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David Morrison, viduryje 
asztuoniolikos metu am
žiaus jaunikaitis isz Danvil
le, Illinois, kuris seka Žvai
gždžiu kelius, yra ežia pa
sveikintas National Acade
my of Sciences Internatio
nal Geophysical Year komi
teto. Jis yra paskirtas sekti

Žvaigždžiu ir saules kelia in 
Danger sa’as in Pacifika. Su 
juo ežia sveikinasi Daktaras 
James Killian, po kaire. 
Ypatingas atstovas isz Balt- 
namu ir Generolas James 
Doolittle isz Los Angeles 
pribuvo del tu pasveikini
mu.

Isz Amerikos
77 BILIJONU ' -

SANSKAITA

Jis sako kad nebus galima pa
sakyti-.apie jo sveikata ar jo 
gyvastį per penkias dienas ar 
už sanvaites.i '

VAIKVAGEFASIUN-
TA IN LIGONINE

Mikoyan Eroplanas Užsidegė;
Greitai Nusileido Su 48 Žmonė

mis; Eroplanas Buvo
Skandaniv|jos DC-7C

ARGENTIA, NEWFOUND
LAND. — Eroplanas kuris vė
žė Sovietu Premieriaus pagel- 
bininka Anastas I. Mikoyan 
isz Amerikos atgal in Rusija, 
Utarninke po piet, skrisdamas 
skersai Atlantika, užsidegė. Jo 
du inžinai užgeso ir jis buvo 
priverstas greitai nusileisti. 
Jis nusileido per sniego audra, 
su keturios deszimts asztuo- 
niais žmonėmis.

Eroplanas buvo Skandani- 
vijos DC-7C. Jis'užsidegė kai 
jis buvo apie du szimtu myliu 
nuo vietos kur jis galėjo nnsi- 
leisti. Kanados Royal lakunu 
eroplanas greitai pribuvo ir ta 
eroplana palydėjo. Amerikos 
Trans-World eroplanas teipgi 
greitai pribuvo in sargyba ir

Sovietas Mikoyan

-
,iia kol jis pasek -seke ta eropl 

mingai ir s (ūgiai nusileido. 
Air France < ionstellation, vie
nas isz didži: usiu ant viso pa
saulio eropla iu gavo insaky- 
ma teipgbtJ deganti eroplana 
sekti ir būti 
stoti in page 
kristų in mazes.

Isz Norofoįlk, Virginia 
Amerikos griūti eroplanai isz- 
skrido ir ta eroplana pasivijo.

Mat visienjs Amerikiecziam

prisirengęs 
ba jeigu jis

jam
nu-

keli

labai rūpėjo tas Sovietu atsto
vas Mikoyan, nes jeigu tas ero
planas butu sudužęs ir jis butu 
žuvęs, tai Sovietai galėtu sa
kyti kad Amerikiecziai taip 
intaise kad tas ju atstovas žu- 
tu. Už ta laivyno ir eroplanu 
sztabas taip rūpinosi ta užde

gusi eroplana taip sergėti kol 
jis saugiai nusileido in New
foundland.

Nors tas eroplanas buvo 
Skandanivijos kompanijos, 
Amerika greitai pasiuntė sa
vo geriausi ir greieziausi 'ero
plana visus keleivius paimti ir 
veszti toliau be jokio užmokė
jimo.

Keli dideli Amerikos laivai 
su tukstaneziais keleiviu teip
gi pasuko in ta vieta ir buvo 
prisirengė suteikti pagelba jei
gu tas eroplanas butu nukri
tęs.

O Rusijos Premieriaus pa- 
gelbininkas Mikoyan, iszlipes 
isz to deganezio eroplano nei 
aeziu nepasake.

Už Geležines Uždangos

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris paskelbė 
kad sziais metais valdžiai rei
kės septynios deszimts septy
nių bilijonu doleriu. Ir kad 
trys isz penkių doleriu bus pa
skirti del kraszto apsaugos.

Tiek neineis isz taksu, tai 
reiszkia kad musu valdžia dar 
giliau lenda in skola.

Bet Demokratai isz savo pu
ses sako kad tai ne gana,'jie 
sako kad Eisenhoweris tyczia 
tiek mažai praszo, kad, atei- 
naneziais metais, jeigu Demo
kratai laimėtu rinkimus, jie 
turėtu visas tas skolas ant sa
vo pecziu. Jie sako kad Eisen
howeris dabar nori žmonėms 
pasigerinti pirm negu jis ap
leis Balinamus. '

ALASKOS GUBER
NATORIUS PAVO

JINGOJE PADĖTYJE

NEW YORK, N. Y. — 
Ponia Jean lavarone, vis šaky- ■ 
dama kad ji pagimdė mergai- 
tuke Lisa Rose Chionchio, nors 
yra priparodinta kad ji tai 
mergaituke pasivogė isz vy-l 
ges, yra dabar pasiunsta in li
gonine, kur Daktarai stengsis 
isztirti ar yra sveiko proto, j

Keturios deszimts trijų me- , 
tu amžiaus Ponia lavarone pa-' 
sivoge ta mergaituke isz 
Brcoklyno ligonines tik tris 
valandas po tai kai ji užgimė. i

Dabar policijantai sako kad! 
ji yra prisipažinus kad ji ta 
mergaituke pasivogė, kad ji 
galėtu pasakyti savo draugui 
meilužui kad tai ju kūdikėlis 
ir kad jis tada su ja apsiženy- 
tu. Ji yra naszle ir asztuoniu 
vaiku motiiia.

gu pasisavinu del kitu reikalu 
isz-iaitt, sumoka auto
mobiliu savininkai ir draive- 
riai.

SEATTLE, WASH. — Nau
jos valstijos, Alaskos pirmu
tinis Gubernatorius, kuris be
veik visa savo gyvenimą kovo
jo kad Suvienytos Valstijos jo 
kraszta priimtu ir pripažintu, 
dabar mirtinai serga ir randa
si pavojingoje padėtyje. Ji at
vežė isz Alaskos in Seattle, kur 
daktarai padare jam operaci
ja per dvi. valandas.

Jis yra keturios deszimts 
keturiu metu amžiaus William 
Allen Egan. Daktarai sako 
kad jis vargiai pasveiks. Dak
taras Joel W. Baker sako kad 
jo szirdis yra tokia silpna kad 
jie vargiai gales ji pagydinti.

DIDESNES TAKSOS 
ANT GAZOLINO

Automobiliu Kompa
nijos Protestuoja

WASHINGTON, D. C.—
New York valstija priėmė nau
jas taksas ant gazolino, bet kai 
Vaszingtono valdžia norėjo 
panasziai taksas pakelti nuo 
trijų ligi keturiu centu ant ga
zolino goreziaus tai visos drai
veriu ir automobiliu kompani
jos pareiszke savo pasiprieszi- 
nima.

Pennsylvanijos Keystone 
Automobile Club greitai pa
reiszke kad visi to kliubo na-

Sovietu Premiero pagel- 
bininkas Anastas Mikoyan 
ežia baikauje su Amerikie- 
c z i u laikraszcztininku in 
Los Angeles, California, kai 
jiedu susitiko vidurnaktyje. 
Kai laigrasztininkai jam pa 
įsake kad jie negali savo pa
reigu apleisti kol Mikoyan 
nueis gulti, jis, nusijuokda
mas, jiems pasakė, jeigu jus 
butmete Rusijoje asz visus 
jus pasiuseziau namo pasil
sėti.

TĖVO NUŽUDINTO- 
JAS PRISIPAŽINSTA

PHILADELPHIA, PA. — 
Per antra teismo tardinima, 
William Long prisipažino kad 
jis nužudė savo tęva.

