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Isz Amerikos Sekretorius Sveiksta

KONGRESAS REMIA 
PREZIDENTĄ

Nepasitrauks Isz 
Berlyno

WASHINGTON, D. C. — 
Kongreso abieju partijų vadai 
pasisakė kad jie remia Prezi- 
denta Eisenhoweri, kaslink jo 
nusistatymo nesitraukti isz 
Vakaru Berlynu, nepaisant ir 
nežiūrint kaip Sovietu Pre- 
mieras Chruszczevas grumuo- WASHINGTON, D. C. —

DVIEJU SZIMTU
MILIJONU

TESTAMENTAS

Gryžo Namo In Vaszingtona

ja.
Demokratu vadas, Sam Ray

burn, isz Texas stacziai pasakė 
kad: “Mes dabar laikome vie
nybe, ir partijos ar politikos 
nieko nereiszkia, ir tegu Chru
szczevas dabar pradeda strak
sėti.”

Senatorių pirmininkas, Lyn
don B. Johnson, Demokratas 
isz Texas yra*pasakęs: “Ko
munistai dabar pamatys kad 
laisvieji krasztai palaiko vie
nybe kuri nėra nelaisve, bet 
kuri kovoja ir kovos už laisve 
visiems krasztams.” Jis pasa
kė kad jis negali insivaizdinti 
del kokios priežasties Amerika 
dabar turėtu Sovietams nusi
leisti. Jis toliau sako kad, nors 
jis su savo partija yra dabar 
atžagariai nusistatęs priesz 
Sovietu Rusijos Premjera, bet 
jis vis sutiktu pasitarti ir tai
kingai visa ta Berlyno ir Vo
kietijos klausima iszriszti. Bet 
jis greitai pridėjo kad jeigu 
Chruszczevas mislina kad mes 
nusileisime, tai jis nepažinsta 
Amerikiecziu.

Amerikos Sekretorius John F. 
Dulles, kuris keletą sanvaites 
praleido in Walter Reed ligo
nine dabar sveiksti. Jo dakta
rai jam pavėlino iszeiti • isz li
gonines ir pasivažinėti per 
Washington parka.

Jis yra susirgęs vėžio liga, 
bet daktarai dabar sako kad 
jis sveiksta ir gales už keliu 
sanvaicziu gryszti in savo pa
reigas.

VYRAS ISZŽUDE
VISA SAVO

SKAITYKITE “SAULE”

LANCASTER, OHIO. — 
Septyni vienos szeimynos na
riai buvo policijos Surasti ne
gyvi. Policijos virszininkas, 
Sheriff Dale George sako kad 
iszrcdo kad dvideszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus Roland 
Soper nuėjo pas savo žmona su 
kuria: jis buvo persiskyres, nu
žudė ja ir jos vyriausia dukte
rį su kirviu, Paskui jis pasi
ėmė keturis kitus vaikuczius 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

- POUGHKEEPSIE, N. Y. — 
John Jacob Astor trecziasis, 
pusbrolis milijonieriaus kuris 
pasimirė ir jam nei cento nepa
liko, dabar kabinasi in savo 
pusbrolio paskutini testamen
ta, kuriame buvo palikta tarp 
szimto ir dvieju szimtu mili
jonu doleriu.

Keturios deszimts septynių 
metu amžiaus Astor, trys sy
kius ženotas, yra pasisamdęs 
geriausius advokatus, kad pri- 
parcdintu kad tas jo pusbro
lio paskutinis testamentas yra 
palszyvas.

Jis yra pasisamdęs advoka
tą Harry H. Lipsig, kuris Dut
chess apygardos teismo yra 
pareikalavęs kad tas testamen
tas butu peržiuretas ir patik
rintas.

Milijonierius Vincent Astor, 
67 metu amžiaus pasimirė Va
sario treczia diena. Jis paliko 
savo naszlei du milijonu dole
riu. Ji buvo Brooke Russell 
Marshall, su kuria jis buvo ap- 
siženyjes 1953 metuose.

Dvideszimts penki kiti žmo
nes gavcęapie $827,500. Visas 
jo kitas turtas buvo, paliktais 
fabdarybes draugijoms.

Jo arcziausias gimine, pus
brolis John Jacob trecziasis 
nebuvo nei paminėtas jo tes
tamente. Jis yra sūnūs to mili
jonieriaus Pulkininko John 
Jacob Astor kuris žuvo Titanic 
laivo nelaimėje, 1912 metuose. 
Jis' dabar randasi Floridoje, 
kur jis yra in teismą patrauk
tas del keliu ženystvu del ku
riu jis nebuvo gavės divorsa 
kai jis kita boba sau pasiėmė.

WASHINGTON, D. C.—
Ponia Mamies Eisenhoweriene, 
Prezidento D. Eisenhowerio 
žmona suigryžo isz Arizona, 
kur ji kelias sanvaites pralei
do del pasigražinimo. Ji ežia 
atsisveikina su savo motina *.

Ponia Elivera Doud in Denver 
erodroma, kai ji gryžo in Va
szingtona. Ji tenai buvo nu
važiavus ant paprasto preky
binio eroplano ir su savo kasz- 
tais, bet ji sugryžo ant savo 
vyro eroplano Columbino. ®

Anglijos Premjeras Paryžiuje

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 
—Anglijos Ministeris Harold 
Macmillan, po kaire, ir Angli
jos Užsienio Sekretorius Sel- 
wyn Lloyd yra ežia pasveikin
ta Anglijos Premieriaus Mic
hel Debre, viduryje. Jiedu bu
vo atvažiavę pasitarti apie Va

kariniu krasztu nusistatymą 
kaslink Rytu Berlyno ir Vo
kietijos. Prancūzijos Prezi
dentas Charles de Gaulle ir 
Vokietijos Kanceliarijus Kon
rad Adenauer rengiasi atva
žiuoti in Kanada ir in Suvieny
tas Valstijas tuo paežiu klau

simu pasitarti.
Visi szitie pasitarimai rodos 

yra iszgazdine Sovietu Rusijos 
bosą Nikita Chruszczeva taip 
kad jis dabar praszo taikos ir 
sako kad jo krasztas nei neke
tina stoti in kara..
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ANGLIJOS
MINISTERIS

Atsilankys Pas 
Prez. Eicanhoweri
WZ SHINorTOif-07

Anglijos Ministeris Macmil
lan atsilankys pas Prez. Eisen
howeri, Vaszingtone, apie Ko
vo dvideszimta diena. Jis nori 
su Prez. Eisenhoweriu pasi
kalbėti apie Sovietu Rusijos 
Chruszczevo grasinima užkirs
ti Anglijos ir Amerikos kelius 
ir vieszkelius in Rytu Berlyną.

