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REPUBLIKONU VA-Į
DAS PRAVARYTAS

Joseph Martin Kaltina 
Eisenhoweri

Szita vieliava su keturios 
deszimts devyniomis žvaigž
dėmis, kad pripažinus nauja 
Alaskos valstija, buvo- isz- 
tiesta in Clinton, New Jer
sey mokyklos gimnazija.

Dvylika darbininku dirbo

dvideszimts tris valandas 
szita vieliava pagaminti. Ji 
yra keturios deszimts pėdu 
platumo ir szeszios deszimts 
pėdu ilgumo ir sveria apie 
du szimtu svaru. Jai eme 
daugiau kaip pusketvirto

szimto mastu audeklo. Ji yra 
pasiunsta in vinea dideli 
sztora in New York miestą, 
kur ji bus ant parodos per 
keletą sanvaicziu.

WASHINGTON, D. C. —
Sovietu Ambasada pereita va- 
kara prąnesfe kad Sovietu Pre- 
mieriaus pagelbininkas, Anas
tas I. Mikoyan, prižadėjęs atsi
lankyti in Philadelphia, Pa., ta 
atsilankyma yra iszbraukes isz 
savo keliones.

X
Ėjo gandai kad Sovietu Am

basada buvo: užsisakius ketu
rios deszimts sėdynių, vietų del 
savo atstovu ir fu szeimynu del 
Hockey Icszimo ant ledo, Sau
sio keturiolikta diena. -----r---------- ----- .o------

Bet pragarsejas, lipsznus ir na s isz Massachusetts per dvi- 
sumanus Mikoyan nutarė ke
liauti skersai musu kraszta.
Jis sustos C
paskui važiu )s in California. 
Jis ketina d< r sugryszti in Va
szingtona ir vėl pasikalbėti su

WASHINGTON, D. C.— 
Republikonu vadas' Kongrese, 
Joseph Martin buvo isz savo 
vietos pabalintas. Jis sako kad 
czia kaltas Prez. Dwight Eisen
howeris ir Vice-Prezidentas 
Richard Nixonas.*

Jis neteko savo pirmininkys- 
tes per slapta balsavima kuris 
iszejo 74-70 per balsus.

Joseph Martin Kongresmo-

eveland, Ohio ir

TINKAMAS
PASVEIKINIMAS

Sovietą Pasveikino Su
Kiausziniais ir 

Akmenimis

Kongreso Pirmininkas

Isz Amerikos NETIKSLIOS LAIK- |
RASZCZIU ŽINIOS1

49-toji ŽVAIGŽDE
AMERIKOS
VĖLIAVOJ

Greitumas Labiau Rupi
mas—

(Tasa)

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Dwight Eisneho- 
weris, Sausio treczia diena, isz- 
kilmingai pasirasze byla, .ku
riuo Alaska buvo tikrai priim
ta in Suvienytu Amerikos Val
stijų szeima kaipo 49-tas narys. 
Prez. Eisenhoweris parode vi
siems nauja vėliava. Kampe 
prie stiebo iszdetos septynos ei
les po septynes žvaigždes.

Alaska sostinėj Juneau pra
ėjo dar iszkilmingesnes szven- 
tes.

laikrasztinin- į ganda.

SUVIEN. AM. VALS., 
86-tas KONGRESAS

WASHINGTON, D. C. —
86-tas Kongresas prasidėjo 
pareita Seredos diena. • Demo
kratai'valdys Atstovu ir Sena
tą. Prezidentas Dwight Eisen
howeris pasakė savo kalba 
Kongresui. Republikonai pra- 
szalino savo vada Atstovą Joe 
Martin, isz Massachusetts vai., 
o jo vieta užėmė Charles Hal
leck isz Indania vals. Joe Mar
tin per dvideszimts metu vado
vavo Republikonams Atstovu 
kambaruose. Senato Republi
konai savo vadus iszrinko Se
natorių Dirksen isz Illinois 
vals. Demokratai Senate sa
vo vadu perrinko Senatorių 
Johnson isz Texas vals., o At
stovu kambariu Pirmininku 
Rayburn isz Texas vals.

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules” ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, a'r ląiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

Vaszingtone
I kams ’dar kita beda. Daug poli- 
j tikieriu ir augsztu valdininku 
i nei isz tolo neprisileidžia laik
rasztininku. Tokiu puskeptu 
ponu-sekretoriai pasako laik- 
rasztininkams ka j u bosas sa
kys ar darys. Ir isz to, tie laik 
rasztininkai turi susigrabaliuo- 
ti gana žinucziu " del pilno 
straipsnio.

Dar ir to negana. Tankiai tie 
sekretoriai ir pisoriai puikiai 
skamba nczias prakalbas savo 
bosams parasžo ir laikraszti- 
ninkams isz anksto paduoda. 
Bet kai tas puskeptas politikie
rius, ima tas prakalbas pysz- 
kinti, jis mikcziuoja, szvepluo- 
ja ir visai nuo kuoto nuvažido- 
ja.

Ir nebagas redaktorius atsi
duria taip velnio ir meszkos. 
Jis puikiai apraszo ta prakalba 
kuria tas politikierius niekados 
nepasake ir nepasakys. Ir vėl 
visas tas rasztas atsiduria in 
gurbą.

Ir dar ne galas. Eliniai laik- 
rasztininkai negali prieiti prie 
daugumos tu didžponiu Vasz- 
ingtone už tai kad jie neprisi
leidžia nieko kito kaip tik laik- 
rasztininkus isz redakcijų kaip 
“New York Times”, “The 
Wall Street Journal”, “New 
York Herald Tribune”, “Chi
cago Tribune,” “Knight” ir 
“Scripps-Howard” news agen
cy. Paskui, redaktorius, kad ir 
viską teisingai raszydamas ga
li bet kokias žinias pakreipti, 
iszkelti ar užgniauszti. Jis szi- 
taip gali tyczia ar visai nety
czia padaryti.

Jei kas jam nepatinka ar 
jei jis nenori ka iszgarsinti, jis 
gali szventa tiesa paraszyti, ir 
paskui tas žinutes mažomis rai
dėmis pakavoti trisdeszimtame 
puslapyje. Ar atbulai, jis gali 
visai paprašys zimašpltai^z^ 
tereti didėlėmis literiomis ant 
pirmutinio puslapio. Czia yra 
gyva laikrasztininku propa-

deszimts metu buvo Kongreso 
Pirmininkas. Dabar KongPes- 
monas Charles A. Halleck isz 
Indiana valstijos jo vieta už
ėmė jis sako kad nebuvo jokios 
intakos isz Balt-namu del tu

Prez. Eisenh|weriu. balsavimu. Bet jis sako kad jis
tikri kad Phila- gerai žino kad Vice-Preziden- 

ir tas ir visi jo draugai, palydo
ms vai jau seniai stengiesi ji isz- 

. Įmesti.
Bet pasirodė kiek vėliau kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Mes esam* 
delphijieczia 
niekas aszari nelies kad 
ta miestą taip apleido.

jo nepasiges

IT “SAI/lE”. j
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O isz kitos puses, visi sveti- j 
mi žmones, kurie nieko bendra 
neturi su laikraszczio redaga
vimu, gali kad ir teisingiausia 
ir sanžingiausia redaktorių 
priversti kokias žinias skelbti 
ar neskelbti; ka indeti ir ka isz- 
imti.

Laisvo ir niekam neprigul- 
mingo redaktoriaus ant szio 
svieto nebuvo, nėra ir vargiai 
kara bus.

Sakysimi bagocziaus biznie
riaus sūnūs buvo suaresztuotas 
už girtuokliavimą ar pesztynes 
sa liūne ar už koki kita prasi
kaltimą.

Redaktorius viską apie tai 
žino; laikfąsztininkas ten buvo 
ir viską mate, net in kalėjimą 
palydėjo ta to biznieriaus vė
javaiki.

Ar redaktorius tas žinutes 
des in savo laikraszti? Toli 
gražu ne!