Teisėjas Edward J. Grif
fiths insake “jury’’ kad tas 
vy ras butu nuteistas už žmog
žudyste. Keturi vaikucziai bu
vo svietkai kurie sako kad jie 
mate kai tas vyras savo tęva 
nužudė. Sumiš savo tęva ke
letą kartu sumusze, Rugpju- 
czio dvideszints ketvirta die
na, 1957 met iose, ir tėvas ve- 
liau pasimirė.

nantas Gubernatorius.
Nors buvo surengta iszkil- 

(minga ir didinga paroda, bet 
del sniego ir blogo oro visa tai 
turėjo būti nutraukta, bet vi
si Demokratai triukszmingai 
ir iszkjlmiilgad. apvaikszczio- 
ja tas iszkilmes vieszbutyje.

Tukstancziai žmonių priva
žiavo isz visu Pennsylvanijos 
miestu ir miesteliu.

Vienas autobusas isz Maha- 
noy City, veždamas moteris 
paslydo prie Harrisburg mies
to ir ko nesusimusze. Bet lai
me, kad nei viena nebuvo su
žeista.

Demokratai ir Republikonai 
pasveikino nauja Gubernato
rių, David L. Lawrence. Bet ne 
visi Republikonai jautiesi kad 
viskas tvarkoj, nes jie sako 
kad Demokratai dabar per di- 

zdeles taksas deda ant žmonių. 
Bet Demokratai sako kad tai

Kaip Szventems Ka
lėdas Karagandos

Stovykloje

Priesz kuri laika gryžes isz 
Sibiro ir neseniai in Vakarus 
atvykęs Lietuvis, “Eltos In
formacijoms“ praszant, ežia 
pasakoja, kaip tremtiniai-kali- 
niai szvente Kalėdas 1955 me
tais tolimoje Karagandoje:

“Kalėdos artėjo. Jau ne 
pirmos už spygliuotu vielų, 
greieziausia ir ne paskutines,, 
galvojame. Su tuo mes jau bu
vome apsipratę. Laukėme lais
ves, tikėjome ja, tacziau pati 
laisve mums atrodė nepasie
kiama, per toli. Nežiūrint to, 
Kalėdos atneszdavo mums 
kiekviena karta ka nors naujo, 
szvento, neliecziamo.

Tai ir ruoszemes Kalėdoms. 
Pirma karta toje stovykloje 
buvo nutarta Kucziu vakara 
atszvesti organizuotai. Tai bu
vo susieta su visa eile pavoju, 
nes panaszus sambūriai Cze- 
kistu leksikone buvo vadinami 
‘ ‘ Kontrevoliuciniai. ’ ’

Po Stalino mirties, o ypacz 
po Berijos suszaudymo, Cze- 
kistai jautėsi lyg nesavame 
kailyje. Saugumo pereigunai 
ede vienas kita kaip vorai ir 
ne vienas isz ju pradingo nak- 
czia, niekad nebesu grįždamas. 
Szis padėties netikrumas su
mažino daugumos Czekistu bu
drumą. Musu stovyklos virszi- 
ninkas buvo tikras žvėris, vie
nok ir jo pasitikėjimas vyriau
sybe sūszlubavo. Kas vakar 
dar už kuri nors “darba“ bu
vo pagyrimo vertas, sziandien 
už ta pati darba galėjo būti su- 
szaudytas. Reikia manyti, kad 
del tokiu priežaseziu jis ir ne-

pastebejo musu Kalėdiniu pa- 
siruoszimu.

130 Lietuviu Paslap- 
czia Ruosziasi Kalėdas

Szvesti

Stovykloje buvo apie 130 
Lietuviu. Bendram Kucziu 
stalui visi pritarė, vienok tai 
buvo tik pradžia. Didžiausia 
kliūtis buvo surinkti tam tiks
lui valgiu. Supirkinėjimui su
dėjome savo paskutines kapei
kas. Pinigus taupėme jau kelis 
menesius priesz tai ir surinko
me to meto sanlygomis gan ne
maža suma. Stovyklos krautu
vėje menkai ka tegalėjome 
gauti, buvome priversti jiesz- 
koti kitu keliu.

Szi opu klausima mums pa
dėjo laisvieji darbininkai isz- 
spresti, t. y. vietiniai gyvento
jai, su kuriais kartu dirbome. 
Nupirktus valgus jie mums at 
nesze in darbovietes, o mes 
juos mažucziais kiekiais per- 
neszeme in stovykla. Tai irgi 
buvo susieta su visa eile pavo
ju, nes priesz invedant in zona 
prižiūrėtojai mus iszkresdavo 
ir vargas tam, pas kuri’ rasda
vo daugiau maisto nei vienam 
kartu pavalgyti. Tokiu atveju 
kalinys būdavo apkaltintas 1 
pabėgimo ruoszimu ar pana
sziai__

Vargas negalais sugabeno
me viską in stovykla ir pradė
jome Kalėdas ruoszti. Visi 
turimi valgiai sudarė musu 
sanlygose tam tikra prabanga.

Kiekvienam kaliniui teko po 
viena silke, truputi džiovintu 
vaisiu, po keletą pyragaieziu, 
ir tai buvo viskas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nesirūpina

riai prieszinasi priesz ta nauja 
taksa.

J. Maxwell, Keystone Auto
mobiliu draiveriu kliubo pre
zidentas sako kad valdžia gali 
gauti tuos pinigus kitomis 
priemonėmis negu taksomis 
ant draiveriu. Jis sako kad 
jau ir taip automobiliu savi
ninkai yra baisiai taksuoti!

INAUGURACIJA
NAUJO PENNA 

GUBERNATORIAUS 
-i——

Sniego Sutrukdintas
HARRISBURG, PA. —

Inauguracijos naujo Pennsyl
vanijos 37-tos Gubernatoriaus 
invyko Utarninke, .Sausio 20 
diena, 12:13 valanda popiet. 
'Naujas Gubernatorius David 
L. Lawrence 69 metu amžiaus, 
buvęs Mayoras isz Pittsburgh 
miesto (Demokratas) užėmė 
vieta George M. Leader. Nau
jas' Gubernatorius yra pirmu
tinis Katalikas iszrinktas Pen- 
nsylvanijoj.

Buvęs Philadelphijos Teisė
jas John Morgan Davis taipgi 
buvo iszkilmingai invesdintas

reikalinga nes dabar vis dau
giau pinigu reikia del apsau
gos.

DU VAGIAI SUIMTI
PHILADELPHIA. PA. — 

FBI agentai suėmė ir suaresz- 
tavo du troku draiverius už 
sznapso vagyste. Sausio ketu
riolikta diena apie trys szimtai 
bonku sznapso buvo pavogta 
isz Kramer Brothers Freight 
Line Truck kompanijos. ’Du 
troku draivėriai ir vienas sa- 
liuninkas buvo suaresztuoti.

FBI agentai buvo paszaukti 
nes buvo galimas daigtas kad 
tas pavogtas sznapsas butu 
iszvesztas isz valstijos.

Jie suėmė dvideszimts asz
tuoniu metu amžiaus Michael 
L. Andrews ir dvideszimts tri
jų metu amžiaus Joseph R.

Jis sako kad valdžia ir at- kaipo Pennsylvanijos Leite- 
skiros valstijos per daug pini-1 penkių szimtu doleriu kauci-

Burns, kurie buvo padėti po
jos.