Anglijos Ministeris Mac
millan dabar jau virszai prisi- 
pažinsta kad jis nieko nepe- 
sze, nieko gero nenuveike su 
savo atsilankymu ir pasikalbė
jimu su Chruszczevu.

Su Ministeriu Macmillan at
važiuos ir Užsienio Sekreto
rius Selwyn Lloyd. Kiek buvo , 
galima sužinoti, tai jiedu su Į 
savo sztabu atskris in Vaszing- i 
tona devyniolikta diena szio! 
menesio, ir jiedu su Prez. Ei-i 
senhoweriu pasitars ir pasikal
bės per dvi ar tris dienas.

Anglijos vadas, Ministeris 
Macmillan sako kad jis.mislina 
kad Sovietu Rusijos Chrusz
czevas tikrai užkirs Anglams 
ir Amerikiecziams kelia in Va
karu Berlyną. Bet Amerikos 
vadai sako kad jie netiki kad 
Chruszczevas drystu taip pa
daryti. Anglijos Ministeris 
ežia atvažiuoja ne tiek del pa
sikalbėjimo, kiek kad gautu 
kiek nors drąsos ir pasitikėji
mo isz musu valdžios. Pasirodo 
kad Sovietu valdžia visai nesi
skaito su Anglijos valdžia, bet 
vis prisibijo Amerikos galy
bes ir jiegos.

VAKARU BERLYNO

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

Už Geležines Uždangos
ISZ LIETUVOS

Lietuvos dailininku sanjun-i 
gos III suvažiavimas invyko 
Vilniuje Gruodžio pradžioje. 
In suvažiavima atvyko ir kom
partijos “pirmoji garnitura,” 
Snieczkus ir kt. Dailininkai in-1 
sakmiai buvo raginami dau
giau negu iki sziol kurti Tary
binius kurinius, vadinasi to
kus, kuriais szlovinamas reži
mas. Dailininku sanjungos 
valdybos p-kas prof. Vytautas 
Mackeviczius savo ataskaiti 
niame praneszime pažymėjo, 
kad Lietuvos dailininku kuri-f
niai pastaruoju metu buvę ro
domi netik Maskvoje, Lenin
grade ir Minske, bet ir Var 
szuvoję, Bukareszte, Stocii- 
holme, Briuselyje, Pekinge. 
Per ataskaitini laikotarpi m 
Dailininku sanjunga buvę pri
imta 95 jauni dailininkai. Su
stiprėjusi taip pat ir dailinin
ku materialine baze. Palan-

BURMISTRAS

Nesutinka Lankyti
Chruszczęva

goję inkurti dailininku namai. 
Dailininku namai pastatyti ii 
Vilniuje, rengiamos naujos 
dirbtuves, kuriose dailininkai 
gales kurti.

RYTUBERLYNAS, VOK.
— Vakaru Berlyno burmistras 
“Mayor” Willy Brandt, ana’ 
vakara pasiuntė savo asme- 
niszka laiszka jam pasakyda
mas kad jis nenori dalyvauti 
jokiame Sovietu posėdyje, 
kaslink Rytu Berlyno klausi
mo.

Jis buvo pirmutinis isz Va
kariniu tautu pasiprieszinti 
tam Sovietu virszininkui, 
Chruszczevui. Po tam Ameri
kos valdžid panasziai Sovietu 
virszininkui pranesze ir dar 
pasakė kad ji nenori derintis

siutu ir meigztu pirsztiniu sky
rius. To skyriaus gamyba pa
laipsniui busianti didinama 
iki 4 milijonu poru pirsztiniu. 
Pagrindine produkcija bus vy- 
riszkas, vaikiszkas ir sporti
nis trikotažes. Kitais metais 
pradėsią szilkinio, o 1963 me
tais pusvilnonia trikotažo ga
myba.

Net Vaikams Dėsto 
Septynmeczio Veikimą

Tai matyti isz Vilniaus ra
dijo valandėlės pionieriams.
Sausus veikimo skaiezius sten
giamasi painvairinti vaikams 
suprantamais palyginimais.

70% viduriniu ir septynme- 
cziu mokyklų turi jau savas 
dirbtuvėlės, pasakė szvietimo 
ministerio pavaduotojas Ka
valiauskas per Vilniaus radi
ją.

Vilniuje Nesiseka 
“Masinis Politinis 
Darbas” Inmonese
Jai buvo iszkelta komparti-

Telsžiii “Maszczio” |jos propagandos agitacijos

Fabrikas
Sziais metais iszleisias ga

miniu daugiau kaip už 70 mili-
jonu rubliu. Fabrikas busiąs 
dar pleeziamas, kaip pranesza 
Vilniaus radijas Gruodžio 3 d. 
Vien inmones statyboms nori
ma dar iszleisti apie 14 milijo
nu rubliu. Po septynių metu 
gamyba turinti būti dvigubai 
didesne, kaip sziais metais. 
Sziemet pradėjęs dirbti naujas

skyriuje, raszo “Tiesa”. “To
kiose inmonese, kaip ‘Žalgi
rio’, ‘Neries’, ‘Spalio keturias 
deszimtmeczio vardo’ gamyk
lose, mėsos kombinate, retai 
skaitomos paskaitos apie tau
tu draugyste ir proletarini in
ternacionalizmą, apie Lietuviu 
Tautos kova už tarybų val
džia, mokslo ir technikos klau
simais ir ateistinėmis temo
mis.” Partines organizacijos 
silpnai aprupinanezios propa-
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su Sovietais.
Vakaru Berlyno burmistras 

Brandt stacziai pasakė kad nei 
Berlyno nei Vokietijos klausi
mas nėra Pono Chruszczevo 
biznis.

Bet Vakaru Vokietijos Pre
zidentas, Erich Ollenhauer, 
Social Demokratas, kuris val
do keletą milijonu žmonių, nu
silenkė ir sutiko su visais 
Chruszczevo patarimais.

Mat Chruszczevas nori da
bar visiems parodinti kad Ry
tu Berlynas yra visos Vokieti
jos sostine ir to kraszto szir- 
dis. Burmistras Brandt ant to 
nesutinka ir sako kad jis ne
paiso ir nesibijo Chrszczevo.

Ollenhauer buvo nuvažia
vęs in Maskva ir pasitarė su 
Chruszczevu ir paskui visiems 
paskelbė kad jis remia Sovietu 
Rusijos nutarimus.