, To vyruko tėvas jau yra re
dakcijos savininkui davės ži
noti Vad tokias žinutes jam ne
patiktu; redakcijos savininkai 
gerai žino kad szitas biznie
rius jiems kas sanvaite duoda 
pagarsinimu už kelis tukstan- 
czius doleriu. Redaktorius žino 
kad tokiu kostumeriu sunku 
gauti. Jis teipgi žino kad savi
ninkas jo bosams kur kas leng
viau kita redaktorių pasisam- 
dinti negu kita toki kostumeri 
gauti. „

Iszvada isz to: laikrasztis 
nei nevaptelia apie ta to biz
nieriaus sunu palaiduna; ir vis
kas tvarkoj.

Panasziai būva su politikie-

SAN FRANCISCO, CALIF. 
Gauja žmonių in San Francisco- 
tinkamai pasveikino Sovietu 
Premierio pagelbininka Anas- 
tias I. Mikoyan in Internatio
nal Airport kai .jis atvažiavo 
isz Chicagos, kur jis teipgi bu
vo tinkamai pasveikintas.

Chicago j e tiek daug žmonių 
buvo susirinkę prie aerodromo 
ta Sovietu Atstovą pasveikinti 
kad lakūnas savo eroplana pa
suko in szali kad tie žmones ne
galėtu ji pasiekti. X

Mikoyan nudavė kad viskas 
tvarkoj ir szypsojosi kai žmo
nes in ji mete kiauszinius ir ak
menis.

Susirinkę žmones, dauguma 
ju Dypūkai isz Europos, isz pa
vergtu krasztu szukaujo in ji: 
“Žmogžudį” “Žulike,” bet jis 
nudavė kad rodos viskas tvar
koje, ir nei vienam neafsake.

Tie žmones nepaisė kad daug 
policijantu ta Sovietu Rusijos 
Atstovą palydėjo, ir rodos tie 
policijantai nepaisė,... jie tik 
savo” pareigST iSzpiTdef bet“nė-' 
pai/e apie ta Rusijos Atstovą.

Mikoyan isz San Francisco 
važiuoja in Los Angeles. Ven- 

i gru, Latviu Estonu ir kiti žmo
nes ji sutiko su kiausziniais ir 
akmenimis kur tik jis sustojo.

Kur tik jis pasirodo polici
jantai turi ji sergėti, nes visi 
žmones yra tam Sovietu Atsto
vui prieszingi.

Kongresmenas Sam Ray
burn, Kongreso Pirmininkas 
buvo atvykęs in Vaszingtona 
in Baltnamus pasikalbėti su 
Prezidentu Eisenhoweriu. su 
juo atvyko ir kiti - Kongreso 
Vadai. Prezidentas Eisenho- 
weris jiems pasakė kad sziu 
ar tikriau sakant, ateinan- 
cziu metu, apsaugos iszlai- 
dos bus virsz keturios de
ss imts bilijonu doleriu. De
mokratai Kongresmenai no
ri kad Prezidentas Eisen-

PLATINĘ

Kubos Sukilėliu Vadai

Nelaime Prie Kryžkelio

ku, kai kilo ginczai del vieno 
darbininko. Fabrikantu virsz- 
ininkai sako kad galimas daig
ias kad dar daugiau darbinin
ku neteka darbo.

skaita kur ir kam tiek daug 
pinigu eis.

PHILADELPHIA, PA. — 
Westinghouse fabrikas atleido 
pusantro tukstanczio darbinin-

raszte sukilėliai

virszuje,'yra Pi
kai jis sustojo in 
savo kelionėje in

Kubos k 
laimėjo ir iszmete diktatorių 
kuris statėsi Prezidentu Ba
tista. Czia 
del Castro, 
Camaguey,
Havana, kur visi žmones lau 
ke ji pasveikinti kaipo tikra 
didvyri.

Apacziojė randasi Dakta
ras Manuel iUrrutia, po kaire

riais ir kitaip intakingais žmo
nėmis. v

Isz to iszeina kad skaityto
jai tik,tas žinias savo laikrasz- 
tyje skaito, kurias redaktorius 
parenka jienis skaityti.

“ Spaudos i laisve ” tai tik du 
tuszti, be jokios prasmes,, žo
džiai. Į

Dar ir to negana. Redakto
riai nepasitenkina žinias vien 
tki skelbti; jie tas žinias ir pa- 
aiszkina, o ibeaiszkindami, jie

naujas ir laikinas Preziden
tas ir Carlos Franqui, laiki
nas to Prezidento patarėjas. 
Jiedu prižadėjo kad kol jie 
bus valdyboje, nebus jokio 
spaudos suvaržinimo, kad 
net ir Amerikos laikrasztin- 
inkai dabar gali siunsti savo 
žinias per radi^a, laiszkus ar 
telefoną be jokio valdžios pri 
žiūrėjimo.

FABRIKAS
ATLEIDŽIA DAUG 

DARBININKU

Czia dirba pusszeptinto tuks 
tanczio darbininku, kurie visi 
priguli prie Darbininku Unijos 
in Essington.

Vice- Prezidentas William C. 
Rowland buvo insakes darbi
ninkui James N. Williams vai
ruoti troka isz vienu kambaru 
in kitus, ir jis nesutiko, ir tada 
jis buvo pravarintas. Tada vi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

tyczia ar netyczia tas žinias pa
kreipia in viena ar in kita pu
se.

f

Ir dar kita redaktorių ir 
laikrasztininku beda. “Spau
dos Laisve’ ’ nereiszkia kad re
daktorius gali raszyti ar skelb-1 
ti kaip jam patinka. Jis yra už 
savo žinias atsakomingas ir ga
li būti apskustas už szmeižta ar 
szloves nuplieszima ar neteisin 
įga paskelbimą.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Szitas automobilius susiti
ko su traukiniu prie kryžke
lio ir sztai kas liko. Praein
antis žmogus žiuri in tai kas 
liko. Praeinantis žmogus

liko, to automobiliaus.
Per Kalėdas ir Naujus Me

tus daug panasziu nelaimiu 
su automobilais atsitiko.

i f



Kas Girdėt
-------------- į------------------------
mas, ir kitam savo vieta užleis
damas.

“SAULE” MAHANOY CITY, PJK.

FBI policijos direktorius J. 
Edgar Hooveris Vaszingtone 
yra pasakęs kad reikia tėvus 
lygiai kaltinti už ju vaiku pra
sižengimus. Jis sako kad tėvai 
turi 'būti laikomi atsakomingi 
už savo vaikus.

In Saranac Lake, New York, 
devynios deszimts keturiu mb- 
tu amžiaus medžiotojas, Paul 
Leinieux nuszove dideli szesziu 
ragiu briedi.

Pennsylvanijos garsus Uni
versitetas, su ateinančiais 
mokslo metais pabrangins stu
dentams mokestis taip penkios 
deszimts ir pusantro szimto do
leriu ; kad hutu galima profeso
riams padidinti algas.

Universitetas tikisi isz to 
mokeseziu pabranginimo gau
ti puspenkto szimto tukstan- 
eziu doleriu ant metu daugiau.

Musu mokyklose mokiniai ir 
studentą mokinasi kaip szokti, 
dainuoti, automobiliu vairuoti, 
kai Rusijoje tokiu metu moki
niai jau kelias svetimas kalbas 
moka, matematikos ir chemijos 
mokinasi. >

I

Karve isz medžio iszkelta.
Ugniagesiai buvo paszaukti 

iszkelti trijų metu karve, vardu 
Rosebud, isz medžio-, kuriame 
ji kybojo apie deszimts pėdu 
nuo žemes.

Kaip- ji ten in lipo? Ji nusi- 
verte nuo stataus kalno in St. 
Austei, Anglijoje, ir užkliuvo 
u'ž to medžio szaku.

Amerika didžiuojasi savo 
mokyklų didingais namais ir 
puoszniais kambariais; Europa 
pasitenkina gabiais ir mokin
tais profesoriais. /

Dabar net ir Amerikos kalė
jimuose, kaliniai yra mokinami 
kaip szokti. /

Kongresas nubalsavo sustab- 
dinti statymą septynių nauju 
kariszku laivu, kurie valdžiai 
jau dabar y|ra kasztave dau
giau kaip szimta dvitieszimts 
devynis milijonus doleriu. 
Kongresas sustabdė ju, statymą 
nes, su atomines jiegos iszradi- 
mu, jie iszėjo isz mados pirm 
negu jie buvo baigti statyti.