Kongresmenas Joseph W. 
Martin (po kaire) Repub- 

likonu partijos veteranas, 
Kongrese, pasitaria ir pasi- 
szneka su Kongresmenu Les 
lie Arends isz Illinois, kai 
Prezidentas D. Eisenhoweris

paskelbė kad jis nori ji isz- 
mesti isz valdybos. Vėliau 
pasirodė kad jis buvovpra- 
szalintas, ir Kongresmenas 
Chales A. Halleck isz India
na jo vieta užėmė Kongreso 
valdyboje.
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Kas Girdėt
1951 metuose Sovietai buvo 

paskelbė kad ju vaiskas susi
daro isz pustreczio milijono ka
reiviu .

'Nuo to laiko Sovietai yra, 
kartas nuo karto paskelbė, kari 
isz viso jie savo vaiska yra su
mažinę ii- paleidę daugiau kaip 
du milijonu kareiviu.

Reišzkia, jeigu mes Sovie
tams tikėsime, tai visa Sovietu 
Rusijos armija dabar turi ma
žiau kaip keturis szimtus tuks 
tancziu kareiviu.

Czia tai jau tikras kas ne- 
aiszku: ar mes nemokame kaip 
rokuoti, ar Sovietai pamirszo 
kaip meluoti.

Varszavoje, kelios Komunis
tu partijos yra .susitariusios 
iszleisti tarptautini mėnesini 
žumala.

Kitu krasztu Komunistai la
bai prieszinasi. Lenku, Yugo
slav, Vengru, Romėnu ir Ita- 
lijonu Komunistai yra pareisz- 
ke savo* pasiprieszinima.

Pragoję buvo nutarta toki 
žumala iszleisti.

2^A - B - CELA^S
t arba pradžia J

SKAITYMO ;
...ir... i

: RASZYMO
| 64 pus. Did. 5x7 col. I

Dabar Po 25c. ■
Saule Publishing Co., <

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

Pypkes Durnai

sias klausimas Amerikoje. 
Sztai kaip dalykai dabar sto
vi:

Fabrikai trumpina darbi
ninku darbo dienas; nieko ne
samdo*, daug senu darbininku 
paleidžia,.

Kon trakt ori a i daug mažiau 
nauju namu stato. Biznis visur 
prastas ir prastėja,. Amerikie
cziai mažiau visko perkasi, 
mažiau praleidžia ir daugiau 
taupinasi jeigu turi isz, ko tau- 
pintis.

Mažiau žmonių perkasi di
delius daigins, kaip automobi
lius, refrigeratorius, baldus, ar 
taisosi namus.
I Žmones dabar greiezian isa- 
moka savo* skolas ant daigtu 
kuriuos jie buvo* pirkesi ant 
iszmokesczio ir mažiau kitu 
daigtu ant iszmokesczio* perka
si. Žmones nesiskubina, pirk
tis brangesniu daigtu, kaip 
nauju automobiliu.

Fabrikai mažiau ibiui o- turi, 
mažiau visko* gamina, ir ma
žiau darbininku reikalauja ir 
už tai vis daugiau ir daugiau 
tu darbininku .atleidžia.

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

Sovietu, Rusija pasižadėjo 
pasiunsti trisideszimts penkis 
tuikstanczius tonu tavoro in 
Indonezija.

New York valstijoje, su ma
žu kysziu 'žmogus, kuris nemo
ka nei skaityti, nei raszyti, nei 
automobiliu vairuoti gali gau
ti vairuojimo laisnius.

Yra,...
Tokiu Žmonių,
Kurie norėtu kad visi
Gerai apie juos kalbėtu 

ir mislytu,
Bet patys greitai 

apjuodina kitus.

Vaszingtone, 28 metu am
žiaus troko* draiverys, Howard 
Henry Coleman, suareszluotas 
už pasivogima risz vieszbuczio 
ir restauranto tris tonus pa
klodžių ir staltiesių, ir paskui 
jas parduodamas už skudurus, 
pasiaiszkino: “Asz, ėmiau tik
tas, kurios 'buvo labai sutersz- 
tos.”

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No. 102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
Isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinia (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., 
20c.

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

lapin. 20c.
No.158—A p i e Kapitono* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautai! 
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; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

In Charlotte, North Caroli
na, keturi kandidatai del £en- 
lral.lligli_ School mokslo szta- 
bo vietų, vienbalsiai nutarė 
kad. jie nenori tokiu baisiai di
dingu ir szauniu vardu, kaip: 
pre zident a s, • v ice-prezi d en t as, 
sekretorius, iždininkas. Jie 
paskelbė kad jie in rinkimus 
stoja del vietų kurias jie pa
vadino: Didelis Bosas; Mažas 
Bosas; Pisorius ir Pinigu Mai- 
szo Laikytojas, i

Jie sako dabar visi žmones 
ju pareigas gerai supras.

In Depew, New York vals
tijoje, trisdeszimts septynių 
metu amžiaus mokintojas bu
vo mokslo sztabo suspenduotas 
sakti gavo, kai jis rasztn in- 
teike savo klasių ir savo darbo 
raportą, sanskaita, kuri, maž
daug szitaip skambėjo:

Darbo valandos per sau vai
te — szeszios deszimts*.

“Overtime” už daugiau 
darbo — nieko.

Liuoslaikio už daugiau dar
bo — nieko.

Alga, — prasta,.
Dėkingumas — nieko.
Kaip man darbas patinka — 

Ptfu!

valstijoje, Ponia. Shelby Thrift 
apskundė sztorninka, grocer- 
ninka, Roy Duvaul ant pustre
czio tuksta,nezio doleriu. Ji sa
ko, kad jo sztorez gaidys jai in 
koja inkirto. Ji toliau aiszki- 
na, saliydama, .kad . tas_sztor- 
ninkas gerai žinojo kad tas 
gaidys visiems kostnmeriams 
taip kerta, ir kad jis visai ne
paisė ir leido* tam gaidžiui 
straksėti po jo sztora.

Sztominkas Duvaul teisėjui 
aiszkinosi kad tas gaidys ne jo, 
kad jis kuriam susiedtii prigu
li ir kad jis nepraszytas kas
dien Užeidavo in jo* sztora.

In Camberely, Anglijoje, ba 
goezins Richard Mack, viso
kiais 'budais stengiesi savo se
serį Mildred sustabdinti nuo 
cigairetu. rūkymo. .Jis, sakyda
vo, kad tai nereikalingas ir 
brangus paprotys.

Kai jis pasimirė, jis savo 
testamente isz szimto penkioli
kos szimtu tukstancziu dole
riu tai savo seserei paliko ke
turios deszimts penkis centus.

Amerikiecziai pereitais me
tais, užsienyje praleido beveik 
du bilijonu doleriu.

Jie praleido penkis szimtus 
asztuonios deszimts milijonu 
doleriu vien tik ant kelionių.

In Wenatchee, Vaszingtono

— Kožnas isz guodotinu 
skaitytoju “Saules” turi savo 
gimines, prietelius ir patins
tamus, kurie da ne skaito 
“Saule” ir nežino apie josios 
gera patamavima del labo 
Lietuviszkos visuomenes. Pre
ke tokio laikraszczio kokiu yra 
“Saule” yra tiktai septyni do
leriai ant meto.

Jeigu musu skaitytojai pri- 
siuns adresus tuju kurie da ne 
yra susipažinę su “Saule” tai 
jiems nusiunsime kelis numa- 
iius ant pažiūros,

'Senatorius Mike Mansfield, 
Demokratas isz Montana vals
tijos ragina Kongresą pakelti, 
padidinti kareiviu ir karinin
ku algas. Jis sako kad dabar 
gabesni ir tinkamesni vyrukai 
nesiskubina stoti in vaiska, 
nes algos per prastos. Jis teip- 
gi sako kad labai daug mokin
tu ir gabiu karininku stoja, isz 
vaisko, nes jie daug daugiau! 
gali uždirbti pramonėje ar biz
nio eilėse. Jis sako: Didesriesl 
algos duos mums galbehsnius 
kareivius ir palaikys mokintus 
karininkus.