Szitas Ollenhauer sako kad 
Sovietai nori taikos ir nenori 
su jokia vieszpatyste susikirs-
ti. Matyt kad jis yra po inte- 
kme Sovietu ar yra stacziai 
parsidavęs Komunistams.

Pirkie U. S. Bonus

Tyrineja Susprogima

FAIR LAWN, N. J. —
Miesto ir valdžios žmones sten 
giasi isztirti kaip ar kodėl pe- 
czius susprogo in dvieju 
augsztu “apartment” kamba- 
rus in Fair Lawn, New Jersey.

Trijų metu vaikutis žuvo ir 
szeszi kiti žmones buvo sužeis
ti tame susprogime. . Apie sze
szi szimtai szeimynu ežia gy
vena.
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Kas Girdėt
In Effington, Illinois, bur

mistras, Paul Taylor (kurio 
alga yra $800 ant metu) pata
rė visiems politikieriams jiesz- 
koti geresniu, darbu, kaip szu- 
niu gaudintoja kuris gauna 
$1,200 ant metu. 

• •
In Stephensar, Michigan, 

Michael Martin, kuris 'buvo 
mokslo sztabo narys, pasitrau
kė isz tos vietos ir paėmė dar
bą ta mokykla szloti ir prižiū
rėti. Jis sako ka!d darbininkas, 
džiani torius gauna daugiau 
mokėti negu mokslo sztabo na
rys.

In Franklinton, North Caro
lina, gyventojai visai nesupy
ko kai ipolicijantai sucziupo 
kelis žmones kurie virė savo 
sznapsa. Policijantai tu žmo
nių sznapso katilus iszpyle in 
upeli kuris pristato vandeni 
visam miesteliui. Per kelias 
dienas isz kranu plauke ne 
vandtio, bet sznapsas!

Maskvoje, moteriszke buvo 
sugauta kai ji pasivogė isz zoo, 
visus kvieczius, sloniui paskir
tus ir visa liūto mesa.

— “Saule” turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

^♦^♦♦Z**Z**»*4***Z**Z**Z*****X*******

:: MANO MARTI ::
(Tasa nuo 3-czio puslapio)
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UGNIAGESIAI
:: ŽYDAVE ::

nieko, ka ženklina ugniage
siai!,

Pypkes Durnai
Jeigu,...

Žmogus už tai priesz
Dieva neatsakys, 

Jeigu jo kaimynas savo 
duszia pražudys;

Savo duszia turi saugoti, 
Kad pats jos nepražudytu.

Vieszbucziu savininkai in 
Havana miestą 'dabar siulina 
visiems kambarius ir burda 
del trijų dienu visai už dyka, 
kad prisitraukus ir prisikalbi
nus Amerikos bagoczius, kurie 
iszsinesze isz to kraszto kai su
kilėliai, su savo vadu Fidel 
Castro užėmė valdžia ir pradė
jo tas skerdynes.

Pirma (diena, kai tu vieszbu
cziu savininkai paskelbė kad 
jie priima sveczius del trijų 
dienu už dyka, daugiau kaip 
tūkstantis Amerikiecziu atsi
skubino isz Floridos.

Daugeli kartu atsitaiko, jei
gu Baltruviene ar Tarajdaika 
apie koki atsitikima primena, 
tai net kelios laiszkos isz visu 
szaliu ateina su užklausymaisi: 
“Daneszkite kas tokis mane 
aptersze. ’ ’

'“Tai rots’ butu kaip ir ant 
manės. ’ ’

“Tai su manim taip atsiejo, 
ir kas apie tai iparasze. ’ ’

Ir panaszius klausymus už
duoda. Jau po nogiu, jeigu pa
ežiam taip atsitiko, tai ko da 
klausti ir prisipažyt prie kal
tes?

'O musu Lietuviai tuojaus 
prie bile 'žmogelio prilygina, 
kajd “tai brolau, del tavęs taip 
užkirto.” Na ir taip sveikam 
liga, inkalbina. i

■ Abba vol paminėti varda uly- 
czios kaip: River, Canal, Main 
Centre ir kad ant j u taip atsi
tiko, tai tuojaus apie deselkas 
atsiszaukia su klausymu, kas 
tokis padavė Taradaikai ar 
Baltruvieniai? Nežino, kad be
veik kožnam mieste randasi 
tokios ulyczios.

Lyginai kaip senovės priežo
džiai užsilikę: ■

“Vagie, kepure įdega.”
“ Muszk su kumszczia in sta

lą, o žirkles atsilieps.”

Istorija Apie ....
“AMŽINA- ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima- 
apie Jezu Kristų.

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

“Ne vienas szuo margas.”
“Kas czesnako nevalgo, ta

sai ne smirda” ir t.t.
O vėl Lietuviu beveik vieno

ki budai:
Visur ne stokas girtuokliu, 

pesztuku, paleistuviu, bedie
viu, vagiu; tai ir vienaip■ atsi
tinka. Kožnoje apygardoje yra 
latru vyru, latru moterių ku
rios su savo vyrais ne gyvena, 
tai vėl merginu kurios kvailftis 
isznaudoja -po visus miestus, 
trankosi ir prisiplakineja prie 
vyru.

Arba tankiai pasitaiko- nu
žvelgti Angliszkam laikraszty- 
je apie biauru atsitikima tarp 
Lietuviu, ir pasitalpina in Lie- 
tuviszka laikraszti, tai atsi
randa tokiu kvailiu kurie tuo
jaus klausia: * ‘-kas -pądavp ? ’ ’ 
O kada pasakai tokiam žiop
liui kad tai buvo Anglistam 
laikrasztyje, tai tada iszsižioja 
ir ausis suglaudžia.

Darbininku unijos bedavoja 
kad daug (darbininku randasi 
be darbo-, bet fabrikams nepa,- 
velina darba taip paskirstyti 
kajd daugiau žmonių mažiau 
dienu dirbtu.

Beveik visi bedavoja kad 
mums trumpa ir trūksta mo
kintoju (del musu mokyklų. Bet 
ežia gal musu paežiu kalte. 
Musu mokyklų pareikalavimai 
ir instatymai del mokytoju 
yra seniai isz mados iszeje ir 
pasene.

Daug musu kolegijų ir uni
versitetu profesoriai negalėtu 
mokytojo darba gauti musu 
pradines mokyklose, del tu 
kvailiu pareikalavimu ir insta- 
tymu. '

Mokslinczius Einstein szian- 
dien vargiai darba gautu mu
su augsztesniose mokyklose.