' Amerikoje žmogeliui tikrai 
sunku, visus instatymus užlai
kyti, kai jie užeina in saliuna 
iszsigerti. Tie instatymai tokie 
invairus, kartais tokie kvaili, 
kad stacziai negalima visus 
juos užlaikyti.'

In Massachusetts moteriszke 
negali stovėti prie baro ir ger
ti. Ji turi prie stalelio atsisėsti.

In Kentucky! moterims neva
lia duoti vyno ar sznapso prie 
baro. ’
—Vassingtone visi kostume- 
riai gali gauti vyno ar alaus, 
jeigu jie sėdi — ne stovi — prie 
baro. >'

In Tennessee uždrausta mai- 
szinti gėrimus.

In Bismarck, North Dakota 
nevalia sznapso, vyno ar alaus 
parduoti kambaryje kur žmo
nes valgo.

In Colorado nevalia parduot 
szna|p-so- ar alaus jeigu sykiu 
nėra parduodama maistas ir 
nerengiama užkandžiai.

Illinois, South Dakota, Min
nesota ir New Hampshire vals
tijos uždraudžia parduoti 
sznapso ar alaus tiems, kurie 
pinigus szvaista, ar per daug 
ju turi.

Kongreso Kariszkos Tarny
bos komisija priėmė byla padi
dinti vaisko algas per szeszis 
szimtus szeszios deszimts du 
szimtu milijonu doleriu dau
giau, kad butu galima algas 
padidinti karininkams ir ka
reiviams.

Tos komisijos pirmininkas, 
Paul J. Kilday, Demokratas isz 
Texas sako kad dabar armija 
kareiviams algas mokęs.ne su- 
lyg kiek metu jie, yra ’vaiske 
iszlbuve, BeTsulyg to, koki dar
bą jie gali atlikti ir atlięks.

In Danville, Virginia, poli- 
cijantas L. A. Howerton su
stabdė savo automobiliu prie 
policijos ofisu, iszlipo-, ir ren
gėsi iszraszyti tikieta, suaresz- 
tuoti Poną Hunter Lee Mit
chell už tai kad jis vairavo au
tomobiliu kurio briekos, stab
džiai buvo nudilę, suge-de.

Nespėjo tas policijantas ta 
tikieta iszraszyti kai jo paties 
automobilius pabėgo, nusiri
to nuo kalno ir sudužo, už tai 
kad jo stabdžiai buvo sugede.

Komunistiszka Kinija taip 
baisiai nori vietos Tautu San- 
jungoje, tai mums iszrodo ge
riausia visiems butu jeigu mes 
savo vieta tiems Komunistams 
paaukotume.

Kinietis, Chiu Hew-ksin, in 
Taipei, ana menesi inpuole in 
vyno 'baczka. ir po menesio lai
ko, dar nėra iszsipagirojes.

Pypkes Durnai
Nuo 1940 metu treczdalis 

žmonių paliko ukius, farmas ir 
apsigyveno miestuose. Seno Budo

Amerikos Legionieriai, Ve
teranai, Kolumbo Vycziai ra
gina Amerika nutraukti visus 
santykius ir ryszius su Rusija, 
kol Rusijos žmones savo krasz- 
ta valdys.

Seno budo žmogus yra tas, 
Kuriam iszrodo juokinga, 
Jeigu kas pavadino du 

žmones “szeimyna.”

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles yra baisiai neap- 
kencziamas Anglijoje ir beveik 
visoje Euro|p-oje. Beveik visi 
Užsienio laikrasztininkai ir 
dipliomatai sako kad jo tarnys
tes dienos musu krasztui jau 

?seniai praėjo. Jis -dabar jie sa
ko, geriausiai sa vo krasztui ga
lėtu patarnauti, pa šit rauk ta- j ,

KITO NEPEIK, 
0 SAVE NE GIRK

Moraliszka Apysaka Del Vyru 
Kurie Nuolat Ant Savo 

Moterų Rugoje.

VITADOS gyveno ūkininkas 
vardu Andrius su savo ino-

tere Juliona. Andrius 'buvo idy- 
d'žio ūgio vyras, rūstaus veido į 
iszrodantis labai piktu žmo
gum. Turė jo jisai toki ipaprati- 
ma, jeigu kas jam nepatikdavo, 
tai būdavo- kaip pradeda keikt 
isZ vakaro-, tai nepalaudavo 
kaip ant rytojaus užbaigdavo. 
Julijona buvo- labai malszaus 
budo motere, niekad ne keik
davo, kaip inmanydama sten
gėsi intikti savo Andriui.

Karta parejas Andrius- isz 
lauko, rado paczia triusenezia 
prie naminio darbo ir neturėjo 
tiek laiko kad tuojaus paduot 
vakariene savo vyrui. Andrius 
pradėjo tuojaus njoterei isz
metinet visokais kiaurais žo- 
d'žais rėkdamas:

— O tu nelaba motere, per 
visa diena esmi namie, o kada 
žmogus pareina isz lauko tai 
vakariene da nepagaminta. Asz 
esmių vyras, nepratęs, prie mo- 
teriszko ,darbo o galiu save pa
girt, kad asz tavo darba, per 
puse dienos lengvai apdirbsiu.

Julijona teisinosi visaip, kad 
jokiu budu negali padaryt 
tiek darbo- padaryt in puse die
nos, bet Andrius pradėjo da 
daugiau kerszint savo- paizei ir 
verste privertė kad pati , eitu 
'dirbti ant lauko. Andriaus dar
ba, o jisai pasiliks namie ir 
darba savo- paežius.

Ant rytojaus Andrius glaszo- 
ko isz gilaus mieąo, pradėjo 
gamint pusryczius paezei kuri 
turėjo eiti prie darbo savo vy
ro. Kada jau buvo pagaminti 
pusrycziąi, Andrius paszauke 
savo paczia kuri tuom kart jau 
paszere arkli. Po pusryeziu Ju
lijona užklausė savo vyro:

— O kur reikes sziandien 
dirbti ir kiek turiu sziandien 
padaryt?

Andrius pamislines valande- 
i'd^tTsilfėpe:

— Ar -žinai ta akmeni, ka 
guli ant kalno?

— Žinau, atsake motere su 
n u si'ž e minimu.

— Na tai gerai. Kaip isz- 
arsi lyg tam. akmeniui, tai už
teks darbo- ant tos dienos ir 
galėsi paleist arkli namon. O 
ka asz turėsiu daryt namie už 
tave.

— Mano brangus Andri.uk, 
pirmiause turi pakept duona, 
sušukt sviesta, turėt ant akies 
visztukus kad kur nereikalin
gai nueitu arba vanagas atlė
kęs katro nenunesztu, turi sau
got galvijus kad ne nue'itu per 
toli nuo namu ir po laukus ne
pakriktu, kada jau turėsi ga
mint vakariene priesz pat. sau
les nusileidimą, parvarysi visa 
kaimene galviju namon, apžiū
rėsi viską kad -butu visur pa- 
redkas, teip kaip mane matai 
kaip asz darydavau, teip ir tu 
viską turi szvariai užlaikyt, o 
tada busi luo-sas nuo darbo. 
Priek tam nuprausi ir suszu- 
kuok vaikus.

Julijona apsakius viską 
vo- vyrui kas jam reikėjo pada
ryt, pasiėmė kas jai buvo rei
kalinga, nuėjo in laukus. Pasi
kinkė arkli, pradėjo art, ir teip 
gerai sekesi darbas, kad konia 
puses dienos jau praėjo, o butu 
galėjus savo užduote užbaigt. 
Kada atėjo- pietų laikas, palei
do arkli ant pievos, o pati ilsė
josi gera valanda. Kada jau ge
rai atsilsėjo užbaigė visa dar
ba.