Bedarbe vis yra svarbiau

BAUSME
UŽ NETEISINGA

PRISIEGA

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.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu 

vese, ar Kriksztynose, vaiszin 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

Tikras Atsitikimas

yOKISZKI laikraszcziai ra- 
szinejo apie sekanti atsiti

kima, kokis atsitiko Vestfali
joj.

Viena puikia (diena, Liepos 
menesyje, iszejau pasivaiksz- 
eziot. Nuejas gera szmota ke
lio, iszigirdau prisiartinant ka
rieta, kurioje paregėjau gerai 
paižinstama. daktaru, kuris pa
regėjus mane, liepe važnycziai 
sustot ir, linksmai paszauke:

— Kur tai taip ponas Juo
zai? Jeigu, ant pasivaikszczio- 
jima, tai sėsk su manim, taip 
senei, nesimatėm, bus man 
linksmiau važiuoti.

/

Nujdžiugau ant praszymo 
daktaro ir nuvažiavau su juom 
in kaima, kuris buvo atitolin
tas apie myle kelio, kur sku
bino* jisai pas ligoni.

Pradėjome konia, tuojaus 
apie visokias ligas, apie nau
jausius iszradimus gydyme ir 
1.1. Staigai daktaras nustojo 
kalbėt ir giliai užsimislino. Po 
valandėlei vela tare:

— Viską ka ponui kalbė
jau yra davadu jog nieko slap
tingo nesiranda ko gyduoles 
neiszgydo, bet turim pripažin
ti jog atsiranda ligos apie ku
inas sunku yra mums datirti 
priežastis juju" pradžios. Pa
tinsti ponas mane, jog ne es
mių lengvatikis ir netikiu in 
Visokius niekus, bet ne per se
niai, turėjau ligoni, kurio liga 
negalėjau sau iszreikszt pagal 
gydymo mdksla.

— Ir kokiam spasabe sau 
ja ja iszreiszkia ?

— Del manės liga likos* 
slaptybe, kurios negalėjau sau 
iszreikszt, nes kaimynai ligo
nio kalbėjo jog tai buvo baus

me Dievo už ^teisinga prisie
ta/ '•

—• Kaip tai? Tai tavo ligo
nis buvo neteisingai prisieges?

— Pagal teismą, tai neisz- 
tyrinejo to, nes balsas žmonių, 
nuteisino ji kaipo tokiu.

— Bet koki buvo ženklai 
tosios nepaprastos ligos tavo 
ligonio?

— Klausyk, kaip buvo: 
Priesz keliolika, menesiu atga
lios, atėjo pas mane darbinin
kas isz kaimo, in kuri dabar 
važiuojame ir prasze manės, 
idant apžiureczia jojo pirszta, 
kuris nuo keliu dienu pradėjo 
skaudet. Paregejas pirszta, pa- 
teminau tuojaus jog pradėjo 
put. ApžiurejaĮK.Jigoni, buvo 
sveikas ant klano; ant mano 
klausymo, atsake jog' pirszta 
nebuvo sumuszes nei suspau
dęs niekur, jog staigai pradė
jo skaudet ir put.
I — Padariau kas reikėjo, 
apžiurėjau ranka ir liepiau ve
la ateit pas mane už fflSiu die
nu. Atėjo nebagelis ant paskir
to* laiko, bet su nusistebėjimu 
pabėgėjau jog * jau nykszt i s, 
kuris pirmiausia pradėjo skau
det, kone nieko* jau nesirado, 
kone buvo nupuolęs, o* pradėjo 
antras pirsztas put. Pradėjau 
naudot visokius budus dakta- 
riszkam moksle, bet ant- ne
laimes nieko negelbėjo; pirsz- 
tai nupuolinejo nuo deszines 
rankos vienas po kitam.

Priežastis tosios riavatnos.li
gos negalėjau surasti ir nega
lėjau iszgelibet nei vieno pirsjy 
to. Kada, paskutinis pirsztas 
nupuolė nuo rankos, žaidulis 
greitai sugijo.

Ligonis pas mane ateidavo 
pats vienas ir nieko daugiau 
nuo jo nedaižinojau, kaip tik 
tiek, jog buvo idarbininkas, bet 
būdamas vela tam paežiam

kaime pas kita ligoni, uižklau- 
Siair 'kai'fr’Ttirisi nra.no ligonis 
su. skaudanezia ranka.

— Ei ponas (daktare, atsa
ke man gasipadoris, kurio bu
vau užklausęs, vargsza.s tai 
žmogus, teisybe, bet ka-gi da
bar pradės? Bet ar reikėjo jam 
taip sunkiai nusidėt priesz, 
Dieva ir tokia, bausme ant sa
ves užsitraukt ?

— Tai bausme* Dievo*,, toji 
(liga? Užklausiau nusistebė
jas: Ka ijsai tokio buvo pada
ręs ?

— Ar-gi ponas daktare ne
žinai? Juk visi kalba apie tai, 
jog prisiege ne tikrai o Dievas 
ji dalypstejo koliestva, jam 
ant nubaudimo, o kitiem kaipo 
persegejima.

Dąsiklausinejau da kitu 
apie mano buvusi ligoni ir vi
si ta pati tvirtino jog tai hu- 
baudimas Dievo.

— O gal but; atsakiau, jog 
pats prisipažinsti jog tikros 
priežasties tosios ligos nebu
vo, o vienok galėjo tai būti nu
baudimas Dievo.

Daktaras nieko jam neatsa
kę ant mano klausymo, nes 
sztai stojone priesz narna, ku
riame lauke pribuvimo dakta
ro.

—G A L A S—

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleriiute: 
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. 25o.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai im Szventa Že,mej_ 
Beda; Tamsunus 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 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kaficzios 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;

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

srito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS,. 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apruszyimu, d i d « I ••

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, Tamas, 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
iu 20c.

<3^ Užsisakant knygas 1b» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisinn- 
timo kasztu. *

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy Citer, F<-. - IL I. *



“SAUL®” MAHANOY CITY. PA.

NEPAZINSTAMAS 1
ĄUKSUTIS kilnus, geros

* szirdies, auksztu noru ir to
limas linksmai nžiarieziam mi
nios gyvenimui žmogus, ne
karta pasiszalines is-z žmonių 
tarpo., eijdavo kur vienas in 
laukus ar iri. nžianezia giria ir 
ten vienas giliai susimanstes, 
vaiksztinedavo, ar tai knyga 
skaitydavo ar ant akmens atsi
sėdės ka nors slapta raszine- 
davo. 1

Viena karta eidamas taku 
sutiko nepažinstama, viduti
nio- amžiaus, isziblyiszkusio, in- 
domaus, malonaus vendo žmo
gų, kuris mandagiai atsipra- 
sžes, gražiais žodžiais tarė 
Auksueziui.

— Nepažinstamas prieteli, 
atleisk ka/1 drystu tave užkal
binti: Asz daug metu važine- 
jau po platu pasauli, visas 
valstybes- aplankiau, daug gra
žiu vietų upin, ežeru, kalnu ir 
miszku užėjau, invairans budo 
ir paproeziu žmonių sutikau., 
visur galva-trukcziais gyveni
mas teka, visur linksmo- veido 
žmones regėjau, vaikszczioja, 
juokauja, net ju juokai po visa 
szali skamba, o tokios szalies, 
kaip ežia, dar niekur nesuti
kau, visur tylu, tik paukszeziai 
vieni dainas -dainuoja, o- žmo
nes visur visi nuliu,de, nuvargę 
vieni kitu bijo; užkalbinti žo
džio neatsako.