įPrądines mokyklos mokyto
jai ir mokytojos sziandien jau 
turi iszlaikyti . bent treezdali 
kolegijos kursu, pirm negu ga
li darba gauti mokinti pirmos 
klases pipirukus.

Beveik visas tas taip Vadi
namas ‘‘mokytojavimo- moks
las” yra niekam nevertas, ir 
paprasto- mokslo žmogus gali 
visa ta neva-moksla pasisavin
ti in kelias sau. vai tęs. Bet 
mokslo sztabas reikalauja kad 
tokis busimasis mokytojas du 
ar tris metus mokslo suolą, 
trintu insiginti ta keliu sau- 
vaieziu, mažai kam verta neva- 
moksla.

ir davai motinai paliepineti vi
same ir su motina -pradeda 
szluoti kambarius ir sau mis
tiną: “asz dabar czion busiu 
gaspadine, dabar busiu savo 
poni visame,” senukei paliepi- 
neje neszioti vaikus nuo ryto 
lyg vakarui, skusti bulves ir 
da pavadina sena bobai Ne
duoda gero žodelio, pradeda 
visur lakstyti, o užrietus nosi 
sau mislina: “kas tai asz!”

-Senos motinos akys užsipila 
aszaromis, szirdis pradeda so
pulius atjausti, o neturi nar
sumo pasiskunsti šuneliui ant 
nedorybes marezios, nes- bijo 
vargsz-e kad sūnelis “ne szok- 
tu in akis.” Motinėlė pradeda 
skunstis kaimynams?

— Tai ko sulaukiau ant se
natvės, pasilikau tik ant los- 
kavo-s duonos:

—( O gal butu gerai tokia 
marezia primyt sekanezius žo
džius :

— Nedaryk kitam to, kas 
tau nebutu miela!

— Kaip tu paguodoji sena 
motinėlė savo vyro, teip gal ir 
tave paguodos vaikai tavo.

— Kiek tu neduodi nuliū
dimų senelei, susilauksi kada, 
to paties nuo savo vaiku.

—- Jeigu tu geidi, kad Die
vas palaimintu, tavo vaikelius 
ir susilaukiai ju ant (džiaugsmo 
tavo, tai stengkis paguodoti 
senus tėvelius ir neiszspaudi- 
neki jiems aszaru isz akiu.»

Tankiai atsitinka, kad mar- 
czios, kurios vėlina viso gero 
del savoAioszves, yra nepaguo
dė jamos per ja, o tosios mar
ezios ka užduoda skausmą szir- 
dies ubszvei, buna geros, o 
uoszves visame stengėsi joms 
visame intikt, norints uoszves 
gana atjauezia skausmą szir- 
dies, bet ant visko žiuri per 
pirsztus ir kenezia tykumoje.

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

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

^PSAKYMAS vieno Žydelio 
o kuri paduodame, žodis 

in žodi.
“Turime geriause drauguve 

ugnine musu mieste, kalba Žy
das Ickus Kvargel. Ugnis bi
josi pasirodyt. Asz pats pri- 
guliu prie tam drauguv'es, ba 
tai ne baisu- prigulėti. Naczel- 
nyku yra daktaras Moric Ju- 
d'eles, o jo Sore turi rakta nuo 
czirskmižes. Vienu kartu norė
dama ugnis mus nugazjdyt, už
degė vienu stabu. Mes visi ug- 
nagesiai beg-am pas daktaras 
Moric Judeles, idant mus ves
tu pas ugni, ba be jo bijojome 
eiti. Ne buvo jo namieje. Už- , 
tikome pas rabiną kazyruojan- 
ti. Sakome jam:

— Fa-jer!
— ,A ganef! Asz turiu pa

baigt graju, palaukite biski! 
Nu, asz paskui ateisiu, o jum 
nueikite pas manu pačiu, tegul 
jums (duoda cirskmiže. Nuėjo
me.

Daktariene atidaro sziopa, 
greitai iszritome- baczka ant 
kurios įdžiovinosi marszkinu- 
kai daktaro- bakuru; ir paė
mėm cirskmiža pritaisyta ant 
dviračiu, o- viduryje skrynios 
nuo vandenio, buvo sustatyti 
buteliai su, vyszniu šoku, o pri
gulėjo prie 'daktarines Mori- 
cienes. Begame greitai pas ug
ni, kaip Žydai isz Egipto, net 
viskas dulksta, o daktariene 
szauke ‘ ‘ gyiyal t ’ ’, atiduokite 
mano marsz|inukus bakuru ir 
tam sula nuo vyszniu! Ant ga
lo , užkimo ir paliovi rėkus-.

Ant galo- pribuvome pas ug
ni, o ežia vandenio ne las-zo ir 
nei vienas ne nori neszioti. Tai 
mes liejome tam šoku ant dak
taro bakuru marszkinelu ir dė
jome ant ugnies, kad ne butum 
tokio didelio karszczio. Nu, ir 
apmalszinome ugni!

Atėjo ir daktaras Moricas 
pabaigiąs kazyravima ir sako: 
— Si git! vaikai!

Ateina ir daktariene, verke, 
szoko ii- marszkincfliu ir sako 
“szlecht!”

Daktaras Muric sako in. savo 
paezia.

— Gej, Sure! Tu nežinai

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas, d i d e 11

M*-)c-K-K*-K******-K-K*-K***-K*-K***
\ 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.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslaiz

1
160 Puslapiu ]!

8 col. ilgio, 5% ool. ploczio !; 
Iszaiszkma sapna ir kas ![ 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

j Knyga in minksztos po- > 
Ipieros virszelinose. :: ::

Pinigai reikia siusti su ![ 
užsakymu: ![

Tiktai,. . . $1.00 |
Saule Publishing Co., <[ 

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

^PNATMOTiw
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MAIGIA ...

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.Sapnas Motinos Szven- 

cxiausios, mieganezios (- 
ant kalno Alyvų, žemei Į- 
Batanijos, bažnyczioj ]! 
Sxv. Mykolo Arkaniuolo. ]!

— j

Knygos Did. 3%x5% col. ]! 
TIKTAI, 25 Cts. j!

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

Skaitykit “Saule”

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!
< '' ’ °-’“* ' ’ . v;" ■

THnrs n roti
DOUBLE DUTY!

• »IS88'

’HO®

In THE 1830’5 THE gun 
FACTORY OF NICANOR KENDALL 
STOOD NEXT TO THE PRISON IN 
WINDSOR. CONN. UNDER GUARD 
THE PRISONERS WOULD WALK 
TO THE FACTORY, PUT IN A 
PAY'S WORK, AND THEN RETIRE 

BACK TO THEIR CELLS.'