* * *
Dabar nueikim in grinczia 

pažiūrėt ka ten Andrius veike: 
Andrius stovėjo grinezioje mis-1 
lino, ka ežia pirmiause pradėti 
Ant galo pats in save atsiliep: į Saule

—- Žinau jau, kaip ežia pra- 
Jdet. Paėmė virvuke iszejo ant 
lauko, sugaudė visus viszicziu- 
kus, suriszo už ’kojų su virvu
te. Na, dabar tai jau pirmuti
nis darbas padalytas, jeigu ir 
atlėks ežia vanagas, tai neturės 
ka. veikt, bet jeigu ir norės pa
imt, tai visu ant kart negales 
pakelt, o jeigu isįgirsiu tai ga
lėsiu nnbaįdyt vakiaga. Po tam 
pagriebė sviesta su uzbonu pri- 
riszo sau prie juostos ir pradė
jo duona minkyt; kalbėdamas: 
Kam man dirbti po viena dar
ba, kada minkysiu duona, tai 
sviestas bus jau gatavas, kam 
man ta Smetona maiszyt, kad ir 
'be maiszymo pasidaris svies
tas. Visur bevaiksz-eziodamas, 
uzbonas ir pats Sviruoja in vi
sas szalis, o pats sviestas pasi- 
daris.

Teip dirbant, Andrius isz- 
girdo kad ant kiemo- jau vana
gas atlėkė ir užklupo ant viszr 
ežiuku. Palikes duona, -bego 
apgint viszcziukus. Isz greitu-i 
mo net duris paliko atidarytas; 
nuvijas vanaga, paregėjo kad 
galvijai labai atsitolino nuo 
namu ir pradėjo vytis, bet 
czion ’pirma nelaime atsitiko 
Andriui. Parpuolė ant akmens 
o puldamas sukilę uzbona su 
Smetona. Atsikėlęs, apsidairė 
in visas szalis ai 
bet. nieko ne 
pradėjo bėgt.
prie galviju, pr idej- 
ryt prie daigto, 
mene, atsiminė

• ' isz namu palike 
tas ir vėl prade, 
pal. Kada jau 
nes prie grinezios duriu, pare
gėjo kad dvi ki inleš jau kepa

i duona o- vaikai
velniukai, s+au ęe neišzpasaki-

sa-

tinai. Net apalpo nabagėlis ir 
nežinojo ka. daryt, teip, stovė
damas koki laika prakalbęjo- 
pats in save: ‘

— Koks isz manės neisz- 
manelis! Iszmetinejau mano 
Julukai, dabar pats -matau 
kaip ant delno, jos- visus dar
bus. Geriau kad nieko- nebutau 
jai kalbejas ir ne butau ap-si- 
emias juos darba.

Teip sau zurziamas paregė
jo ateinancizia paczia. Inejo 
linksmai in grinczia. Paregėjo' 
sėdinti Andriu su nuliudusiu 
veidu. Priėjus prie jo, paszau- 
ke linksmai:

— Mano myliinas Andriu
li ar jau pagaminai vakariene ?

Andrius rodos perkūnu pa
taikytas, visas sudrėbėjo ir ne 
žod-žio negalėjo, isztart. Vos uiž 
valandėlės pradėjo ąpsakinet 
paczai visa savo atsitikima tos 
dienos savo gaspadoriavimo, 
isz ko pacziule turėjo ne mažai 
juoku. ' j

Nuo tos dienos, Andrius per
simainė ant kitokio vyro ir 
Jaugiau jau niekados ne dryso 
pacziulei iszmetinet josios tin- 
ginysta, o pats tankiai sau pri
mindavo :
ne

Kito ne peik, o save 
girk! ’ ’ GALAS.

kas nemato, 
kregejas vela 
tada pribėgo 

ėjo visus va- 
o sutaikęs kai- 
kad bėgdamas 
duris atidary- 

■; o bėgt ant pra
buvo prisiarti-
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No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele
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knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No. 103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses 
izio iszimta isz Lietnviszku ; 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. ,

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi- sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- 1 
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.ll2-r-Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus;,Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 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 Te-, 
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainėle. 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, 
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-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
lu 20c.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonu 

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

No. 160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, 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 M A1 d a 
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 laz
da vin et i Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkąs Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Pade ji 
mais. 35c.

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

tSr” Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeign norite pini* 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

fVr3 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 PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., • SU A. *

Andri.uk


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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| Kas Ten Gyvena? |
JVANKI vasaros naktis; ant 

dangaus nėra žvaigždžių 
nei menulio! Placziu keltakiu, 
apsodintu nuskurdusiais me
dukais, kada-nekada eina pasi
vėlinęs praeivis; albylpusiai ta
ko mirgena tvankiame ore ga
ze- ragucziai ir, susiliejo, nyks
ta 'begaliniame prievieczio to
lyje'. B

Ngsaveje nuo- troszkumo, 
nuoilsio- ir garsaus burbimo 
mušiu ir spiegimo uodu, Jur
gis ’keliasi nuo- savo darbines 
kėdes, meta nemalonu veizi ant 
nepabaigto puslapio apysakos, 
ant puslapio, paraszyto be su
vyramos ir be inkvepimo, viso 
iszmarginto invairiomis sutep
tomis, baisiai nusimena, gesina 
žibikli, leidžiasi nuo ketvirtojo 
gyvenimo ant ejyklo-s, pereina 
per keltaki ir sėda už stalo ties 
durimis mažo viesznamio, ana
pus ejyklo-s.

O, netikės vakare! Stiklas 
alaus, pastatytas jam vieszna
mio tapio, kažin kuo biauriai 
atsiduoda: ore taip-pat menkai 
vėsos kaip ir na-mieje; kad stai
ga ir pakyla lengvas vėjelis, tai 
ir tas karsztas lyg ligonio kvė

szalta stiklą. Ir susigraudinęs 
iki verkiant liūdnomis mislimis 
jisai pagalios atsimena iszgas- 
tingiausiaja savo nakti, pra
leista ta diena priesz grumty- 

,nes szalia netyežios miyletines, 
kurios jisai ne nepalžadino ryte 
ei'damais ant grumtynių, teip 
jisai -drovėjosi priesz ta motę- 
riszke.

Vis labiau, ir labiau, grims- 
dama-s in savo- tamsias- mastis, 
Jurgis nesijausdamas žiuri 
prys'zakin: kaip sztai, pakeles 
galva iszgerti paskutini gurk- 
szni alaus, jisai pamato- penk
tame gyvenime anapus ėj-ykloš 
stovincziu namu, lygiai ant sa
vo stubos, žiburėli lange,.I \

Tai vienintelis visuose na
muose dagi isz visu szalymu 
namu apszviestas langas nesą 
prievietyje, anksti eina gulti: 
o kad ant tamsaus dangaus, ta
me augsztyje, triobu virszunes 
dingsta tamsumoje, tai langas, 
spindis lygia ir nejudinama 
szviesa, amsoje iszvelsdi lyg 
koksai keliarodis ant mariu 
kranto. > ,

Jisai atdaras, bet užtrauktas 
balta uždanga, kuri svyruoja

pavimas. Jurgis dabar mena, 
jo 'hutu 'buvo geriaus pasilikus 
namiejė ir dagi lovan atsigu
lus. Paskalius tiesa kalbėjo, 
patardamas ‘žmonėms namie 
sėdėt, teisingas ir Arabu prie
žodis, nesą sako: gulėti geriaus 
negu sėdėti, numirti geriaus 
negu gulėti.

Bene jo gyvenimas ne lygiai 
vienodas, kaip ir judėjimas szi- 
tu autobusiu kurie kas de- 
szimts minutu važiuoja pro ji 
tuo dulkėtu keliu, velkami pa
trukusiu kuinu? Jisai, -lyg tie 
žigunes arkliai už szieno gaiba- 
la ar avižų saika, tur tempti 
savo pleszke laikrasztininko. 
Keno darbas lengvesnis: ar jo 
ar tu pervarytu krioku? Kokis 
sunkus dabas pardavinėti 
veiksmavardžius ir būdvar
džius ! O jisai jau 38 metu. Ry
te besižiuredamas in spindikli 
jisai pradeda patemyti žilu 
plauku. Jaunyste sveika din
gusi! Jokio malonaus, saldaus 
atminimo-, vienos gėdos ir gai- 
lesties vertos pažintys vargszo 
v'ien-stypio; kad ir užsiliko- jo 
szirdyje tulu moteriszkiu var
dai, tai jie ten inbrežti lyg in 

nuo mažiausio rvejo pūstelėji
mo.