Pasakyk man, geras žmogau 
kokia nelaime toje szalyje 
vieszpatauja?

— Atleisk nepažinstamasis 
jai _asz nesakysiu tos szalies 
žmonių nuliūdimo ir nelaimiu, 
atsake Auksutis.

—■ O, neslėpk p-riesz mane, 
sizventai isz-klausysiu graudin
gu žodžiu!

— Ne, žmogau, asz nepasa
kosiu, kadangi niekas apie 
tai nekalba, ne draugas drau
gui, ne tėvas, sunui, tik visi vie
na ir ta paezia nelaime ken- 
czia.

— Asz tau daugybe aukso 
duosiu, tik papasakok.

—- Ne, negaliu!
— 'Mirtimi prislegiu tylėti, 

kaip žeme.
— Galiu tik keletą žodžiu 

tau pasakyti, ‘bet -pirma turi 
sekti paskui mane.

Ir Auksutis atv'e-de nepa- 
žinstamaji prie seno rūsio ir 
atveres -storas, ąžuolines duris 
tarė:

— Praszau Užeiti!
Nepažinstamasis su nusimi

nimu inženge in tamsu rusi, o 
dar labiau nustebo kai Auksu
tis jas užveres užrakino.

— 'Broli, kam uždariai du
ris, asz bijau, dreibaneziu bal 
su. isztare riepažinstamasai.

— Nebijok, mano- namuose 
nieko pikto- neatsitiks, tarė 
Auksutis degdamas žvakia. 
Bet dar labiau susirūpino- sve- 
czias isžgirjdes beldimasi in du
ris.i

— K,a riša ežia reiszkia? 
Auksutis atrakino- duris.
— A, tai tu Petrai, praszau 

užeiti, ir vėl nžleiįdes duris, už
rakino.

Sveezias iszga Stingai pa
žvelgė in juodu.

— Jus norit isz manes pa- 
sitycziot, iszleiskit, asz turiu 
eiti.

— Juk tamista norėjai isz- 
girsti musu szalies žmonių nu-

sinonimą, tai asz ir atvedžiau.
O kam in vedai mane in 

ta, (požemini urvą, ar tam, kad 
nuslopinti, ar kad pagelbės 
sza.ukiant nieks neiszgirstu?

—• Taip, kad niekas neisz
girstu ka asz tau papasakosiu.

Viename. miestelyje- pas - 
viena bobele, 

Pribuvo in sveczius 
sesele, 

Ant. veido ne szio 
nei to, 

Tai kaip vaikinai pajuto, 
Isz rišu sžaliu ir 

užkaboriu,
Bosas namo,

Isz džiaugsmo net 
dainavo,

Ba gerymo turėjo 
in vales, 

Visko be įgalės,
i Isz to viso, 
Ant galo viskas

i sumiszo,
Kaip- laukiniai pradėjo, 

Dėdės tuoj atėjo---
Pas vaita nugabeno, 

Dideles bausmes gavo. 
Tai vis taip būna kur 

to-kis susirinkimas, 
Ten buna verksmas, 
Ir dantų griežimas.

* * *
Daugi yra tokiu senu 

monkies visados, 
Ka. nudabytus plaukus 

Turi ant galvos, 
O kad nuo uteliu 

atsiginti, 
Beike visokius budus 

mėginti.
O jus biednos senos 

į monkies,
Spangius tuszt-galves, 
Beike sziek tiek galva 

padabyti,
Iszszukuot ir gerai 

užlaikyt, 
O tada uteliu nebus, 

Visos pastips ir pražus.
* * *

Ne nepasijutau kaip
- In viena pleisa 
Arti Szamoku pribuvau,

Ten guzutes yra 
daugiaaše, 

O blaivu mažiause.
Merginos daugiau.se 

girtuoklius myli, 
Ba nuo girtu daugi 

iszviliot gali. 
Merginos ant tokiu vyreliu 

lauke,
Isz kiszeniu pinigus

- isztrenke.
- Gerai mergeles teip

darykite, 
Girtuoklius proto 

mokykite!
* * *

Dabar truputi pasilsėsiu 
Ir namo nuipiszkesiu, 
Ant galo, tuom kart, 

Visoms- tariu Gud bai!

Mirdamas tėvelis man sztai ka 
pasakojo- ir liepe susiraszyti in 
knyga ir taip asz padariau.

Auksutis iszsitrauke isz pa- 
szones stora sąsiuvini ir prie 
žvakes skaitė:

“Musu tėvu, tėvai, ne taip 
gyveno; ju seni vaidylos pasa
kojo apie didžiu žmonių dar
bus, kanklininkai dainas dai- 
kryviai reikszdavo žmoniems 
navo ir kele žmonių dvasia, 
dievu norus ir valia, o vaidilu
tes amžina ja ugni sergėjo ir 
neleido- užgesti tėvynės meilei.

Bet dievuliai kitaip- mu-su 
šzaliai leme, jaunuoliai nukry
po nuo tiesaus kelio, nustojo 
s-avo tėvus gerbė, užmirszo 
dievus garbinti ir Aukszcziau- 
ses Perkūnas nubaudė visa, 
kraszta.

Atplūdo- isz kitos -szalies 
žmones1, viską užgrobė, kaimus-, 
pilis, szventyklas i-szgrio-ve, 
is-zilegino; szvenfasias girias 
iszkirto ir amžinaja ugni užge
sino- o žmones in nelaisve isz- 
vare, ilgai kankino, ryksztemis 
pere, kol jie nepasižadejo ju 
klausyti ir naujus dievus •gar
binti.

Ir dabar visur žandarai 
vaiksztineja po musu szali o ju 
akys visur visus sekioja ir 
klausosi, ka kas szneka, o ku
ris prasitaria apie garbingos 
Lietuvos praeiti, tam didi ne
laime: kalėjimas, Sibiras arba 
mirtis.

Ir toki sunku sielvarta ir 
sunku atėjimu junga musu 
žmones traukia, traukia ir vi
sa szalis didžia atgaila daro 
už padarytas nuodėmės, kurios 
tik kantrybe, prakaitu ir krau
ju tegali būti nuplautos, už
rūstinti dievai permaldauti 
laisve ir džiaugsmas žmoniems 
gražintas.

— Aeziu! Tarė syeczias, 
dabar asz viską suprantu, jus 
esate viena tu tautu, kurios už 
viską labiau brangino laisve, 
o piktadario nustelbti negalite 
jos u-žmuszti ir urvuose, giliai 
pasisle-pe, praeities laisvąsias 
dienas, niekam nematant, ap
raudoję t. Bet jus nenusimin
kit, praeis penkiolika metu ir 
kils pasaulyje didis, niekur ne
girdėtas. karas, o pirmas ar- 
motn aidas kaip perkūno 
griausmas aplėks visa žeme 
rūstingai igiriausd'amas, “lais
ve nuvargintoms tautoms, lais
ve visiems, kas jos trokszta.”

Ir tuomet bus vienas iszeji- 
mas, laimėti arba amžinai žū
ti. Taigi, budėkite, ir bukite 
prisirengia, rasi, jusu atgaila 
liks dievu iszklausyta. ”

Tai pasakęs atsistojo. Dabar 
asz einu. i

Auksutis atrakino duris ir 
iszleido sveczia, kuris iszvydes 
gražius saules spindulius isz- 
kilmingai riusiszy<psojo ir di
džiais 'žingsniais nukeliavo.