WHAT DO YOU RS AD ?? ---

Trys Istorijos
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.

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

Probably the oloęst news- 
PAPER KNOWN IS THE ''SiE-OAM 
INSCRIPTION," CARVED IN STONE 
IN THE ROCKY AQUEDUCT QF 
THE POOL OF SILOAM, JERUSALEM, 

AND DATING SACK TO THE 
VEAR 700 B.C.

AFE AS AMERICA-
THAT'S WHAT YOUR U.S. SAVINGS BONDS ARE/ AND YOU^6 DOING YOUR 
SHARE TO MAKE AMERICA SAFE AS WELL ASGECURL

6V SY57FMA77C PURCHASES OP U.S. SAVINGS BONOS!

Saule Publishing Co., ” Mahanoy City, Pa.

knyga. 404 puslapiu, 50<£
No.102— Prakeikta, meiliu 

gas kriminaliszkas apraszy 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysake 
isz pirmutines puses szimtme 
ezio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apif 
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; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius 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, 20c. z r

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, 20o.

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, 35o.

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
tų 20c. -

lapių. 20c. 4 ' ■
No.158—A p i e Kapitoną* 

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

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

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

No.172—Apie Duktė Maria; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
pio, 20c.

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

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

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

Kitokio* Knygos

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

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

180 Vž—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu; Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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:

. " i
Užsisakant knygas is» 

szio Katalogo, veikia 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.

ISr5 Nepamirszkite dadeti 
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 00., . *
Mahanoy City, PA, - U. 1. B
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Jaunystes Szaltinis
“SAULI” M AH ANO Y CITY. PA.

"yiENAME kalnuotame Ja
ponijos kraszte*, gyveno se- 

noveje medžiakirtis su savo 
žmona. Tai buvo seni bevai
kiai žmones. Kiekviena ryta 
mejd'žiakirtis eidavo in miszka 
kirst medžiu arba kraudavo in 
krūvas jau nukirstus medžius.

Ir sztai, viena karta, nuejas 
toli in miszka jis staiga iszgir- 
do toli skambanczia muzika. 
Ten skambėjo kurcziai ir ty
kiai, paslaptingai, kaip balsai 
požeminiu gyventoju; kartais 
in tuos garsus insiliedavo lyg 
ka,d glamonintis upelio cziur- 
lenimas arba linksmas sidab
riniu bangu pliauszkejimas.

Senasai medžiakirtis susto
jo nustebintas. Jis užmirszo ir 
savo neturtą, ir savo ruipes- 
czius. Toji miszko muzika ji 
nutvėrė su nenugalima jiega. 
Ir pirm negu jis suspėjo* atsi- 
kvosti, jo senos kojos, tapusios 
lengvomis ir vikriomis, nu- 
nesze ji toje kryptyje, isz kur 
girdėjosi garsai.

Vis aiszkiau girdėjosi muzi
ka, ir vis stipriau ir stipriau 
jinai perimdavo bėdina sena 
medžiakirti. Apimtas tuomi 
jam ligi tol nežinomu jausmu; 
jis net neiszduodavo sau at
skaitos tame, kur ji traukias.

Bet ežia jis pastebėjo, kad 
kelias, kuriuo jis keliavo, pa
sibaigė. Prieszai ji buvo szvie- 
sus upelis, kurio permatomas 
vanduo žaisdavo ir žibėdavo 
saules spinduliuose.

Žavejanti muzika, kuri ežia 
medžiakirti atvede, nutilo, ir 
keistoji tyla iszsiliejo miszko 
tankmėje, kur dar niekuomte 
žmogaus koja ndbuvo pastoju
si.

Senas medžiakirtis pajuto 
neiszpasakyta troszkima. Jis 
pasilenkė prie upelio ir priki- 
szo lupas prie tyro krisztolinio 
skystimo. '

Jis gere. Jis gere su pasigė
rėjimu, patenkindamas trosz- 
kuli. Gere. Kas do vandenėlio 
butą! Medžiakircziui rodėsi, 
kad pats brangiausia vynas 
esą negali but gardesnių. Kiek 
vienas gurksznis inliedavo* in 
ji žavinezios jiegos, regis, pa
naujindavo jo kraujai

Jis pajuto savyje nepapras
to gyvumo antplūdi,, ryszku 
gyvenimo džiapgsma. Daina ir 
juokai! Taip! Ir kuomet jis, 
pagalios, isztroszkes atsigėrė 
ir staiga iszvydo veidrodinėj 
vandens lygumoj savo szeszeli 
o, stebuklas isz stebuklu! Prie
szai ji buvo ne senas raukszle- 
tas veidas, susivėlusią barzda, 
o ne! Tai buvo žydintis vaikino 
veidas, gražus, skaistus ir 
szviežias, kaip Gegužes rytas.

Medžiakirtis paszoko įnuo

— Kožnas isz guodotinu 
skaitytoju “Saules” turi savo 
gimines, prietelius ir pažins- 
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
siims adresus tuju kurie da ne 
yra susipažinę su “Saule” tai 
jiems nusiunsime kelis numa
nus ant pažiūros.

džiaugsmo. Jis puldavo ant že
mes ir volei pasikeldavo. Jis 
szokinejo, kaip ožys, per kru- 

saves, 
Pasekme gyvenime ir 

Laime gali turėt
žmogus, 

Kuris turi supratima 
ateities, 

Ii* kuris gerai 
apmansto, 

Ir žiuri in ateiti!
Kožnas isz mus, 

Kada daeina in metus 
Žino, kad gyvenimas 

Ne yra amžinas ir 
Ne yra ilgas!

Gyvenimas trumpinusi 
Su kožna valančia, 

Diena ir kožna meta 
Arcziau prisiartiname 

Prie galo musu keliones — 
grabas!

Jeigu gy vensime 
Szitokiu budu, kad 
Suvalgysim rytoj ta 

Ka sziandien uždirbome, 
Jeigu neapmanstysime 

Kas bus po ryt, 
Už menesio arba meto, 

Tai galime sau isz 
kalno pasakyti, 

Kad užganaįdinimo ir 
laimes, 

Niekados nepasieksime!
’ Todėl, idant isz musu 

Darbu turėti nauda, 
Turime ji taip daryti, 

Idant turėti isz jo 
Koki vaisiu ateity je. 
Privalome visas savo 

užduotis pildyt, 
Su mislia apie ateiti, 

Ir nauda kokia 
Patys galime dastoti, 
Jeigu ta ji (darba gerai 

atliksime, 
Ir gerai iszpildysime!