Kas ten gyvena? Klausia 
Jurgis saves. .

Toj valandoje jisai jauczia- 
si toks nulindęs, apleistas ir už- 
mirsztas, o apszviestas langas 
žiba teip ramiai ir patogiai, 
kad jo invaisdan smelkiasi vi
sokeriopi vaisdai laimingu to-s 
augsztos stubos gyventoju. Vi
si, kuriuo-s sielvartos ir atgrisi- 
mas gyvasties vare tankiai isz 
namu ir kurie daug kartu ban
dė iszvaikyti savo bodesi nak
ties vaiksztinęjimais, gerai pa- 
sįpalžinsta su ta atjauta. Katras 
ju, pamatęs naktyje žiburėli 
lange, nepasake in save; ten 
viesz-i laime, ir katras ju nežiū
rėjo in ji isz tamsos ilgai ‘ su; 
graudžiu pavydu, kaip- žmogus 
apgautas gyvenimo kuri ant 
žemes viskas apvylė ir kurisai 
dar atranda atgaivia nuorama 
žiūrėti in žvaigžde ir lūkėti, jog 
kuomet tenais jisai pradės.gy
vastį isz naujo?

iiiniga; szimta 
akcijas ir par- 
tas savo- moks- 
si laika gyvena 
ailos. Jisai pa
vargęs, bet isz-

del
rises. Žinoma,

Tasai skaidra- 
berods dar ne
jus gyvenimas;

— Kas ten gyvena? Teip 
ilgai budi? Klause Jurgis pat
sai saves.

Toks pats dž.rlbininkas kaip 
ir jisai, rasi lasztininkas ar 
dainius? Jisai kelis -sykius pa
sitiko ant lipynes jauna, isz- 
blyszkusi žmogi, menkai apsi
taisiusi su knygomis po- pažas- 
ezia. Tai tur-but jis ten gyve
na. Tasai kudikjįs turi užsidirb
ti reikalinga 
santimu duoti 1 
davinėti kas ryl 
la, bet visa .likus 
del dainos ir d: 
vargęs did ei pa’ 
didės ir valybas kaip lelija; ji
sai iszlaike nesutepta brange
nybe savo jaunystes ir savo 
svajų, ir jei kartais, nežiūrė
damas jo apdėvėtu ruhu kokia 
mergszia pažiuį i, in ji szypso- 
mis, jisai, kaip hekalta mergele 
nuleidžia akis, savo mėlynąsias 
akis su tankiais szvelniais 
blakstienais, d: įbodamosj 
busiamo-s Bea 
jisai trokszta -garbes ir tikisi 
ja ingysias per savo paveizdin- 
ga tvarinį, in k iri sklidinai sii- 
pils savo skaid: ią dvasia, jisai 
gerbia plunksn i lyg karžygis 
karda ir greiez au apsimtu nu
mirti, ne kaip -d Ūloje -būti pras
tu darbininku, 
szirdis kūdikis, 
ra gyvenęs, bet 
dainiams tai t k žydumas ir 
terszimas svajt. Ir szioje va
landoje jisai raszo gal savo pir
mąsias eileles, savo dieviszkaja 
jaunystes poenįa, ta kuria ra- 
szo tiktai viena 
žiuje; jisai tveria raganiszka, 
negalima rojų, - kame pauksz- 
cziai kvepia ir į gėlės su spar
nais, kur moterjiszkes ramios ir 
skaidrios, kaip) žvaigždes, kur 
jausmo ir svajos vieta. O vė
liaus kada nuo jo, plunksnos 
ims teketi dyviĮnos giesmes, vi
si skaitantiejai susijudins, bet 
podraugei pajiis ir dide page- 
da, užneszanczia ant anosios, 
kuria junta žmones ant ryto
jaus po orgijos ir kartu apy- 
gavos jausmą, matant, jog gy
vastis vėliaus ne toks gražus. 
Vienok iki sziol jo poemos nie
kas nepažinsta, ji dar nepa
bėgta, ir deltoj jam dar bran
gesne: dabar rieiszdailinta, ji 
jam, iszrodo tokia kaip ji buvo 
jo mylimause. Ka jis ten vei
kia? Toj velustoj valandoje tas 
jaunas dainius? Rasi jisai jau 
guli lovoje ir skaito viena isz 
savo mylimiausiu knygų, jau 
szimta kartu pęrskaityta, o ku

karta savo am-

ri teikia kas kartas vis nauja 
peną jo fantazijai. »

Ne, jisai veikiausiai bus ra- 
szes visa vakara, ir dabar; pa- 
raszes savo geriausias eilutes, 
nusidirbęs, atsilosze in kėdės 
atkalta; jo puiki jauna galva 
pasvirusi ant peties, akys mer
kiasi, plunksna krinta isz ran
kos; bet ir sapne.jisai regi pra
dėta savo- puslapi, jisai sapnuo
ja skatinanczia ji mūza, mu- 
sza jam dar tebesan-czia, lyg 
kokia motina, lyg aniuola, ji ji

Asz- jums pasakysiu kad 
‘“Svietas nepasiuto tiktai 
Nekurai žmones kur jame 

gyvena. ’ ’ 
Gyvenimas yra puikus, 
Jeigu tik pasilsėsi ir 

Nebėgsi gyvenime kaip 
beprotis.

Taip raszo tūlas žymus 
rasztininkas, 

Taipgi pridūrė jisai: 
“Gyvastis yra puiki/ 

Jeigu pageidauji jos. ” 
Arsziausia kad mes 

nenorieme žinoti tojo 
gyvenimo. 

Sziandien mes gyvename 
isztempti,

Kaip striuna ant 
i skripkos,
Vis geisdami pralenkti- 

kitus ant kelio, 
Nenorime sustoti ant 

raudono žiburio, 
Arba policijanta szvilp-ynės, 

Kada -paliepia mums 
sustoti, 

Ir norime pralenkti savo 
Kaimynus ju gyvenime.

Kituose Europinuose 
sklypuose, 

Žmones gyvena daug 
iszmintingiau..

Anglikai gyvena, lengvai, ' 
Geria sau arbatėlė 

pusdienyje, 
Ir pasilsi nuo darbo; 
Prancūzai ilsisi kėlės. 

Valandas po piet; i 
Holandai turi užtektinai 

laiko, 
Ir važiuoja dviracziai, 
Jeigu jiems kur reikia 

važiuoti.
Ten kur ‘žmones gyvena 

malsziai, 
Neskubina, pasilsi po 

savo darbui, 
Tie žmones gyvena

i ilgiausia.
Amerikoj vienas kita 

nori pralenkti, 
Ir sau ne vienas jau 

nesilaužo sprandą, 
Kad tik suezed'int kėlės 

miliutas!

Ne Paaiszkino

Mokytoja — Kaip vadina
si musu pirmieji tėvai?

Mokine — Nežinau!
Mokyotja — Kaip tai neži

nai? Tiek kartu esiu apie tai 
sakius.

Mokine — Ponia mokytoja 
sakėt, kad tai Adomas ir Jie- 
va, o pravardes ju visai ne- 
aiszkinot!

užsiremusi alkūnėmis ant kė
dės atkalto, szypsomis žiuri in 
jo miegūsta veidą ir braukda
ma plaukus su szvelnia ranka, 
tylomis bucziuoja jam in kak
ta.