— Ar girdėjai ka sake ne- 
pąžinstamasai ? Prabilo. Auk
sutis in Petra. Ar supratai ko
kia ateiti mums pranaszavo?

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

Petras pažvelgė in szriesa, 
-besiveržianezia pro duris in 
rusi ir maldingai susiėmęs ran
kas pratarė:

— Te bus palaiminta toji
valanda, kurioj iszgirdau, lyg

BUKIE TUOM KOKIU ESI

j^EIMUTE, užklausė moti
na savo 19 metu dukreles,

kada, visi buvo susedia prie 
pusrycziu Nei elios ryta. Ar 
Czahikas tave atlankė vakar 
popiet T

—■ Teip, a'lanke, pripaži
no patogi Flaperiut e.

— Ar pasilikai ji su kimo- 
na ir plaukai-; susuktais in 
blekes?

—• Teip mamyte, atsiliepe 
Meimute szypsodama. -

—- Mano įdukrelia, esu nu
stebus isz tavęs. Nenoriu kisz- 
tis už daug ir 
žinau, jog as: 
ko- budo moth 
daugiau nedai y t, nes tai nepri
tinka teip pasitikt savo myli

tavo- veikalus ir 
esmių sėnovisz- 

a, -bet meldžiu to

ma.
jog

., bet yra dalykai

— Mamyte asz 'žinau, 
Czaliukas atūna tankiai pas 
mus ir ytra fain baisas ir visi 
mes ji mylim, 
ka gera mergpite nedaro. Asz 
daugiau teip
ke Meimute, ijucziuo-dama vei

nedarysiu, atsa-

for the

Let us show

ower

. .-g enclo««re 
m(“C Le ' 

te.ponae car
taformw*'

INaTURALLY, they're Important to you! That's why we want you 
to see these Invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitgtionsl Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
—to show you the "Flower Wedding Line.*

created by C/ve^enc^

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

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly
correct!

užgesusia, vilti, laiminga, ryto
ju.

Ir jiedu ilgai susimanste sto
vėjo ir -žiurėjo pro rūsio duris 
in szviesa.

-----PABAIGA-----

dus motinai.
— O asz protestavoju ežia 

ant vietos, atsiliepe ievas už
pykęs. Velnias -žino- prie ko 
svietas eina, jau ka. toisio-s mer
ginos sziandien iszjdaro- tai ne 
pats velnias neiszmislina. Ko
kia paguodouia- gali turėti vy
ras del merginos kuri pasitin
ka ji pusnuogiai!

— Dovanok teveli, atkirto 
jauna flaperiute, bet asz keti
nu teketi už Czaliuko, ir noriu 
pasielgt su juom teisingai. Ne
noriu paniekint, senoviszko 
budo merginos, bet ir naujos 
mrdo-s merginos turiu apgint. 
Asz myliu Czialiuka kuri ne- 
permainyczia ant szimto kitu 
cigarsztoriniu -bumeliu. Teip 
atėjo vakar, ba asz ji prasziau 
kad ateitu, nes turiu pas- ji la
bai svarbu reikalą. Pasire- 
dlžiautyczia in savo “kimona“ 
siuviniojau plaukus in blekes ir 
uždėjau ant kojų tavo senus 
pantaplius.

Matai asz norėjau ji pama

tyti kaip jisai iszrodo papras
tai, nese ji da niekados nema- 
cziau nesiskutusi, be kalnie- 
riaus ir padabinta kaip lelu- 
kia. Norėjau idant jisai maty
tu mane kaip matys po szliu- 
bui kadri. stovėsiu prie pe- 
ezians, o teipgi norėjau matyti 
kaip jisai iszrodys kada, bus 
mano vyru. Pagal mano nuo- 
mbnia, tai daug merginu apsi
gavo isztekcįdamos už tokiu 
sporteliu kurie pasidabindavo 
kaip beždžiones atlankydami 
savo- mylenas, nematydami 
vieni kitu kaip iszrodo - kas 
diena, o-'neipasiriejdžiusius, ap
gindami vieni kitus. Merginos 
kurios vis yra pasiredžiusos 
kaip lelukes, o po apsivedimui 
iszrodo kaip raganos. Czialiu- 
kas ka-Ja ateina pas mane, tai 
visados szvariai apsiredo-, nu
siskutęs-ir su kietu kaln-iere- 
liu, asz norėjau ji matyt kaipo 
paprasta vyra su sze-pe-eziu ant 
veido arba tarka, jeigu asz ji 
myleczia tokiu kokiu jisai tik
rai yra, tai mylėsiu ant visa
dos, tas pats ir su manim. Ma
no mylimi tėveliai, dabar kad 
vienas kita, matėm kuom ir ko
kiu kas yra, be puikiu plunks
nų, todėl mu.su veseile atsibus 
už keliu menesiu!

— Dievaž, negirdėjau idant 
sziandienines merginos teip 
elgtųsi. Už mano- laiku, buvo 
kitaip. Velnai žino prie ko ta
sai svietas -.daeis, asz su tavo 

motina kitaip. Well, daryk 
kaip tau patinka. Ir nuspjovęs 
tėvas, nue-jo in kuknia, užsirū
kę pypkute ir giliai užsimisli- 
no apie savo jaunystes dienas.

»I’**I**I**J**X**Z**I,a*I**Z**I**J**5**J*i

Pajuto Sunkenybe 
Vilmužnos :: 

» i < r ••

J Tūlas žmogus, kuris buvo 
sveikas ir drūtas, sumanė uba
gaut ne kaip imtis prie teisin
go darbo-. Karta sulgryždamas 
in kaima kuriame- gyveno-, už
migo prie kelio. Eidamas pro- 
ten zokoninkas pasilenke prie, 
gulinczio, iszeme jam szmoteli 
duonos isz krepszio ir padėjo 
ant krutinės mieganezio. Tasai 
tuojaus pradėjo- sunkiau kvė
puot, dejuot ir prakaituot, ro
dos nuo dideles sunkenybes ar 
baimes. 1

Tame ji zokoninkas pabudi
no ir užkląuse:

—• Ka? tau yra. kad taip 
sunkiai dejuoji ir dūsauji.

— Rodėsi man kad -didžiau- 
ses kalnas ant manes užgriuvo-, 
norėjo mane užsmaugt ir in 
pekla instumt, atsiliepe uba
gas.

— Blusti, mano žmogau, 
nebuvo- tai kalnas tik truputis . d i
duonos isz- tavo krepszio. Tik 
apmi-slyk, kaip tau bus sunku 
tosios almužnos kurias renki 
apgiavingai nuo- ižmoniu, no- 
rints -da turi pajiegas užsidirbt 
ant duonos.

Ubagas suprato ka jam zo
koninkas prikiszinejo ir nuo 
tos dienos daugiau neubagavo.

Tikrai Amerikoniszkai
Gyventojas isz Chicago 

įsusitinka su gyventoju isz 
New Yorko ir kalba:

— Pas mus Chicage ran
dasi tokis milžiniszkas teat
ras, kad drueziauses žmogus 
negali numesti kiauszinio 
ant scenos, nuo galerijos.

