelinis laikrasz- 
tis “Express1” nusiskundžia 
kad Anglija, bešokdama Ame
rikos patarimą sulaikyti rei
kalingas daigtus nuo Rusijos, 
yra daug biznio netekus Vaka
ru Vokietijoje, kur ji pirmiau 
labai dideli bizni buvo dariusi.

Komunistiszka Kinija dabar 
atsisakė ir pasitraukė isz savo 
pasižadėjimo sudaryti szimto 
devynios deszimts szesziu mili
jonu doleriu bizni su Japonu 

' fabrikantais ir kompanijomis, 
už tai kad, anot tu Kiniecziu,

Pypkes Durnai

Buvo Pasirengiąs

Apsaugos Sekretoriaus pa- 
gelbininkas, Quarles sako kad, 
nežiūrint kaip ir kiek Rusija 
giriasi savo naujais ginklais ir 
dausiniais pabūklais, Amerika 
vis pirmenybe laiko visose to
kiose apsiginklavimo vietose.

J. L. Rutledge, in Memphis, 
Tennessee policijai pranesze 
kad vagiai pavogė jo namu Ra
mina. Jis sako kad jie jo kami
ną nusinesze po akmeni per il
ga laika,.

Ponia Aim Griger policijan- 
tams pranesze kad kokis vagis, 
ar vagiai nuo jos pavogė trijų 
szimtu vertes žemcziugu ir 
brangiu žiedu. Policija paskyl- 
re du detektyvu, kurie suseke 
jo du vaiku, penkių ir szesziu 
metu amžiaus, kurie 'buvo tie 
vagiai.

In Tomioka, Japonijoje, 26 
metu amžiaus Sechiko liauki, 
ūkininko duktė .nusižudė, susi
sprogdino su dinamitu kai ji 
dažinojo kad jos artima drau
ge rengiasi iszteketi, aipsi'že- 
nvti.

Kokis tai žmogelis, 
Kuris mažai ka mate 

be akuloriu,
Ėjo gult su akuloriais,
Nes be ju negalėjo 

pažinti,
Tuos apie kuriuos 

sapnavo.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35o.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukansko, 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 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 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 pusla
piu, 35c.

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-
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— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szi°s 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.
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No.158—A p i e Kapiton M 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta® 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg
is Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mai
liaus ; 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 Isa- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrae 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.

W Pirkie U. S. Bonus

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal is» 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padeji 
anais. 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- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

EiF3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiūti- 
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., - U. I. B
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Mylėjau savo sūneli szirdin- 
gai ir daugiau nieko netrosz- 
kau kaip tiktai savo vyra: ir 
kūdiki. Baisus piktumas mane 
apimdavo kada Robertukas 
isztrukdavo isz mano- rauku ir 
bėgdavo pas savo tėvuką. Kai
da pradėjo gauti dantukus, tai 
niekas ji negalėdavo apmal- 
szyt kaip tiktai tėvukas. Kada 
jisai užmigdavo tėvo- rankose 
tai Antanas kalbėdavo kad jo 
tėvas vis būdavo geriausia 
momka, nes ir ji daugeli kartu 
prižiūrėdavo ligoje ir ji iszgy- 
de.

.Mano szirdyje virė neapy
kanta. Maniau, kad mano kū
dikis mane nemylėjo, nes meile 
mano kūdikio paveržė tėvu
kais, negalėjau pripaižyt, kad 
mano szirdis prijautė kad ma 
no sūnelis atnesze tėvui dideli 
užganadyma ir meile del jo. 
Jautėsi jisai vėl jaunu su savo 
kūdikiu. Niekas jam daugiau 
nerūpėjo jo gyvenime kaip jo 
sūnūs ir anūkėlis ir asz užvy- 
dejau jam tojo linksmumo-.

Tėvukas buvo suprantantis 
žmogus. Žinojo jisai mano bū
da gerai. Stengėsi mane neuž- 
pykinti niekame, 'bet jo meile 
del savo anūkėlio augo su kož- 
na diena ii- mažas Robertukas 
kožna dienai ji daugiau niy.lęjo.

Viena diena, kada Robertu
kas turėjo metus amžiaus ir ka 
tik pradėjo- vaikszcziot, radosi 
ant kiemo-, matydamas atei
nanti tėvuką pradėjo bėgti 
prie vartelių kad ji pasitikti. 
Pagriebiau ji in glebi szaukda- 
ma: “Ne begk vaikeli, bukie 
prie manes, prie savo motinė
lės.”

Pradėjo graudžiai verkti, 
norėdamas iszsprukti isz mano 
ranku, 'ir ji laikiau drucziai 

. prie savo krutinės. Buvau už 
sidegus piktumu kad nenorėjo 
būti su manim. Staigai iszsisu- 
ko isz mano- ranku mnszdamas 
mane su savo mažom kumszte- 
lems. Baisiai nusistebėjus to
kiu pasielgimu mano sūnelio, 
paleidau ji. Juokdamasis, su 
isztrauktoms rankutėms nubė
go prie tėvuko, kuris pagriebė 
ji in savo glebi bucziuodamas 
karsztai. _ _ _

; arba pradžia | 
; SKAITYMO !;
: . ...ir... !;
: RASZYMO
: 64 pus. Did. 5x7 col. <:
: Dabar Po 25c. •:

'i Saule Publishing Co., 
;! Mahanoy City, Pa., U.S.A, s

Drebėdama isz piktumo ine- 
jau in stu'ba. Buvau nusigan
dus. Szirdis mano skaudėjo, 
kad negalėjau priglausti savo 
kūdikio prie motiniszkos szir- 
dies, bet rodos bijojo manes ar 
neapkentė.