Tiktai gerai iszpildytas 
darbas, 

Atnesz žmogui
į užganadinima.* * *
Girdėjau ka|d Sehuylkillo 

apylinke, 
Kokis tai paskalas 

apibegineja, 
Buk kelios merginos 

gudrios, 
Nepralenke nakties ne 

vienos, 
Traukosi po rodhauzes, 

Kur tik prijauezia 
szokius, 

Bet apie bažnyczia nieko 
nežino, 

Tiktai jieszkot kokio 
vaikino, 

Kad prikalbytu, 
Idant jdrese nupirktu. 
Gerai mergioos darote,

Jeigu kvailius prigriebete, 
Proto tokius mokykite, 
Ir pinigus viliokite. 

mus ir kupstus, jame buvo jau
nystes jėga ir jis dabar supra
to, kad iszgere gyvojo van
dens!

Jis nubėgo namo. “Sztai 
kaip nusistebėsianti pama- 
cziusi žmona!” Galvojo jis. Ir 
neapsiriko.

Kuomet žmona ji iszvydo, 
tai iszpute akis! Taip iszpute 
akis! Ji nenorėjo, pradžioje 
negalėjo patikėt, kad žydintis 
vaikinas, stovis prieszais ' ja, 
jos vyras, tas pats senas bėdi
nas malka-skaldis, kuris isz 
ryto paliko ja būdamas silpnas 
ir paliegęs. Visgi tai buvo jis ! 
Jo akys pasiliko rusvos, nors 
ir ingdjo jauno gyvenimo spin
dėjimą, ir ingimtas apgamas 
ant kaklo, juodavo ir ant kak
lo vaikino. Taip, stovėjusiu 
prieszais ja vaikinas buvo jos 
vyras!

Ir sztai, jis papasakojo jai, 
kas su juo atsitiko. Kaip jis 
iszgirdes miszke muzika, kaip 
muzika atvedusi ji in tankumy 
na, kaip jis priejas prie ste
buklingo szaltinio ir kaip, pa
galios, isz jo atsigėrė.

Žmona led-ne-lejd ji iszklau- 
se. Istorija buvo perdaug ne
paprasta. Tai reikėjo viską sa
vo akimis iszgirst ir paežiai 
pergyvent!

Jinai tokiu greitumu in 
miszka nubėgo, lyg kad gailė
josi praleist senatvėje atlieka
ma laiko sekunda.

Ir ka-gi? Kuomet ji atėjo in 
nurodyta vieta, tai taip-pat 
iszgirdo muzika, taip-pa^ 
traukte patraukė ja in miszka 
ir atvede in slaptingaji szalti- 
ni.

Ji strimagalviais pripuolė 
prie upelio ir gere; gere, bran
gųjį skystimą su visu gaszlu- 
mu savo godžios prigimties. 
Galu-gale ji jau sunkiai gere, 
lėtais gurksžniais.

Jaunasai vyras pasilikęs na
mie lauke ir lauke. Kiekviena 
minute jis tikėjosi pareget sa
vo žmona ineinant in namus ir 
esant liekna ir jauna mergele, 
jauna ir skaisezia, kokiu jis 
pats tapo. Bet žmona negryžo.

Valandos slinko isz lėto, die
na slinko vakarop, žmona ne
atėjo. Tuomet jaunasai vyras 
nutarė iszsileist jos jieszkot.

Jis nukeliavo in žavejanti 
szaltini jieszkot savo žmonos. 
Bet jos ežia nebuvo! Tyros 
szaltinio bangos ramiai spin
dėjo nuo auksiniu besileidžian- 
czios saulutes spinduliu. Jis 
szauke savo žmona. Atsakymo 
nebuvo. Neramumas ir baime 
ji apėmė.

Bet, greitai! Tykus, gailes
tingas verksmas! Jis mėtėsi 
ten, link garso kripties, ir isz
vydo gulinti ant upelio kranto 
kujdiki! Kūdikis buvo apvilk
tas ir priklotas jo žmonos rū
bais.

Jis pakele kūdiki, ir o Die
ve! Tai buvo akys jo žmonos, 
jos nosis, jos burna, viskas pri
ėmė kudikiszka padėjimą. Nei 
jokios abejones! Jo žmona, 
savo neapykantoje iszgere per
daug jaunatves vandens ir pa
sekmėje sugryžo in kūdikio 
padėti!

Jaunasai žmogus stovėjo sif- 
sijaudines. Netikėtinumas bu
vo pervirsz gluminantis. Bet, 
pagalios, jis atsikyosze. Taip 

jis busi juoke! Paėmė kūdiki 
szvelniai ant ranku ir nusino- 
sze namo.

Moteris ir kūdikis — tai 
viens ir tas pats!” Tarė pati 
sau. Nes jis, vaikinu pasiliues, 
visgi užlaikė senatvės iszmiit- 
ti.

GALAS

MANO MARTI
Niekados saldžiu uogu

Neužderes erszketis;
O marti niekados 

Motinai neintiks.

RIEK tai rugojimo ant svie
to galima iszgirsti ant mar- 

cziu? Tai net sunku pasakyti!
Neapsakytum kiek tai dai

nelių gieda apie tai, kaip tai 
marti negali intikti motinai 
savo vyro. Bet nesuskaitytume 
kiek tai yra istorijų apie pik
tas motinas sudėtu. Nesuraszy- 
tum kiek tai randasi nelaimin
gu szeimynu, kurios nesutinka 
tiktai per priežastes uoszves.

Viena karta, sutikės senuke, 
užklausiau josios:

— Kaip einasi Gustaitiene? 
Ar sveika? Kas pas jus girdė
ti?

— Acziu Dievui, viskas ge
rai, bet toji mano marti manes 
nepaguodoje ir neduoda nei 
gero žodelio, tai visa mano ne
laime !

Let us show

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

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

kins enc\o.*t«

ItrfortnA*’’

your invitations and 
announcements must
be flawlessly
correct I

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

Crower QOedding oQint 

created by

Vėliaus dagirdau nuo žmo
nių, kad toji martele ant ku
rios uoszve teip rugoja, yra tai 
dora ir gera motere, niekam 
pikto nedaro, in uoszves veiku 
lūs nekisza nosies. Marti norė
tu gyventi sutikime su uoszve, 
bet toji yra pasisziauszus ir vi
same yra neužgamidyta ir sun
ku jai visame intikti.