— Tai nieko, atsako gy
ventojas isz New Yorko: pas 
mus jeigu kas numeta szvie- 
žia kiauszini isz galerijos tai 
pakol nupuola, tai jau yra 
susmirdęs. , ’

Ant Gavėnios
’“T“

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

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaiis Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postai Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa,

daugiau.se
mu.su


ZiniosVietines Mažyte Palegelę

— ~ Vienas isz dvieju auto
busin isz Schuylkill Transit 
Lines važiuodamas isz Maha- 
noy City in Harrisburg" in nau
jo Gubernatoriaus David L. j 
Lawren'co invezdinima, pasly-1 
do netoli nuo Farm Show na-' 
mo ir nuslydo nuo vieszkelio. 
Bet laime kad nebuvo kitu au
tomobiliu ar trokn ant to 
viešzkelio tuo laiku ir už tai 
niekas nebuvo sužeistas, nors 
dauguma moterių, kurios va
žiavo atsidūrė ant to autobusio 
grindų. Autobusis buvo taip 
sudaužintas kad draiverys tu
rėjo 'paszaukti kad kompanija 
kita autobusi pristatytu. Daug 
autohusiu ir automobiliu buvo 
iszvažiave isz miesto ir Potts- 
vilios in tas iszkilmes.

— Utarninko pripuola Szv. 
Jono anksz., Tautiszka Vardi
ne: Laba. Ir ta diena: 1943 m., 
Amerikos bombnesziai pirma 
syki aptemdo Vokietijos 
kraszta su savo szeszeliais ir 
bombarduoje svarbiausias vie
tas; 1880 m., iszradejas Tho
mas A. Edison paskelbė kad 
jis, iszrado elektros szviesai 
pūslele; 1957 m., didelis keto
nu inžinu ka.risz.kas croplanas 
susprogo ir sudegė, kai jis kri
to, 12 lakūnai žuvo isz Eielson 
Air Base, Fairbanks, Alaskoje.

—• Sukatoj pripuola Timo- 
tiejo, o Tautiszka Vardine: 
Rainis. Menulio atmaina: Pil
natis. Ir ta diena: 1939 m., že
mes drebėjimas in Chile, mies
tai sugrauti, trisdeszimts tuk
staneziu žmonių žuvo; 1848 
m., surado aukso Californijos 

—valstijoje. - -...............
—• Grabnyiczios szimet pri

puola Panedelyje Vasario Feb. 
2-tra diena.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Septuagesima arba 
treczioji Nedalia. priesz Užga- 
venias ir Szv. Povilo atsiver
timas. Tautiszka Vardine: Pa

stele. Ir ta diena: 1953 m., Ang
lį još laivas’ “Empress of Cana
da’’' sudege in Liverpool uos
ta; 1932 m., Japonai insibriau- 
ja in Shanghai. Amerika per
spėja Japonu gerbti Amerikos 
pilie'eziu teises tame mieste; 
1957 m., Rusijos atstovas Ma
jor Yuri P. Krylovas Sovietu 
kariszko sztaibo pagelbininkas 
yra iszvarytas isz musu krasz- 
to, užtai kad jis pa slap tomis 
buvo- nusipirkęs daug musu 
kariszku intaisu ir norėjo ki
tus papirkti kad jie jam duotu 
planus, rąsztns musu armijos 
slaptu ginklu.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Polikarpo, o Tautiszka Vardi
ne: Szarke. Ir ta diena: 1880 
m., gimė garsus Amerikos Ge
nerolas Douglas MacArthuris 
kuris buvo Armijos Sztabo, ir 
Prezidento Harry Trumano 
pravarytas, už tai kad jis pra- 
sze ir reikalavo tokio karo Ko
rėjoje; 1950 m., žemes drebėji
mas Iran kraszte, dvideszimts 
žmonių žuvo; 1939 m., Barcelo
na miestas pasiduoda Ispani
jos tautininkai traukiasi in 
kalnus nuo- Komunistu; 1951 
m., Amerikos, valdžia nustato 
kasztu ir algų mokėjimą, kad 
viskas dar labiau nepa'brangtu 
ir kad darbininkai per daug 
nereikalautu, bet nieko isz vi
so to neiszejo; 1957 m., Ven
gru Vadas Jozef Dudas, suki
lėliu vadas buvo pasinertas 
mirties bausme; 1957 m., gar-

Nors tik dvieju metu am
žiaus szita mažyte Diana 
yra suparalyžiuota nuo rhe
umatoid arthritis. Ji yra 
viena isz tukstaneziu vaiku- 
cziu, kurie gauna pagelba 
isz March of Dimes Vajaus. 
Szitokius Vaikuczius Ilgo-

nines visai už dyka gydo ir 
stengiasi jiems pagelbeti. 
Už tai visi yra praszomi pri 
sideti prie to vajaus.

Szita mažyte randasi in 
Staiford Convalescent ligo
nine in Palo Alto, Calif.

re.

moving pikezieriu loszi-
Humiphrey Bogart pasįmi- Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS

INTOJAS

a Iki Gyvos

mAHamjV UllY, fa. y-------------------- — —

^PHIA, PA. —
Penkios deszimts septynių me
tu amžiaus Thomas Frattone 
buvo nuteistas iki gyvos gal
vos in kalėjimą už nužudinima 
savo žmonos, szeszios deszimts 
penkių metu amžiaus Ger- 

. trude.
Jo advokatas I. Raymond 

Kremer sako kad jis kreipsis 
in augsztesni teismą.

District Attorney pagelbi- 
; ninkas Richard Sprague buvo 
reikalavęs mirties bausme. Jis 
buvo priparodfis kad jiedu pe- 

, szesi ir nesutiko per septynis 
metus kai jie Įiuvo apsiženyje.

Vyras sako l;ad jis nieko ne- 
; atsimena ir kail jis savo žmona 

vo nei mates, 
s ta vakara bu- 
Fjis pasigėrė ir 
neatsimena.

ta vakara nebi 
Jis sako kad j 
vo saliune, ku 
po to jis niekt

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^'Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain. Michigan.
(-k-k-k-k-k-kF-k-k-k-k-it-K-kF-k-k-K-k-k-k-K-k** i -------------------------------------------------------------- j

ATSIMINK! Mielas Skai-j 
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules“ ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

— Ąnt žmogaus randasi 16 
ketur-kampiniu pėdu škuros 
isz kurios galima padaryt di- 
vona kuris turėtu asztuones 
pėdas ilgio ir; dvi pėdas plo- 
czio. '

Prie Altoriaus
Kunigas — Ar turi gera ir 

nepriversta norą paimti Mi
ka sau už vyra?

Motina Dukters — Niekas 
jo prie to neverezia, ji pati 
bėginėjo paskui ji per ketu
ris metus!

6Ž GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Apsisaugojo Mirties
Ligonis — Sveikas drūtas 

ponas daktare!
Daktaras — Ferpraszau, 

bet asz tamstos nepažystu.
L. — Kaip tai manes ne

pažysti? Juk mane, ponas 
daktare, priesz meta, gydei.

D. — Ar isztikruju? Tai 
man didelis dyvas Kad tu 
da gyvas sziandien!

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

Daugiau duoti Rusija mums 
negalėjo, tai yra, negalėjome 
isz jos paimti. Gana sunkia 

; dalyka sudarė eglutes gavimas 
ir jes ingabenimas in zona. 
Tai pavyKo, keliems tautie- 

! ežiams tiesiog aukojantis.
Pagaliau atėjo ilgai lauktas 

Kucziu vakaras. Už stovyklos 
valgyklos stalu sedejome apie 
130 Lietuviu ir 20 invairiu tau
tybių svecziu. Nors ir skur
džios buvo musu vaiszes, bet

Turėjo Teisybe

Prisipažino Po Mirties

Shenandoah, Pa. — 
Laidotuves Simono BrusokoJI npb 215% E. Cherry uly., invy- ( 
ko Su baloj. antra valanda po! 
įpiet isz Graboriu Oravitz kop- ’ 
lyezios, 635-637 E. Centre uly., j 
iv palaidotas iii Kai vari jos Į 
kalno kapinėse. Grabnesziai 
buvo: Paul Novotka, John Yu- 
has, Frank Petok, Jos. Eva- 
nousky, Walter Kessler ir Ed.! 
Pau labinsky.