*♦* *•*
— Kas ten gyvena? Velei 

klausė patsai saves Jurgis, vis 
dar neatsikvoszejes nuo pas
laptingos . skatos apszviesto 
lango ir vaisdyjasi kitokias 
apystovas, terp kuriu gyvena 
laimingi žmones. Mylukai, tur- 
but ten gyvena mylukai, ku
riems nieko nėra ant svieto- per 
ju bendra. meiles jausma. Jųd
viejų meile, žinoma, prasidėjo 
labai paprastai. Pirma karta 
juodu susitiko netycziomis va
kare kur nors besivaiksztine- 
dami; ji ji patemijo tu o jaus, 
jog jisai gražus studentas su 
szvies-geltonais plaukais, o ji
sai isz' pirmos pažiūros pamėgo 
ja, ta gražia tams-plaukia su 
linksmomis lyg daina akimis. 
Ir nuo tos valandos juodu lai
mingi, kaip tik gali būti lai
mingi ju amžiaus žmon es. Juo- 
dviem “ryto” reiszkia “visa
dos,” ir savo kamarėlė pasto
gėje jubdu pavertė in ramu 
meiles ir bucziu lizdeli. Bet kas 
tai, kad sziandien teip- ilgai ži
burys ju lange matyti? Jisai 
iszejo pietų pas savo senus tė
vus atsisveikinant ji ji pasuko 
jain kakla su viena savo- szilki- 
niu skepetėlių, kad pakeliui ji
sai justu jos kvapa ir jos neuž- 
mirsztu. Pasilikusi viena, ji vi
sa laika apie ji ir tesvajojo ; už- 
simansczius ji ji sėdi szalia sta
lo ir peilio galeliu vadžioja po 
staltiese, raszo varda savo nu
mylėtojo: ji mini jojo ineda ei
sena jo judėsena, ir kažin kokia 
jaukybe sklysta jos szirdyje. 
Vėlai vakare ji nusirėdžiusi ei- 
na gulti, ir vis neliauja apie ji 
masezius. Dabar ji miega, o 
szalia jos žiba žvake; skaistus 
jos veidas nugrimzdęs in palai
dus plaukus, ramiai guli ant 
pakisztu. po galva ranku. Bet 
neuž-ilgio- jisai jeis if-, jos neža
dindamas tyliai atsisės szale 
lovos ir žiūrės in ja. Tada ji in
stinktu pajus jo artybe, ji grei
tai atvers akis. 0! Džiaugsmin
gas pabudimas dvid'eszimts 
metu mergaites! 0! -Pirmieji 
susimatymo jausmai! Ir jisai, 
apkvaitęs nuo- meiles, pagaus 
ja in glebi, jausmingai suspaus, 
ir paslėps galva ant jos kve- 
pianezio-s krutinės.

❖ ❖ ❖

—- Kas-gi pagalios, ten gy
vena? Tarė vėl Jurgis, stebei
lydamas akis in žiburėli tam
sumoje.

Rasi laiminga szeimyna su 
vaikais?

Juk yra ant svieto tyliu ir 
padaviu szirdžiu radancziu 
laime pildyme savo pareigu, 
kaip ir ta patriarchaliszkoje 
szeimyna, kuria Jurgis kartais 
susitinka szventomis -dienomis 
ant ejyklos.

Motina, iszblyszkusi ir par- 
sidirbusi žmonele, apsimovusi 
pigioms drapanoms, veža su 
vežimuku savo naujagimi, o tė
vas, jau žilas valdininkas, lau
kias atpildas,, vedasi už rankos 
sunu liceista. .Gal tai jie gyvena 
ten pastogėje. Apysto-vos ju, ži
noma, didei vargingos. Tėvas 
algos gauna isz viso kokius ke
turis szimtus franku per mene
si, ir isz tos menkos vininges 
turi gyventi visa ju szeimyna. 
Dažnai pusrycziams pakanka 
kąsnelio- szaltos verszienos; o 
ju sūnūs liceistas sėdi valgomo
joj ir guli ant maigūno. Sunku

jiems buvo iki sziol gyventi, o 
dalbar, dar sunkiau pasidarė, 
kada atsirado szitasai kūdikis. 
Vargszas! Jisai juk nežinojo, 
kad jis apsunkins ju varginga, 
sandela. Laime dar, kad tėvas 
gavo darba kontoroje-, už 600 
franku per metus, tenais vesti 
skaitliu knygas, tai-gi jisai da
bar kas rytas ant asžtuo-niu isz- 
eina isz namu, susivyniojęs in ■ 
sziksznini ryiszuleli savo men
kus pųsryczius. Na, o- ka? Ne 
viena nesigoidžia, visi sveiki ir 
linksmi. Levukas, ju vyresny
sis sūnūs, iszdave in penkta 
kliasa ir pėmai gavo tris dova
nas. Motina visa diena liuobisi 
apie namus, vakare sėdi ir siu
va iki tėvas, užtemyjes marks- 
tant akis ir meiliai žiūrėdamas 
in ja, nepasako: “liaukis dir
bus, laikas gulti. ’ ’ O jisai pats 
neguls, pasiims knygas ir se-des 
ir iki vidumakcziui mokinsis 
seniai užmirsztas Graikiszkos 
gramatikos taisykles, idant 
paskui galėtu pagellbeti sunui 
jo mokslo dalykuose.

Tai koki vargo ir neprietek- 
liaus pavydala vaiz-dyjasi sau 
Jurgis ir pavydi jos laimin
giems gyventojams.

*{«• ♦«*
Stambus laszai lytaus, stai

ga npkrite ant stalo, priverczia 
Jurgi atsipeikti. Artinasi aud
ra; reikia bėgti namon.

Nors jau vėlyba nakties va
landa, jisai namuose užspeja 
dar bebudinczia durininke, su 
žeke rankose. (

Dabar jisai tikrai * pasitei- 
riaus jos, kas nemiega už ap- 
szviesto-s uždangos, kuri pri
vertė ji teip ilgai ir liūdnai sva
joti apie visus laimes pavida
lus, galimus vargsziui žmogui ; 
apie darba, meile ir szeimyna.

— Kas gyvena ant mano 
stubos? Klause jisai vartinin
kes, ten iki sziol žiba žiburys. ,/

— Vaje! Atsiliepė varti
ninke, dabar ten niekas negy
vena. Toj apšzviestoje stuboje 
ant augszto guli lavonas, > tai 
buvo ligūstas, apleistas senelis, 
jisai numirė szianakt apie ket
virta valanda. Nebagas, jisai 
pasiliko kaltas szeimininku už, 
du menesiu ir neturėjo genezių 
nei pažinstamu, vai Dieve, ne 
bicziuolio- jam prižiūrėti, tai 
asz uždegiau jam žvake szalia 
lovos ir dabar, kaip visi .gy
ventojai parėjo namon, lipsiu 
ant virszaus ir skaitysiu psal
mes. ;

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

Visuomet reikalaukite “Andruliu? 
Michigan Farm Surio< Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” ta; ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

J. 1 ■:

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

- -—“Saules Redakcija,’*



rx.

Žinios Vietines
—• Kazimieras Peiki eviez- ] 

ius nuo 528 W. Pine uly., kuris I! 
nesveikavė per keturios metus 
ir įgydesijn Hamburg ligonbu- 
te, numirė pareita. Petnyiczios 
naktyje. Gimė Lietuvoje. Bu
vo angliakasis per daugelis me
tu ir paskutini karta dirbo in 
.Knickerbocker kasykose. Pri
gulėjo1 prie Lietuviszkos para
pijos ir mainieriu unijos. Pali
ko broli Antana. Lietuvoje ir 
keletą brolienu ir seserenu. Lai 
dojo1 Utarninke, su apiegomis 
in ISzv. Juozapo bažnyczioje 9 
valandai ryte, ir palaidotas in 
parapijos kapinėse. Graborins 
L. Traskauskas laidojo.