—• Matai ponuli, kalbėjo 
man kaiminka, uoszve negali 
užmirszti, kad josios sūnūs 
apsiipacziavo su prasta tarnai
te, kad neatnesze in namus pa
sagos ir dabai’ nuolat ėda savo 
marezia apkalbinėdama priesz 
žmones.

— Gyvenau asz kitados su 
taja uoszve ir prisižiūrėjau ant 
visko in vales kokis buvo tern 
ju gyvenimas. Marti iszpildy- 
davo viską ka jei motina pa
liepdavo, niekados pikto žode
lio neisztare, bet niekam nega
lėjo* intikti savo uoszvei, kuri 
nuolatos surasdavo visokes 
priežastes ant savo* marezios. 
Motina tankiai kalbėdavo in 
mane: “Ne tokia pati yra tin
kama mano šuneliui, juk galė
jo surasti sau geresne.”

Vaikszeziodama po kaimy
nus, apkalbinėjo marezia ir

Sieniniai Kalendoriai
• ■, ?

1959m. Po 50c., arba 3 už $1.35.
Adresas: Saule Publ., Co.,

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

nuolatos ant josios rugojo: 
“nepaguodoje manes mano 
marti!” i

Pas kita kaiminka dagirdau, 
buk uoszve rugoje kajd marti 
negali nieko dirbti ir t.t.

Motinai iszrodo, kad tik ji 
moka skalbt, prosyt, virti ir 
gaspadoriau t, už tai /nori kad 
ir marti teip (darytu kaip ji.

Bet Onute supranta gaspa- 
dorysta pagal naujiausio budo 
ir dirba saviszkai darba, nes 
būdama pas gerus žmones taji 
daiba iszmoko tinkamai. Bet 
senelei motinai tas nepatiiika 
ir nori, kad pagal josios graju 
szokinetu.

Ka tada daryt?
Gal daugelis žmonių pasa

kys, kad reike uoszves klau
syt. Lengva tai pasakyt, bet 
sunku iszteset.

Kožna marti kada iszteka už 
vyro* ir žino kad reikes daug 
su uoszve gyvent, turi ant to 
pasirengti ir kad reike teip da
ryt, kad motinos sziiįdi nesu
žeisi, nes tada daug lengviau 
viskas eina.

Ne visados ir ne visos mar
ezios yra tokios saldžios; yra 
saldžios ir karezios, o* motina 
ne visados yra rugojenti be 
priežaseziu.

Tankiai atsitinka kad in 
grinezia ineina marti, pasipu- 
tus, jauna, be jokio dasekimo, 
nesupranta apie namini darba

(Tasa Ant 2 puslapio)

Jau Nekarta,...
Priminėm musu skaityto

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po 4 centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, /‘tai 
laiszkas eis in gurbą,” ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo.

—Redakcija “Saules.”

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. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas offieium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal-

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirsžkite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun- 
timb kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

S®3A - B - CELA^

I
arba pradžia

SKAITYMO J:
...ir... \RASZYMO | 

64 pus. Did. 5x7 col;

Dabar Po 25c. i-Saule Publishing Co., j ! [ 

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

.*     ■ —*...*» . HI

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai 

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

—■ Jeigu save pergali, tada 
pasigirt gali.
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Žinios Vietines
— Sųbatoj pripuola Szv. 

Matildos, o Tautiszka Vardi
ne: Kalgailis. Ir ta dieną: 1949 
m., keturi szimtai dvideszimts 
penki tukstancziai mainieriu 
pradėjo dvieju sanvaicziu ne
darbo straikas. Jiems John L. 
Lewisas taip insake kad jis 
galėtu parodyti savo nepasi-

bejo.
— Ketverge Kovo 19-la 

diena pripuola Szv1. Juozapo, o 
Tautiszka Vardine: Prutenis.

— Pareita Suimtos diena 
po piet, vaikai: Daniel Lever
tavish, 11 metu, nuo 623 W. 
Spruce uly., William Duiikeet, 
11 metu nuo 600 sq. W. Maple 
uly., ir “Cookie” Clark, 11 me 
tu nuo 607 W. Maple uly;., bo- 
vinosi su Basketbole ant W. 
Maple uly. Cookie Clark tarė

in Daniel Levertavish kad jei
gu. jisai lieinmes 'bole in baskie 
tai jisai nudurs ji su peiluku. 
Levertavish bandė inmest bole 
in baskie, bet jam nepasiseko, 
tuoni syk Cookie Clark pradė
jo vytis paskui Levertavish ir 
su peiluku insmeige jam in pe- 
czius. Vaikutis likos sužeistas 
ir nuvesztas in Locust Mt. li- 
gonbute del gydymo. Policija 
tyrinėja atsitikima.

tenkinimą su James Boyd, ku
ris buvo paskirtas visu mainu 
valdžios direktoriumi. Lewi
sas teipgi sake kad tai bus ir 
prisiminimas visu \tu mainie
riu kurie mainose žuvo per 
1948 metus; 1804 m., gimė Vo
kietis muzikantas ir muzikos 
kūrėjas Johann Straus; 1925 
m., pirma syki pasisekė radijo 
programa siunsti skersai At- 
lantiko mares; 1949 m., Kinie- 
cziai Komunistai paskelbė tri
jų provincijų valdžia anapus 
Wangstze upes; 1386 m., Lie
tuviai sutarė priimti Kriksz- 
czionyste ir apsikriksztyti.

— Pareita Panedelio ryta 
apie asztunta valanjda, pulkai 
žąsių perleke per musu mies
tą. Tas yra ženklas kad arti
nasi Pavasaris. iSzimet Pava
saris prasidės Petnyczioj, Ko- 
vo-March dvideszimts pirma 
diena.

— Kita sanvaite: Medelio j 
pripuola. Kanczios Nedelia. 
taipgi Szv. Langine, o Tau
tiszka Vardine: Ruklis. Ir ta 
diena: 1916 m., Amerikos Ge
nerolas John Pershingas su sa
vo armija numarszavo skersai 
rubežiu in Meksika; nubausti 
sukilėli Generolą Villa; 1917 
m., Rusijoje Bolszevikai nu
vertė Czaro Mykolą Antroji 
baisus sUmiszimas ir skerdy
nes prasideda; 1787 m., gimė 
Andrew Jackson, septintas 
Amerikos Prezidentas; 44 Pie
tuose Julius Ciesorius buvo 
nužudytas Rymoje.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Finianos, iSzv. Julijono k., ir 
Szv. Patricijuso, o Tautiszka 
Vardine: Vaidotas. Ir ta die
na: 1935 m., Hitleris supleszo 
paniekino Versailles Taikos 
sutarti ii- ima visus Vokieczius 
in vaiska, rengia didele armi
ja; 1802 m., Amerikos kariszka 
West Point Akademija in- 
steigta; 1751 m., gimė James 
Madisojn, ketvirtas Amerikos 
Prezidentas.