— Dusziuk, tarė mano vy
ras Antanas, ar 'žinai kad man 
net gerai ant szirdies kada ma
tau mano tęva ir musu sūneli 
drauge. Rūpinausi kad jisai 
nežinos ka daryti isz nuobodu
mo, bet dabar taisai rūpestis 
praslinko. Tasai musu1 Rober-
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Jau mano rūteles, 

Kaip tosios moterėles, 
Kur gvivena viename 

miestelyje, 
Arti Czikaga, 

Tai mėgsta byra, 
Gal niekur taip nėra, 

Niekad nebūna gana, 
Gere o vyrai tik 

■ fundina,
Iszpurte veidai, 

Nosys iszrodo mėlynai. 
Negerai rūteles darote, 

Jeigu tokia girtuoklyste 
varote. 

Ba, viską pragerete, 
Ir da fundatorių jieszkote, 

O kad ir makarnas 
užtrytuotu, 

Tai ir ta loska turėtu, 
Ir vaiku iszsižadetu, 
Kad raugalo gautu.

Jeigu motere yra 
nevala,

Tai jau gana, 
Gera motere savo vyra 

^prižiuręs, 
Ir ji rankose laikys, \ 
Namieje be darbo 

nelaikys, 
Isz stubos in dauba 

varys, 
Tokiam esti neduotu, 

Jeigu tingi dirbti.
Asz tokio latroT 

nelaikįyczia, 
Tuojaus laukan 

iszvaryczia, 
Pas skvajeri nugabenczia 

Paskui in pataisus 
narna nusiunsczia.

Juk ant visko yra 
rodą, 

Tiktai tame beda, 
Kad moterys szlamsztai, 

Tas tai yra negerai. 
Tokis tėvas visiszkai 

nevertas, 
Geriaus kad nebūtu, 

Tiktai vaiku privaišina, 
O paskui tuos nebagus 

nemaitiim.
* * *

Kur ten Skulkine, 
Vieno giliukis atsimainė, 

Badai per daug bijojo, 
Kol galo nedasigrabaliojo, 

Da sziandien palauksiu, 
Kol daugiau isz fenais 

_ • žinių gausiu. 

tukas isztikruju yra karsztai 
prisirisze-s prie tėvo.

Negalėjau jam nieko atsa
kyti ant tuju žodžiu. Kas- jam 
buvo džiaugsmu, tai instumda- 
vo mane in paszelima. Norėjau 
jojo meile tiktai del saves.

Kada Robertukas turėjo tris 
metus, jo sesute Rita gimė. Bu
vo tai meilus kūdikis su auksi
nais plaukuczais ir po kokiam 
tai laikui pradėjo bėgioti pas
kui savo broliuką. Robertu
kas labai mylėjo savo sesutę. 
Tankiai prisižiūrėdavau ant 
josios budo, ar ne bus kaip jo
sios 'brolelis. Jije teipgi mylėjo 
labai savo tėvuką, bet buvo 
“mamytes dukrele.” Džiau
giausi kad ji buvo daugiau 
prisiriszus prie mainės, bet tas 
nesuminksztino mano sopulio, 
kad mano sūnelis neturėjo 
daugiau meiles del manes. Ma
no visa szirdis buvo atiduota 
tik del jo, bet jisai buvo labai 
atszales del manes. Robertukas 
pasielgdavo, rodos kad ka to
kio turėjo nuolatos ant mislies.

Jeigu atsitikdavo, kad tėvu
kas negalėjo ateiti pas mus tai- - 
ja diena, tai Robertukas sėdė
davo ant gonkeliu nusiminęs, 
nekantrai laukdamas jo pribu
vimo. Szaukdavau ant jojo kad 
ateitu pas mane, kad atkreip
ti jo misles ir užsiimtu kuom 
kitu. Kada pamatydavo prisi
artinant tėvuką prie namo, tai 
Robertukas bėgdavo ji pasi
tikt, pagriebdavo ji už kojų 
szaukdamas:

— Bijojau, kad tu szian
dien neateisi tetuk. Mielas te
tuk, asz teip liūdėjau paskui 
tave ii- džiaugiuosiu kad tu at
ėjai!

Kada tėvukas eidavo namo, 
tai Robertukas laikydamas ji, 
ų!ž rankos smukdavo: ne eikie 
tetuk. Del ko negali būti czio- 
nais? Asz noriu kad tu gyven
tum drauge su mumis. Mielas 
teveli, pasakyk tėvukui, kad 
butu su mumis visados.”

Vaiko kalba man visai nepa
tiko, 'matydama kaip Antanas 
apie tai jautėsi.