—• Seredoj pripuola 'Sziv. 
Ililarijo ir Szv. Felikso, o Tan- 
tiszka Vardine: Laimutis. Ir ta 
diena: 1940 ijietuose Slapta. 
Amerikos “F.B.L “ policijai 

. suima asztuoniolika žmonių, 
kurie stengiesi nuversti musu 
valdžia ir uždėti Komunistisz- 
ka valdžia ; 1957m., Žydai szini
tais neszesi isz Egipto1, jie vis
ką turėjo- tonai palikti, kad vis
kas isz ju buvo atimta, ju 'buvo 
devyni szimtai penkibs de
vyni szimtai penkios deszimts 
sc|pty!ni vyra, mot era ir vaiku 
ant Alexandria laivo “ Misai “ 
kuris paprastai veže Moslemus 
Arabus in jtf szventa vieta 
Mocciu v

. ■ —- Ponia Konstancija Ar- 
dickiene isz Slienadora. ir anū
kas Alfredas, isz Ringtono, mo
tor avo in miestą su reikalais ir 
prie tos progos atlankė Saules 
Redakcija, del atnaujinima sa
vo prenumerata už laikraszti, 

-—nesuponia Ardickieiie yra musu 
sena skaitytoja ir myli skaityt 
“Saule.“ —-Acziu už atsilan
kymą.

— Ketverge ’pripuola Szv. 
Povilo atsiskyrėlio, o Tautisz- 
ka Vardine: Dailius. Ir ta die
na: 1923 metuose sukilo Klai- 
pediecziai paėmė Klaipeda; 19- 
36m., Japonai pasitraukia isz 
Laivyno Szta’bo posėdžiu Lon
done; 175911)., Anglijos mu
ziejus atidarytas; 1950m,, mirė 
Amerikos Generolas Henry H. 
Arnoljd, 63 metu amžiaus, jis 
buvo viso Lakūnu Sztabo va
das per Antra Pasaulini kara; 
1957m., Anglijos Miiiisteris 
Sir Anthony Eden, atsitraukė 
isz Prime Ministerio vietos, del 
sveikatos, o in jo vieta Kara
liene Elzbieta paskyrė szeszios 
deszimts dvieju metu Szkota, 
Harold Macmillan.

— Petnyczioj pripuola. Szv. 
Marcelio, o Tautiszka Vardine: 
Jovaras. Menulio atmaina: 
Prieszpilnis. Ir ta diena: 1920 
metuose- Amerikos valdžia in- 
yede instatyma uždraudžiant 
gaminimą gerymu. kaipo szna- 
pso, vyno ir alaus; 1947ni., Vin
cent Aurio! buvo iszrinktas 
pirmoji! Premieriu naujos 
Prancūzu valdžios; 1893m., 
Amerikos Marinai pribuvo’ iii 
Hawaii per revoliucija sukili
mą; 1923111., Lietuviai paėmė 
Klaipeda ir prijungė ja prie 
Lietuvos; 1215m., Žemaicziu 
Kunigaiksztis Svdbune priėmė 
Krikszczionyste.

Chicago, Ill.—
Sesele M. Albina (Elena Czc- 
po-niute), kuri priesz, 34 metus 
atvyko isz Szv. Juozapo para
pijos Waterbury, ’Conn., ir ki
štojo ip Kazimieriecziu Vie
nuolyną,, pasimirė Sausio sze- 
szta diena iii Szv. Kryžiaus li- 
gonbuteje Chicagoje. Duktė 
Vinco ir Elenos Czeponiii. Pa-

liko sesuo Veronika Me'disz- 
auskiene, taipgi gimines, drau
gai ir pažinstami. Laidotuves 
invyko Sausio 9ta diena, su Ge
dulingos pamaldos i n 'Szv. Ka
zimiero Seserų , koplyiczioje, 
2601 W. Marquette Road, Chi
cagoje, ir palaidota in Szv. Ka
zimiero kapinėse. Amžina at-

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.

Trys Istorijos

ranas advokatas isz Philadel- 
phijos isz pradžių stojo ji gin
ti, bet už keliu menesiu, pasi
traukė, pasiaiszkindamas kad 
jo sveikata ji neleidžia in teis
mą stoti. Kai jis pasitraukė isz 
tos bylos, tai daug laikraszti- 

į ninku pradėjo tirineti, kad ten 
ne viskas tvarkoj.

Sieniniai Kalendoriai 1959m
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

2®° Dabar po 50^ arba 3 už $1.35

Sovietas Su Amerikos Sekretorių

Į Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

BOSTONO
KARDINOLAS

Nieko Bendra Su 
Sovietų Atstovu

v - -------- ------ , Adresas:
UŽSIMOKĖJO BILĄ SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa

Pasimirė Ligoninėje QADMADIIK netikslios laik- 
□ni ii V n i U j raszcziu žinios

Kairo, Egiptas.—
Alžirijos vyriauvybes pareigū
nas paskelbė apie Prancuju 
nuostolius Alžirijos fronte : 433 
Prancūzai žuvo, o 189 sužeisti 
nuo Gruodžio 28tos dienos- 1958 
m., iki Sausio 1 d., 1959m.

Sovietu Premierio Chru- 
szczevo pagelbininkas Anas
tas I. Mikoyan ežia pasiszne- 
ka su Amerikos Sekretorių, 
John Foster Dulles, kuris 
yra dabar susirgęs. Szitas 
Sovietas Anastas yra ežia at 
važiavęs del dvieju sanvai- 
cziu in sveczius in Sovietu 
Ambasada, bet visi gerai ži
no kad jis veda Sovietu pro-

paganda, Vaszingtone, ir vi
somis galiomis stengiasi pri
rengti ar parūpinti savo bo
sui, Sovietu Rusijos Premie- 
riui Chruszczevui kelia in 
musu kraszta.

Chruszczevas jau keletą 
menesiu praszosi ir stengia
si kaip nors prisigerinti kad 
jis butu pakviestas ežia pas 
mus in sveczius.

su juo neturėsiu.’ 
per telegrama

Mikoyan ketina

Generolinio Konsulato 
Lietuvos

New York Pajiešzkomi 
Asmenys

Adomaitiene - Pranckevicz- 
iute, Marija, vyras Adomaitis. 
Jonas. ♦

Badaukis, Kazys, ii- Morta ir 
Valo Badaukytes, Kazimiero 
vaikai.

Dobilaitiene, Palioniko.
Gruzdys, Julius ir Romual

das ir Jadvyga Gruzdyje - Le- 
gaczinskiene.

Grvjbinas, Antahas ir Jonas, 1 
Mykolo suims.

Jurgutis, Polikarpas ir Sta-1 
sys, Polikarpo suims, isz Kre-Į 
lingo's.

’ Kvajinskas, Antanas, Anta
no' suims, girnas Veisėjuose.

Leigaczinskiene - Druzdyte, 
Jadvyga ir Julius ir Romual
das Gruzdžiai.

Margeviczius, Silvestras, Mo 
tiejaus suims,ginies Vasgido- 
niu kaimo, Varėnos vai., Aly
taus apskr.

Medi'szauskaito - Vilczinskie j 
ne, Julija.

Meliauskas, Jonas, Stasio su
ims, ir jo suims Albertas, Ed
vardas ir Leonardas.
^Morkūnas, Pranas, Kazio su

ims, isz Padboriszkiu km., Uk
mergės vai.

Navickiene - Pranokė vi ežiu- 
tė, Liudvika, ir vyras Navickas 
Antanas, buvęs Liuku girinin
kas.

Pranckevicziu s, An tanas, 
Briius, Jonas, Viktoras, ir se
serys Elena.

Pranckevicziute, Liudvika 
Navickiene, Marija Adomaitie
ne, Ona Skaraliene.

Sedleckis, Antanas, Vaclovas 
ir Vladas, isz Vepriu km., Uk
mergės apsk.

Szetkauskas, Czeslovas, isz 
Miklauskiu km., Sangrūdos 

[ vai. •
Skaraliene - Pranckevieži li

te, Ona.
X. z
Smailys, Petras ir Simas.
Taraseviczius, Petras.

JieszkomiejUarba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82ml St.

atstilankys. Iki 
jis atsilankė, jam

MANCHESTER, N. H. — 
Bostono Kardinolas Richard 
Chushing davė laikrasztinin- 
kams žinoti kad jis nieko ben
dra neturi ir nenori turėti su 
Sovietu Premierio Atstovu 
Anastas Mikoyan.