— Betracija Banketiene tn- j 
re jo operacija in Locust Mt. li-j 
gonbute.

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

Tik Du Menesiai

. Pirmas — Tai vyreli! Ana 
ve! Su nauju overkoeziu! 
Ar daug užmokėjai?

Antras — Ka ežia daug! 
Tai kasztuoja du menesiai 
kalėjimo.

5

a] ne j

les nuo 110!) Amsterdam uly

Utarninko vakaru in Szv. Lu
ko ligonbute. Velione daugelis 
metu atgal gyvgno Colorado,

* Saugokis piktumo tykaus 
žmogaus.

i * Nei kardas, nei ugnis tiek 
blogo nepadaro kiek liežuvis.

arti Lost Creek kaimelyje. Pa
liko trys seserys: Helena Mul
len. Margareta ir Mare, visi isz Į 
New York. Pns-sesere Patari-i 
na Miller mire 1957 metuose.' 
Kūnas likos parvesztas in She-j 
nadoryje pas Grab. W. Men-i 
.kieviezio koplycz.ia, 15 E. I 
Cherry uly., ir palaidos Suba- 
tos ryta in Szv. Vincento pa-i 
rupijos kalninėse Frackvillojo. |

Fort Carbon, Pa. —
Apie penki sziintai niainieriail 
isz Packer,. Lost (’reek ir Sa
lem kasiykliu iszejo aut strai
ku, isz. priežasties Health ir 
Welfare Pundo ir naujo kon
trakto. Kasykliu ir Unijos val
dyba tirineja srtaiku. Gal 
straikos užsibaigs in trumpa 
laika.

— ' “ Saule ’ ’ turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas i 
yra agemu. Jeigu kožnas skai-' 
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu; 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, į 
o “Saule“ bus jusu didžiausiu j 
laikraszcziu. Acziu!

Sztai Jau Ir Pavasaris

Nežiūrint kad beveik vi
sur sniegti ir szalta, bet jau 
moteriszkes rodo ateinan- 
czio pavasario mados kaip 
szita mergina. Iszrodo kad 
moterių “dreses“ bus vilno
nes ir apdengs padoriai ju 
gražuma.

160 PĮaslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Ponia — Pasakyk 'man, 
kodėl apleidai paskutine 
vieta tarnystes?

Tarnaite — Kas ežia per 
klausymas? Ar asz klausiu 
jus, kodėl paskutine tarnai
te negalėjo ilgiaus pas jus 
būti?

KAM TOS
STRAIKOS?

WASHINGTON. D. C.—
Kai lakūnai ant trijų eroplanu 
kompanijų iszejo ant straiku

eroplana 
gauna 

$19,000 ant me

iki asztuonios

dei didesniu algų, sztai ka jie 
pirm straiku gavo:

Lakūnas, kuris 
vairuoja Amerikoje, 
tarp $16,000 ir 
tu.

Kai kurie į auna biski ma
žiau; kiti gaui a $25,000.

Jie dirba tarp septynios de
szimts penkių
deszimts valandų ant menesio. 
Tai reiszkia tarp asztuonioli- 
kos ir devyniolikos valandų 
per sanvaite. Ir in szita laika 
jie prirokuoja laika kada jie 
mokinasi ir prirengia savo ke
liones marszruta.

Reiszkia, jie gauna tarp sep
tyniolikos ir dvideszimts dole
riu ant valandos. Kiti gauna 
dvideszimts penkis dolerius 
ant valandos.

Ir lakūnai neturi mokėti už 
apdrauda, kompanijos ta ap- 
drauda apmoka, ir kiekvienas 
lakūnas yra kompanijos ap
draustas ant penkios deszimts 
tukstaneziu doleriu.

Ir beveik visi lakūnai turi 
kita darba kai jie vairuoja 
eroplana.

Už tai mes vėl klausiame: 
Kam szitos straikos? Kur ir 
kas nors puse tiek uždirba?

Bankos Prezidentas, sze- 
szios deszimts dvieju metu 
.amžiaus Willis Pope isz Co
lumbus Mississippi, kuris a- 
na menesi pasimirė, paliko 
raszta del F.B.I., agentams 
kad jis buvo pasivages du 
szimtu tukstaneziu doleriu 
isz tos bankos. Niekas nega
lėjo in tai tikėti, nes jis bu
vo tokis pavyzdingas ir ge
to miesto gyventojas, ir baž- 
nyczios rėmėjas.

Price $3.00 s““
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MAI.DA . . .

; Viesz. Jėzaus ir ; 
; Motinos Szvencz.
! Sapnas Motinos Szven- ! 
! czia’usios, mieganezios ' 
! ant kalno Alyvų, žemei 
i Batanijos, bažnyczioj 
! Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

Butu Jau Per Daug
Burdingierius kalba in 

gaspadine — Ak, miela mi- 
siuke, norecziau tavo szir- 
dyje gyventi ant visados!

Gaspadine — Vai tu szunc 
snuki! Jau keturi menesiai 
kaip už burda neužmokėjai 
ir da norėtum mano szirdyje 
įgyventi.

* Jeigu kvaila motere nu
siperka nauja skrybėlė, tai jai 
iszrodo kad visa miestą pada
bina.

szirdingos, ir visi svetimtau- 
I ežiai gėrėjosi Lietuviu atkak- 
: lumu ir pasiryžimu net ir to- 
I kiose sanlygose iszlaikyti sa- 
I vo buvimas. Buvo ir pagrindo 
tuo ryžtu stebėtis, nes Lietu- 

; viai tuo pirmieji sulaužė sto
vyklos instatyma, draudžianti 
panaszius parengimus.

Tautos Himnas Karan- 
gandos Stovykloje 

----- .
Gilu inspudi in padare 

Lietuviu giedamas Lietuvos 
himnas ir giesme “Marija, Ma
rija.“ Galima insivaizduoti, sul 
kokiu pakilimu ir susijaudini
mu buvo atliktos tos dvi Lie
tuviams taip brangios gies- 

| mes.
Lietuviszku Kucziu vakaras 

pirmas toks Karagandos sto
vykloje, praėjo be trukdymu. 
Stovyklos administracija nesi
ėmė jokiu skubiu represiniu 
priemonių.

Kalėdų pirmąją diena pir
ties patalpose buvo laikomos 
Miszios kuriose dalyvavo visi 
Katalikai. Miszias laike Lietu
vis kunigas.

Mes tikėjome, kad Kuczio 
stalo organizavimas praeis be 
administraciniu pasekmių. 
Vienok jau pirmosios dienos 
po Kalėdų parode, kad apsiri
kome. Visi ruoszime aktyviai 
dalyvavę vyrai buvo surinkti 
ir patalpinti režiminėse sto
vyklose, ar net uždaruose kalė
jimuose. Vienok tai nemenkino 
musu vardo. Prieszingai, vi
siems buvo aiszku, kad Lietu
viai sugeba net sunkiausiose 
sanlygose nelenkti galva 
priesz tironą. ’ ’

Szitas žmogus buvo nau
jos sukilėliu valdžios suim
tas in Havana, prie palo- 
ciaus. Sukilėliai po savo va
do Fidel Castro suaresztuo-

ja tukstanezius žmonių, kai 
laikinis Prezidentas Dakta
ras Manuel Urrutia užima 
valdžios pirmenybe.
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