Antanui biznis sztore sekesi 
gerai ir in koki tai laikai nuta
rėm kad pasirūpint didesni na
rna, nes vaikai pradėjo augti 
ir reikalavo kožnas sau kam
barėlio, bet .svarscziausi kiek 
galėdama kad tas namas mums 
užtenka, nes 'žinodama, kad 
jeigu paimsim didesni naiiia, 
tai galime tikėtis, kad ir tėvas 
pribūtu pas mus, ko labai ne
norėjau.

Ant galo turėjau sutikti. An
tanas pirko puiku narna prie 
plento, atitolintas kokia pen- 
kesdeszimts pėdu nuo kelio, 
aplinkui buvo pasodyti me
džiai ir gana didelis szmotas 
žemes, kur galėjome pasodyt 
daug visokiu daržovių. Buvau 
tvirta, kad dabar Antanas pri
ims savo tęva pas mus.Antanas 
peržiurėjo kambarius. Vienas 
ketino būti del Robertuko, ki
tas del Ritos, didesni ketinom 
patys užimti, o vienas del tėvo. 
Bet tuojaus apreiszkiau Anta
nui, kad tasai kambaris bus 
mano siuvinycziai. Supratau, 
kad jeigu tėvas ateis pas mus 
tai mano mylimas Robertukas 
dingtų del manes visai.

Pateminau kad Antano yei7 
das paraudonavo isz piktumo, 

žinojau kais buvo jojo mintyje, 
nes aiszkiai davė man supras
ti, kad tuom kartu nepermai
nys savo nuomones. Nelaukda
ma ilgai, tariau in ji:

— Negana kad turėsiu dau
giau darbo prie didesnio namo 
ir tikiuosi kad tu man neužda- 
vinesi da daugiau darbo su sa
vo tėvu.

— Su mano tėvų neturėsi 
jokios bėdos." Bus jisai didele 
pagelba del mus, prižiuręs pe- 
czius, ir turės užsiėmimą dar
želyje. Neturiu ramybes, kada 
pamisimu kad mano tėvas turi 
gyventi pats vienas dviejuose 

Itaip tu

pievas nepa- 
K. jeigu pasi- 
su mano tėvu.

1 tu nori užda>- 

mažuose kambarėliuose vir- 
szui sztoro. Per visa savo gy
venimai vis sau mislinau, kad 
turės pas mane prieglauda ir 
malszu gyvenimą ant senatvės. 
Juk jisai stengėsi visom pajė
gom kad turėti del manes pa
stoge. Kaip matau, tai tu tik 
rūpiniesi turėti tviska del sa
ves, o kitam užvjdi truputi gy- 
veninio smagumu.

drysti teip in
mane kalbėti. Žjinokie, kad asz 
atiduoeziau savo gyvastį del 
tavęs ir tavo vaiku. Tu ati- 
traukinėj! mano mylima, Ro- 
bertuka nuo manės ir tavo tė
vas paveržė jo meile. Rober
tukas yra mano kūdikiu. Gal 
tavo tėvas nesupranta tai.

Antanas dirstelėję ant manes 
nusistebėjas kalbėdamas:

— Mortuk kokia tu neisz- 
manele, juk mai 
versz musu kud. 
dalysi taja. meil' 
Man iszrodo, ka
ryti duris dęl visb svieto, nieko 
neinleisti ir nieko ”eiszleisti. 
Negeidžiau n j i negali
mu daigtu, b< ilgėjausi, kad 
turėsi szirdi priimti mano tęva 
po sa-yo pastoge, kuris yra man 
viskuoiir, ant svieto ka
sziadien turYs, jisai per savo 
sunku dauba davė man viską 
kai turiu. Buczi ^isztikruju di
džiausiu iszgam.i, jeigu nepa- 
sidalyczia su juom savo namu 
ir vaikais ant senatvės. •Gerai. 
Namas tavo, bef. neužmirszkie 
kad asz nenukensiu jeigu tu 
laikysi vaikus nuo tėvo. Nors 
tiek tegul turi linksmumo, kad 
gali pasidžiaugti su savo' anu- 
kelais.

Supratau, kad tai buvo pa
skutiniai žodžiai Antano, o jei
gu ant ko užsispirdavo tai nuo 
to neatstodavo ir turėjo pasta
tyti ant savo.

Ant galo atsikraustem in šar 
vo nauja narna ir visi džiaugė
mės kad gyvenimas bus smage
snis. Tėvas teipgi buvo nu
džiugęs isz namo. Dirbo nuo 
ryt lyg vakarui, kad padabyt 
narna, padiibo įpuikes lentynai- 
tes kur reikėjo, sukasė darželi 
ir pasėjo dai’žoves.

Žinoma kad tėvas dabar tan
kiau atsilankydavo pas mus. 
Kada tik dirstelėjau per Įauga, 
tai Robertukas seke paskui ji, 
kalbėdamas su juom nuolatos, 
bet su manim retai kada pra
kalbėdavo koki žodeli. Tik jo 
tėvukas galėjo isztraukti žo
džius isz jo ir linksma juoką. 
Tankiai sėdėdama prie lango 
buvau nuliudus kad mano sū
nelis neturėjo meiles ir dau
giau prisiriszimo prie manės. 
Kuom daugiau jisai szalinosi 
nuo manes, tuom daugiau trosz 
kau jo rankelių aplink mano 
kakla. Robertukas užsikaby- 
davo ant kaklo savo tėvuko, 
sziiriingai suspausdavo ir bu- 
eziuodavo, bet kada asz steii- 
giąųsiųpaimti ji. ant.savo i^z 
mano ranku ir 'bėgdavo pas tę

va arba tėvuką, bet niekados 
prie manės. Ant galo pradė
jau sau mausty ti, kad ne jo tė
vukas, tai visa jo kudikiszka 
meile butu vien del manes ir 
nuo tojo laiko pradėjau galvoti 
kaip atsikratyti nuo tėvuko, 
kad kad Užganadyt mano szir
dies pageidimams.