Jis pasakė-. “Asz ji nepri
imsiu, su juo nesznekesiu ir 
nieko bendra

Kardinolas
taip pranesze Naujos Anglijos 
didžiausiam redaktoriui, Will
iam Loeb, kad tokis yra visu jo 
Diecezijos Kataliku nusistaty
mas, nieko bendra neturėti su 
to Sovietu Atstovu. Tas Sovie
tu Atstovas
atsilankyti iA Bostoną, bet da
bar jis gal apsimislins pirm ne
gu jis tenai 
sziol, kur tik
buvo duota žinoti kad jis nėra 
pageidaujamas.

Kažin ka jis pasakys savo 
bosui, Khrus.’czevui, kai jis su- 
grysz in Maskva. Khruszcze- 
vas.taip labai nori pas mus at
važiuoti, bet dabar gal ir jis ap
simislins pina- negu jis vėl pra- 
szysis kad jis ežia butu 
kviestas.

K0NGRESM0NAS
TEISMĄ

pa-

IN

j.William 
tratu partijos vir

; rra intarti.
yra toki kad keli

Pajieszkojimas
SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
? ... MALDA ...

I; Viesz. Jėzaus ir 
i: Motinos Szvencz. <

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 

/ Batanijos, bažnyczioj 
Siv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

Pajieszkau brolius Stasevicz- 
iu, Povilą ir Karola, isz Vidu
giriu kaimo, Siesikiu parapi
jos, taipgi ju sesers, sunu’ Petrą 
Žili, isz. Irgelioniu kaimo dabar 
gyvena: Vilnius, Komiaunima 
g-ve 5’/z, B. 2, Europa..

. Atsiszaukito ant adreso: 
Jonas Serafinas, Box 212

Newberry, Mieli., U.S.A.

* Sieniniai Kalendoriai su 
’ Lietuviszkais ar Angliškais 
menesiais, su szventomis ir pa
sninkais. Po 50č arba 3 už 
$1.35. Adresas:

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

HARRISRlURG. PA. —
Kongresmon; is 
Green, Demo 
szininkas yri patrauktas in
teismą už Suktybes kaslink 
trisdeszimts trijų milijonu Ar
mijos kontrakto in Tobyhanna 
kur jau keli

Intarimai
politikieriai gavo daug pinigu 
už kontraktus ir visi pasipini- 
igavo.

Kongresmenas Green buvo 
paszauktas iii teismą Gruodžio 
keturiolikta diena 1956 metais. 
Jis tada buvo intartas už pri
ėmimą deszjimts tukstaneziu 
doleriu kysziaus už viena kon
traktą. Ir vienas apdraudos 
agentas yra teipgi intartas.

Keli kiti yra intarti ežia už 
kyszius ir ju tarpe-randasi du 
Lietuviai.

Teismas buvo keletą sykiu 
atidėtas, bet iszrodo kad dabar 
visi jie bus paszaukti pasiaisz- 
kinti ar būti, nuteisti.

Kongresmpnas Green yra 
laisvas ant tįkstanczio doleriu 
kaucijos. Jis yra buvęs Demo
kratu partijos vadas per dvi- 
deszimts tris metus, ir dabar 
visa Demokratu partija stoja 
už ji.

Czia kas nors neaiszku; ad
vokatas Patrick Walsh, vete-

RUNNEMEDE, N. J. — I 
Septynios deszimts keturiu me
tu amžiaus žmogus, iszbuves 
penkias dienas in Misercordia 
ligonine, užsimokėjo savo bila 
ir susmuko prie duriu ir pasi
mirė. , \

Daktarai sako kad tas Clif
ford Edison, nuo Centre Ave- i 
nue buvo atvesztas in ta ligoni
ne kai jis susmuko nuo szirdies 
ligos. Jis nuo tos paezios ligos 
ir pasimirė, kad Daktarai buvo 
ji isz tos ligonines iszleide.

Jis tenai, toje ligoninėje bu- i 
vo nuo Gruodžio penktos iki; 
deszimtos dienos, ir paskui,1 
iszrode kad jis buvo pasveikęs. 
Kai jis savo bila užsimokėjo ir 
jau ėjo pro ligonines duris, jis REPUBLIKONU VA- guma Amerikos didžiųjų laik-

Su 283 Paveikslaia
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8 opi. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoa po 
pi eros virszeliuose. :: ::
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užsakymu:
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Už tai mes laikraszcziuose 
randame tiek daug tu rodos ne
reikalingu atsargos priedu.

Retai kada redaktorius pasa
kys, kad “Juozas Butkus“ yra 
vagis; bet raszys, kad “polici- 
jantai sako kad Juozas Butkus 
yra vagis,“ kad “susiedai sa
ko kad Juozas Butkus buvo su- 
cziuptas bevagiant,“ kad Juo
zas Butkus yra teisėjo intartas, 
ir taip ligi galo.

Paskutine pastaba del szio 
sykio kaslink jusu laikrasz- 

[cziu: Nepamirszkite kad dau-

susmuko ir pasimirė. D AS PRAVARYTAS raszcz^u ^ra kapitalistu, mili-
jonieriu rankose. Trys ar ketu
rios milžiniszkos kompanijos 
valdo apie asztuonios deszim- 
ta nuoszimti visu laikraszcziu 
AmeriKOje.

Taigi, kalbėdami apie 
, ’ ’ atsiminki- 

: sveikino nauja Republikonu, me kad redaktorius nėra lais- 
! vada Halleck. vas žmogus. _

Kai kurie aiszkina kad Mar- '

AMERIKOS
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PASITRAUKIA *
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i ' _ __

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Prez. Eisenhoweris ežia bu
vo insikiszes,' nes jis labai

Nepageidaujamas
Kubos Sukilėliams

WASHINGTON, D. C. — 
Earl T. Smith, Amerikos Am
basadorius in Havana, Cuba 
pasitraukė kai sukilėliai užėmė 
ta kraszta, nes jis buvo ir yra 
sukilėliu nepageidaujamas.

Frez. Eisenhoweris priėmė 
jo atsisakyma, iszreikszdamas 
savo padėka del jo pasitarnavi- 
mo, bet pareiszke kad gal vi
siems bus in sveikata jeigu ki
tas ambasadorius atstovaus to 
kraszto sukilėlius.

Smith, New York miesto ba
getas bankierius,- kuris gyve
no in West Palm Beach, Flo
rida buvo musu Ambasadorius 
in Kuba nuo 1957 metu. Jis bu
vo Vaszingtone, kai Kubos val
džia buvo nuversta ir sukilė
liai užėm ė visa valdžia.

Sukilėliu vadas Castro inta- 
ria musu buvusi Ambasadori 
Smith kad jis reme ir gelbėjo 
Diktatorių, Prezidentą Fulgen- 
cd Batista.

Kongreso Komisija Vaszing
tone sako kad ji yra gavus 
daug priekaisztu priesz ta mu
su buvusi Ambasadorių, kad 
jis kiszosi in Kubos vidaus rei
kalus ir buvo tiems sukiliams 
prieszingas.

FABRIKAS
ATLEIDŽIA DAUG

DARBININKU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

septynios deszimts keturiu me
tu amžiaus, o naujas vadas 
Konfresmonas Halleck yra tik 
penkios deszimts a-sztuoniu me
tu amžiaus.

Bet laikrasztininkai spėja 
kad ežia buvo ar yra kokis san- i 
mokslis isz Balt-namu del atei-1 
naneziu rinkimu, nes Kongres- 
monas Martin jau tiek metu 
iszbuves Republikonu vadu 
mažai ka paisė apie kitu poli
tika, ir gal Prezidentas tikrai 
norėjo ji pastumti in szali.

si tie darbininkai tame fabrike, 
sustraikavo.

Darbininkas buvo tik ant tri
jų dienu pravarintas už nepa
klusnumą, bet Unijos Vadai 
eme ožius varinėti ir paskelbė 
straikas.

Kitu fabriku darbininkai gra 
sina iszeiti ant straiku pareiksz 
ti savo užuojauta tam pravary
tam darbininkui.
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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.

“Audrulio Suris
Tinkamiausias!

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”