Nuo kada paižinuojau tėvu
ką, kelis kartus jisai buvo ap- 
reiszkes, kad turi norą atlanky 
ti savo duktere Mare, kuri gy
vena Bostone, bet nuo užgimi
mo Robertuko, labai retai apie 
tai pamindavo'. Dabar atsira
do man proga atskratyti nuo 
senio kuris nuverže meile ma
no sunaus. Pradėjau mausty
ti apie tai, kad ji prikalbyt ant 
atlikimo keliones pas jo duk
tere. Pradėjau czedyt pinigus 
o nors, tai buvo sunku daryti 
po iszdavimui tiek pinigo ant 
paredimo naujb namo, bet nu
tariau, kad tėvas turi važiuoti. 
Apie savo užmanymą nieko ne
sakiau Antanui kad nepasaky
tu savo tėvui, nes tas suardytu 
mano visus veikimus. Czedin- 
au kiek, galėdavau, skupejau 
ant visko, kad tik sudėti tėvui 
ant keliones. Tula diena, pasi- 
szaukiau tėvuką ir pasakiau 
jam kad turiu del jo netikėta 
džiaugsma.

Nuszvito senuko akys pasa
kiau jam apie savo veikimą, 
czedinima pinigu del jo kelio
nes, kad galėtu atlankyti savo 
duktere. Jo veidas nusiminė, 
bet tik ant sekundos, neduoda
mas an t, saves, surasti kad isz 
tokio užmankmo ne yra užga- 
nadytas ir saldžiai prakalbėjo 
in mane:

— Mano miela martele, isz 
tavęs yru gera dukrele kad 
apie tai pamislinai, bet pagal 
mano aprokavima, tai mano 
baladojimas po svietą jau pa
sibaigė. Noras jau praėjo del 
keliones. Nuo kada Antanas 
aipsipaeziavo ir pradėjo augint 
szeimyna, tai asz esmių czio- 
nais labai užganadytas.

Nusiminiau tokiu atsakymu 
ir gana aiszkiai tai daviau, su
prast ant savo veido. Ne vos 
susigraudinus atsakiau jam: 
Tėvuk:, asz per tiek laiko cze- 
dinau pinigus del tavo keliones 
manydama), kad turėsi isz to 
džiaugsma, nieko apie tai ne
kalbėdama Antanui ir tikėjau
si, kad busi isz to užganadytas 
ir net pirkau tau tikietai in 
Bostoną, nesitikėjau kad per
mainysi savo nuomone.

Tėvukas nebuvo kvailas. Ar 
jisai suprato mano užmanymą, 
ay ne, tai nedave ant saves su
prasti. Ant galo apreiszke, 
kad gal ir važiuos ir kol anta- 
nas pkrejo namo isz sztoro, tė
vukas su džiaugsmu pasirengi- 
iiejo in kelione. Antanas dir
stelėjo amt manės neužgianadi- 
naneziai suprasdamas, kad 
czionais užėjo kas tokio nepa
prasto, kad tėvas teip štaigai 
pasirengineje in keliones, An
tanas dasiprato, kad tai mano 
darbais.

V *♦* *♦*
Bet tėvukas buvo geras spor

tas, kalbėjo apie savo kelione: 
Bus tai džiaugsmais atsilanky- 
tnas, po tiek metu nesimatymo! 
su savo dukrele, bet liūdna kad 
ji niekados neturėjo vaiku. Ti- 
kiuosiu turėti puiku priėmimą 
ir sugry|žti atgal in laika sudė
ti daržoves in skiepą del žie
mos.

Bet mano. veikimas buvo ki
tokiu ne kaip jisai sau mąnste1, 
nes pirkau jam tik vienai ti kie
ta in Bostoną su tikslu kad

, ■>......... ........... į----------,....- . ........ — ■

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?
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.

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikąlaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

l ■

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

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN

daugiau nesugryžtu, nes 'žino
jau, kad Mare buvo varginga 
ir negales jam duoti pinigu del 
sugryžimo. Žinojau, kad An
tanas jam. butu siuntęs pinigu, 
jeigu butu praszes. Bet ar tė
vukas tai padarytu, dasipras- 
damas mano tikslą kad dau
giau nesugryžtu? Tėvukas bu
vo iszmintingas žmogus.

Nuėjau in tėvuko kambari 
prigelbet jaim sudėti jo daig- 
tus. Kada dėjau jo daigtus in 
krepszi, užtikau szmotelius po- 
pieros ant kuriu buvo paraszy- 
ta per Rębertuka: “Mielas 
Tetek. Asz tave labai myliu,” 
ir kitokius dalykus su kurias 
Robertukas mylėjo 'bovytis, 
kada dai buvo mažesnis. Per- 
skaieziau taisės laiszkeles, ir 
tiesiog pasiutau isz padvydeji- 
mo. Suplesziau visas ir inme- 
eziau in pecziu. Užsikietejau 
da daugiau prieszais tėvuko ir 
geidžiau kuogreieziause nuo joi 
atsikratyt. Negalėjau ilgiau 
dalaikyti kad jisai paveržtu 
visa meile mano sunaus.

Buvau sav-myde ir reikėjo 
man. dasiprast kad Robertuko 
tėvukas nebuvo kitokis už tė
vukus kitu vaiku, mylėdamas 
sunu savo sunaus. Pradėjau 
sau iszmetineti maino užvydeji- 
ma ir kad mano sūnelis persiė
mė mano neapykanta del jojo1 
tėvuko, nes tai buvo mano prie 
'žastis ir inkvepinu in ji ta ne
apykanta prieszais mane kada 
jį nesziojau savo žyv’ate ir da
bar toji neapykanta persimai
nė prieszais mane.

Kada Robertukas suprato 
kad tėvukas ketina; ji apleisti

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais, , 

“Andrulio Sūriais!”

praleido savo laika verkdamas 
sėdėdamas kampelyje. Turėjo 
jisai dabar septyjiis metus ir 
buvo gana didelis vaikutis del 
jo metu. Kada tėvukas ėjo ant 
stoties, melde kad ir Robertu
kas eitu drauge su mumis. Ne
galėjau jo praszymo atsakyti, 
nes vaikutis apsikabino tėvuką 
szaukdamas: Tėvuk, asz noriu 
važiuoti su tavim!” Tėvukas 
graudžiai apsiverk© kada pri
siartino trūkis ir sėdo in vago
ną. Kada trūkis nuvažiavo, 
Robertukas isztruko isz tėvo 
ranku ir bego geležinkeliu pas
kui truki kad pasivyti tėvuką. 
Antanas turėjo nemažai darbo 
sulaikyti ji ir nuneszti in nuto- 
mobiliu.

*♦* *#* *♦*
Robertukas ta visa' diena 

verke.. Antanas buvo nusimi
nęs ir nulindęs, o kad turėjo 
szalti, meldžiau kad eitu atsi
gulti ir iszgerti karsztos arba
tos. Paguldžiau vaikus in lova' 
ir atsiėjau ant krėslo mausty
dama kad dabar viskas iszeis 
ant gero ir gyvensime malsziai. 
Pastacziau ant savo ir buvau 
isz to užganadyta, tupėjau sa
vo narna ir vaikus tik del saves 
ir teip pasiliks ant visados. Ne 
sisapnavo man, kad užeis tiek 
permainų po iszva'žiavimui tė
vuko. Rodos kad kokis tamsus 
debesys prislogino musu szei- 
myniszka gyvenimą. Ant ryto
jaus Rita atsikėlus pradėjo 
iszaukti:

— Asz noriu Robertuka!
— Tai eikie jiprikelkie, ji

sai da neatsikele, pasmaukiau
(Tasa Ant 2 puslapio)



‘‘SAULE’* MAHANOY CITY, FJL

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

Žinios Vietines
— Ruduo jau ežia!
— Nedėlios ryta ant viesz- 

kelio arti Saint Nicholas tilto 
du automobiliai baisiai susi
trenkė ir du žmones žuvo. Ja
mes J. Flannery, 29 metu am
žiaus) sunns Mr. ir Mrs. Joseph 
Flannery isz Upper William 
Penn kaimelio, kuris vairavo 
viena isz automobiliu, likos 
mirtinai sužeistas in galva ir 
krutinę, jis likos nuvesztas in 
Locust Mt. ligonbute, bet dak
tarai sake kad jis jau negyvas. 
Kitame automobiliuje važiavo 
James McCann, jo žmona Flo
rence ir dukrele Nancy. Jie va
žiavo tuom syk in bažnyczia, sfl’-iszklausyti Szv.Misziu.McCann 
szeimyna gyvena 109 Village 
Lane, Poquessing Park, Phila- 
delphijoje. Jie ežia buvo atva
žiavę pas gimines Jacksone.
Ponia Florence McCann, 35 
metu amžiaus likos baisiai su
žeista, kuri likos nuveszta in 
Locust Mt. ligonbute, kuri pa
simirė in trumpa laika. Jos vy
ras James McCann ir dukrele 
Nancy 11 metu amžiaus taipgi 
buvo labai sužeisti ir nuveszti 
in Locust Mt. ligonbute. Nancy 
vėliaus buvo perkelta in Gei- 
singer ligonbute, Danville  je. 
kuri randasi pavojingam pa
dėtyje, bet daktarai tikisi kad 
ji iszliks gyva. Tėvas likos su
žeistas in galva, burna, kakla, 
peti ir kelius, bet daktarai sa
ko kad jis pasveiks. Ponia Flo
rence paliko savo vyra, dvi 
dukterys, sunu, ir savo tėve
lius.
— Subatoj pripuola SS. 

Kozmo.ir Damijono, o Tautisz- 
ka Vardine: Danyla. Taipgi 
Menulio atmaina Pilnatis. Ir 
ta diena: 1949 m., Rusija po 
dvieju metu derybų, sutiko

Price $3.00 ......
COLORS) Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

Amerikai sugražinti trisde- 
szimts laivu, kurios mes buvo
me Sovietams paskolinę per 
Antra Pasaulini Kara; 1540 m., 
Popiežius Povilas Trecziasis 
pripažino Jezavitu draugystei 
ir vienuolyną; 1940 m., Vokie
tija, Italija, ir Japonija suda
rė deszimts metu kariszka su
tarti; 1939 m., Varszava pasi
davė Naciams.

— Gerai žinomas beikeris 
Juozas Labacziauskas, nuo 438 
W. Centre uly., staigai susirgo 
Nedėlioję ir likos nuvesztas in 
Locust Mt. ligonbute del gy
dymo. )

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola asztuoniolikta Nede- 
lia po- Sekminių, taipgi Szv. 
Vaclovo, o Tautiszka Vardine: 
Visgirde. Ir ta diena: 1924 m., 
Amerikiecziu lakūnai apskrido 
aplėkė aplink visa pasauli ir 
kelione baigė Seattle mieste 
Washington; 1939 m., Naciu- 
Sovietu sutartis sudaayta, jie 
pasidalino visa Lenkija; 1946 
m., Graikijos Karalius Jurgis 
Antrasis sugryžo in savo 
kraszta ir užėmė sostą.

— Aleksandras Yaninas isz 
miesto likos priimtas in Ash
land ligonbute del gydymo.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Mykolo Arkangelio, o Tautisz
ka Vardine: Vilkailis. Ir ta 
diena: 1536 m., Lietuvoje ap
skelbta instatymai.

— Czedinimo laikas mies
te pasibaigs Nedelioje, Spalio 
Oct. 26-ta diena.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jeronimo, o- Tautiszka Vardi
ne: Bytaute. Ir ta diena: 1938 
m., sukaktis Mueneheno sutar
tis, kai Czekoslovakijos Sude
ten žemes buvo pavestos Vo- 
kiecziaiius. Anglijos Ministeris> 
Neville Chamberlain, pargryiž- 
damas isz tos konferencijos, 
savo žmonėms pasakė: “Asz 
parneszau jums taika musu 
laikams.” Nors beveik visi 
baisiai pasmerkė Anglijos Mi
nister! Chamberlain už jo toki 
Vokiecziams, Naciams nusilei
dimą, bet turime žinoti kad 
musu Prez. Franklin D. Roo- 
seveltas labai ji ragino, jam 
patarė ir ji net grasino, kad jis 
taip turi padaryti.

— Utarninke, Ruggsejo 
Sept. 30-ta diena pripuola 70 
metai, kai buvo paszventintas 
Szv. Juozapo bažnyezios kerti
nis akmuo. Pirmutinis klebo
nas buvo Kunigas Petras Ab
romaitis.

— Pirma Spalio (Oct.) die
na. pripuola Seredoj. Tik trys 
menesiai ligi Naujo Meto.

— Seredoj Sept. 24-ta die
na 6:30 valanda ryte, ifezva- 
žiuos in Wilkes-Barre, Pa., 17 
vyruku del kariszkos tarnyis- 
tos. Žemiau paduodame var
dus tuju kurie apleis isz:

Mahanoy City: Paul D. Hil- 
libusli. '

Frackville: David R. Rosser, 
Wilmont K. Fellows.

Girardville: Albert J. Travis1 
ir Jack Bennie.

Gilberton: Peter Sluck, Ja
mes B. Sewinsky ir Stanley J. 
Bevan.

Shenandoah: Matthqw A. 
Waters, Richard J. Wassel, 
Frank S. Kanpowicz, Jr., Jo
seph C. Shearn, Joseph S. Ca- 
sula.

Shenandoah Heights: Tho
mas J. O ’Rourke.

Oneida: Edward M. Wolk.
Sheppton: John. A. Fellin.
Ringtown RD 1: Clarence R. 

Krantz.

SAPN0R1US
Su 283 Paveikslaii

160 Puslapiu
8 col. Ilgio, 5% col. plocxto 
Iszaiszkina sapna ir kaa 
ateitoje stosis. Su priedu 
plauatu ir visokiu burtu. 

’ Knyga in minksstoe po- 
' pieros vlrszeliuose. :: :: 
> Pinigai reikia siusti su 
! užsakymu:

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

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

Gilberton, Pa. —
Ponia Marcele Jakuczioniene 
isz szito miestelio, gydosi in 
Locust Mt. ligonbute.

Shenandoah, Pa. —
Buvęs miesto gyventojas My
kolas Stepulaitis, kuris gyveno 
pas savo duktere Ona Czikotie- 
ne, nuo 553 Veide uly., Delaire, 
N. J., staigai susirgo szirdies’ 
atako, Subatos vakare ir likos 
nuvežtas in Cooper ligonbute 
in Camden, N. J., kur in trum
pa laika pasimirė. Velionis gi
mė Lietuvoje, o būdamas dar 
jaunas vyrukas atvyko in 
Amerika iii kaimeli Lost Creek 
po tam gyveno po Nr. 831 W. 
Coal uly., mieste. Buvo anglia- 
kasis per daugelis metu, ir pas
kutini karta dirbo Locust Coal 
kasyklose, o iszpriežasties se
natvės, kelolika metu atgal 
prasiszalino nuo darbo. Apie 
penki metai atgal apsigyveno' 
pas sa vo duktere Ona Czikotie- 
ne in Delaire, N. J. Jo pati 
Morta Petruszkiene mirė—43- 
metu atgal. Paliko dideliame 
nuliudime: keturios dukterys: 
panele Adele, isz Hollywood, 
Calif., Ona Czikotiene, Delaire, 
N. J., Morta Cole, Reading ir 
Mare Dombrauskiene, Phila
delphia,, Pa. Taipgi szeszis 
anukus. Kūnas likos parvesz- 
tas iii miestą ir paszarvotas 
pas pons. Petra Bu-duskus, 207 
\V. Centre uly., isz kur laidotu
ves invyko Seredos ryta, su 
aipiegomis iii Szv. Jurgio baž
nyczioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse. 
Graboriai Oravitz laidojo. Am
žina atilsi.

gpnbute, pasimirė pareita Ne- 
deldienyje ryta 4:30 valanda. 
Velionis per keliolika metu gy
veno 10523 Seashore Lane, 
Northeast Villag'e, Philaelphia 
Pa. Paskutini karta dirbo kai
po slauge in Byberry ligonbute 
Philadelphiai. Vedas du sjįjc Jo 
pirmutine žmona buvo Mare 
Poploskiute, kuri mirė 1950 
m., o keliolika metu atal pasi
vedė su Mary Fritz, taipgi par 
liko sunu Mykolą, Philadel
phia, ir penkis anukus. Paliko 
tapgi po-vaikus: po-suni, ‘ Sgt. 
William J. Mark, isz Andrews 
Airbase,' Washington; dvi po- 
dukres: J. Fitzgerald, ir R. 
Vansant isz Philadelphia. 
Taipgi sekanezius brolius ir se
serys: Juozą, Prana, Liudvika 
ir Daktara Edward Zanekaus- 
kai visi isz Shenandoah; Mare 
Kadany, Cumbola; J. Lopez, 
Coaldale; W. Pauksztiene, isz 
miesto ir Marcele Ambrose, 
Tamaqua. Laidojo Seredos ry
ta su apiegomis in Saldžiausios 

dies bažnyczioje 9Jėzaus Szii 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapirese New Philadel
phia.

— Ponia Izabele Brown (po 
tėvais Duzilliute) nuo 411 W. 
Centre uly., staigai pasimirė 
Nedėlios ryta 10:15 valanda 
nuo szirdies atako savo namuo
se. Velione nesveikavo per ke
letą menesius. Prigulėjo prie 
vietines Lietuviszkos parapi
jos taipgi Lietuviszkos 'Socia- 
liszkosi ir Jefferson Demokra- 
tiszkos kliubu. Paliko savo vy
ra Arthura;
BIoss; tris anukus, 
nele ponia J ieva 
trys seserys: Klara 
cziene, Tamaqua;
Mullen, Harrisburg ir panele 
Eleanora, namie, taipgi broli 
Vinca isz Allen Park, Detroit, 
Mich.'Laidotuves in,vyko Ket
verge ryta su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidotas in pa
rapijos kapinėse. Graborius 
Walukiewicz laidojo.

duktė Evelyn 
savo moti- 
Duzilliene;
Urbanievi- 

Alverda

New Philadelphia, Pa.—
Buvęs miesto gyventojas, My
kolas A. Zanekauskas, buvęs 
szito miestelio konsulmonas ir 
mokslo- mokintojas, kuris ne- 
sveikavo nuo kokio tai laika .ir, 
gydėsi in Schuylkill Haven li-

Montreal, Kanadoje.
Ignotas, Stasys, Jokimo sū

nūs, gimęs Mažeikiuose.
Jankute, Jadvyga, gyvenusi 

Sziauliuose.
J u raitis, Jonas, Pijaus sūnūs 

ginies Virbalio m., Vilkavisz- 
kio apskr.

Kalkauskais, Antanas, gyve
nęs Kingston, Pa.

Kaniszauskiene, Elena, ir 
jos sūnūs Aleksandras, isz Bra- 
žiszkiu k., Krupiu vai., Sziau- 
liu ap.

Karveliene - Viseckaite, Ma
ryte Apolonija, ir brolis Visec- 
kas, Matauszas, Vinco vaikai.

Kazokas (Kossak) Eduar
das ir Liudvikas, Roberto sū
nūs, gimė Tauragės apskr., 
Trukiszkes km., ir ju sesuo 
Laurinskiene - Kazokaite, Au
guste.

Brooklyn, N. Y.—
Sziemet sukako 25 jubiliejiniai 
metai Lietuviu Aviacijos Isto
rijoj nugalėjime Atlanto ir isz- 
kilmingas atidengimas pasta
tyto paminklo pagarbai musu 
didžiųjų lakūnu Dariaus ir 
Girėno. I 
lyvaus n 
szti par 
Taipgi žy 
tojai
dalis ir szaunus

tose iszkihnese da- 
>rko miesto auk- 

pnai ir sveeziai. 
us Lietuviai kalbe-

Busfypritaikinta menine 
bankietas.

Dariaus - Girėno paminklo ati
dengimo ir pageibimo ceremo- 
nijos invyJ(Š®nt Lituanica aik- 
sztes, Uniož Avenue, Stagg ir 
Hewes gatvių, Brooklyn, N.Y., 
Sekmadieny Spalio-Oct., 19d., 
3:30 vai., jfo pietų. Dalyvavi
mas laisvas. Bankietas ir menh• I
ne progra/ria invyks ta paezia 
diena 6 vai. vak., Lietuviu Pi- 
liecziu Klidbo saleje 280 Union 
Avenue, Bijooklyne. Inžanga- 
bilietas $3.1)0 asmeniui. Taigi, 
nuoszirdžiai kviecziame daly
vauti Lietuviu organizacijas, 
draugijas, kuopas ir visuome
ne, isz anksto užsisakant sau 
bilietus, prisjunstus viso ver
tes per Paszto perlaida ar cze- 
ki iszraszykite vardu: Darius - 
Girėnas Monument Fund ir 
tuojaus adresuokite Komiteto 
iždininkui, Mr. P. J. Montvila, 
85-66 98th Street, Woodhaven, 
21, N.Y., Tel.: VI 7-8936.

Su a.ukszta pagarba, 
Paminklo Fondo Komitetas,

Jonas Szaltis, Pirmininkas.

Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Aleksiene, Jie va, gyveno in 

Wilkes-Barre, Pa.
Alutis, Pranas, Domo sūnūs 

su žmona. !
Andruszkevicziene, Maigda- 

Iena, Vinco duktė, ir jos dukte
rys Marija ir Ona.

Barczas, Kazys, Juliaus sū
nūs.

Bernotaite, Veronika, isz So- 
daieziu kaimo.

Bliuldžius, Juozas isz seniau 
gy vena JAV-se, gal Worcester, 
Mass.

Butkus, Juozas, ginies Med
žiuose, Laukuvos vai., ir jo 
duktė Jozefina Butkute.

Czepla, Ąntįainas.
Czesna, Vytautas, gyVenes

Krikszcziuniene - Tamulevi- 
cziute, Onai, ir jos sesuo Kusz- 
leikiene, Jadvyga, x Mykolo 
dukterys isz Kėdainių ap.

Laurinskiene - Kazokaite, 
Auguste ir jos broliai Eduar
das ir Liudvikas. Kazokai 
(Kossak), Roberto vaikai, gi
mė Tauragės valscz., Trukisz
kes kaimo.

Marczinkus, Adolfas isz Ža
garės, ir jo seserys Ona ir Zu-' 
zana. Mairczinkutes.

Matulevicziute, Elena, Ed
mundo duktė (isztekejusi bene 
Sullivan), lankėsi Lietuvoje 
Zarasuose.

Milcziunas, Adolfais.
Morkeviezius, Jonas, Juozas 

ir Mykolas, isz Vilkalovkosi k., 
Panevėžio ap.

Pauksztyte - iStebuliene, Vai- 
lerija, gimusi Chicago, 111.

Pargryžo Namo

, Paulaviczius, Aleksas*, Alek
so sūnūs, gyveno Duquesne, 
Pa., kilęs isz Pajurelio km., 
Kvėdarnos v., Tauragės ap.

Pauparis, Mateuszas.
Paužuolyte, Silva-Ksavera, 

gimus Rusijoje, teisininke.
Poszkaityte, Elena, isz Die- 

vogalos km., Zapyszkio vai.
Szalczius, Antanas, Kazio 

sūnūs, kilęs isz Naravu kaimo, 
Prienų vai.

Szarka, Tadauszas.
Szarkis, Pranės, gyvenęs in 

Spring Valley, 111.
Jieszkomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America, 

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

Atomines jiegos varomas 
“Skate” submarinas sugry
žo in Bostono uosta, kai jis 
atliko dvylikos tukstaneziu 
myliu kelione ir plauke po

pasaulio aszigaliu. Rear Ad
mirolas Hyman G. Rickover 
tėvas szitokiu submarinu, 
inlipo in szita submaria ant 
Deer Island salos ir atstova-

vo Laivyno Selęretoriu Tho
mas S. Gates, kai tas subma
rina s inplauke in Bostono 
uosta.
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Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus: Pirkite U, S. Bonus

PEACE COSTS MONEY

The only thing that will keep this youngster 
safe from war is peace. And peace costs money.

Money for industrial and military strength to 
help keep the peace. Money for science and edu
cation to help make peace lasting, and money 
saved by individuals. Every Savings Bond you 
buy helps strengthen America’s Peace Power.

Are you buying as many Bonds as you might?

HOW YOU CAN REACH YOUR SAVINGS 
GOAL WITH SERIES E SAVINGS BONDS 

(in ^ust 8 years, 11 months)

If you 
want about $2,500 $5,000 $10,000

each week 
save $4.75 $9.50 $18.75

Help Strengthen America’s Peace Power

BUY U.S.SAVINGS BONDS
The U.S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 

for their patriotic donation. The Advertising Council and
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