—į Panedelyje, Kovo Mar. 
16-ta diena, 7 valanda ryte, 
devyni vyrukai iszvažiuos in 
Wilkes Barre, Pa., del karisz- 
kos tarnystes. Žemiau paduo
dame vardus tu kurie apleis 
isz:

Robinsons: Francis N. Moo
ney.

Frackville: James H. Wag
ner, Albert L. Hummel ir Mi
chael Dyszel.

Ashland: Roberi J. Smith, 
Kenneth L. Metzinger, Charles 
M. Batdorf, John H. Weber ir 
William A. J. Maguire.

— Utarninke pripuola Szv. 
Patriko, yra del daug stebuklu 
žinomas, vienas isz kuriu yra 
tai kad jis visas gyvates ir gil
tines išzvare isz Airijos krasz- 
tb, o Tautiszka Vardine: Varu
na. Ir ta diena: 1946 m., Tautu 
Sanjungos Posėdis atsidarė.

— Szvefnto Juozapo bažny
čioje Seredoj Kovo Mar. 18-ta 
diena, 7,-ta valanda vakare su 
Iszkilmingais Miszparais pra
sidės Szv. Juozapo Atlaidai, 
szios parapijos Patrono ir Glo-

Po Karo Sužeis ti Taikos Metu

SOUTHAMPTON, ANO. — | 
Iszvažiuodami isz Cyprus, kur 
jie kariavo per du metu ir ne
buvo nei syki sužeisti, szitie du 
Anglai atplaukė in Southamp- I 
ton, Anglija, biski sužeisti, kai 
dideles bangos ju laiva baisiai

trankė kelionėje. Jiedu plau
ke ant Dunera laivo. Jie yra 
Sarzentas David Power po kai 
re, kuris neteko keliu daneziu, 
ir kareivis Martin Blackmore 
kuriam ranka buvo sužeista 
per ta audra ant mariu.

Frackville, Pa.—
Lietuviu Motera Kliubas isz 
Schuylkillo pavieto turėjo sa
vo susirinkimą pareita Utar- 
ninko vakara in Leisi ’s svetai
nėje. To vakaro virszininke 
'buvo' ponia Mare Leschickiene 
isz miesto.

Hazleton, Pa. —
Buvus miesto gyventoja, ponia 
Daisy Taylor Backus, 70 metu 
amžiaus, nuo 15648 Gulf bou
levard Redington Beach, Flo
rida, pasimirė pareita Ketver- 
ga. Velione gimė Hazleton, Pa
ir kitados gyveno Cleveland, 
Ohio, o apie keturi metai at
gal apsigyveno Floridoje. Pa
liko savo- sunu Jim Backus, ge
rai žinomas televizijos ir radi
jo loszikas isz Los Angeles, 
California.

Exeter, Pa. —
Pareita Nedeldienyje, namas 
užsidegė ant antro augszto ku
riame žuvo ponia Petrone 
Szarkiuviene, 63 metu am
žiaus, o ponia Urszule Kaz
lauskiene kuri svecziavosi pas 
Szarkus likos iszgelbeta per 
ponios iSzarkuvienes žentą 
Andrejų Sokaszio, 39 mčtu am
žiaus. Ji likos nuveszta in 
Pittston ligonbute. Sokasziu 
szeimyna, neteko savo nami
nius daigius per gaisra,.

Mahanoy City, Pa.
— Jehovah’s Witnesses lai

kys savo seimą mieste, per tris 
dienas: Kovo 13, 14, 15 dieno
mis in Victoria svetainėje. Ta 
seimą ves p. N. Kovalak, J r., ir 
p. Fred H. Plumhoff isz 
Brooklyn, N. Y. Apie 800 dele
gatai dalyvaus tame- seime.

Shenandoah, Pa. —
Ponia Teofile Melauskiene, 75 
metu amžiaus nuo 237 W. Perm 
uly., kuri jau nuo Gruodžio 
menesio gyįlėsi in Locust Mt. 
ligonbute, pasimirė Panedely
je, 2:30 valanda po piet. Gimė 
Lietuvoje. Po tėvais1 vadinosi 
Teofile Reimundžiute. Paliko 
du. sunu: Kazimiera, isz De
troit, Mich., ir Edvardą isz 
Long Beach, Calif., duktere F. 
Kaylin isz miesto, taipgi pen
kis anukuis ir tris pro-anukus 
taipgi dvi seserys: Rože Lus- 
kievieziene, mieste ir W. Vit- 
cžunskiene, Shenandoah Hgts. 
taipgi broli 'Prana isz Boston, 
Mass. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos.

Tamaqua, Pa.—
Mare Beicziauskiene nuo 217 
Brown uly., kuri per daugelis 
metu turėjo valgomu daiig.tu 
sztoruka mieste, ana diena pa
simirė. Velione kitados gyve
no Shenądoryje, bet apie pen
kios deszimts keturiu metu ap
sigyveno Tamakveje. Jos vy
ras Antanas mirė dvylika mo
tu atgal. Paliko dvi dukterys: 
K. Wise ir Mare Daskiene 
mieste; sesere Margaret Bone- 
vieziene, Mahanoy City; du 
anuku ir tris pro-anukus. Pri
gulėjo prie SS. Petro ir Povilo 
parapijos.

VYRAS ISZŽUDE 
VISA SAVO 
SZEIMYNA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

in savo automobiliu, kuriame 
visi užduso nuo automobiliaus 
duju, nes jis buvo pritaikęs 
paipa nuo automobiliaus duju 
paipos per langa in automobi
liu.

Susietka Ponia David Mike 
ant rytojaus pamate vyro gal
va prie automobiliaus lango, 
ir ji paszauke policijantus.

Ponia Viola Soper buvo pir
miau ženota su kitu vyru irvisi 
vaikucziai buvo po jos pirmu 
vyru. Jos pirmas vyras gyve
na Floridoje.

Susiedai sako kad Ponas So
per pernai buvo sužeistas auto
mobiliaus nelaimėje, buvo li
goninėje per tris menesius ir 
nuo to laiko negavo darbo. Jo 
žmona reikalavo divorso ir 
per ta laika ji pati neteko dar
bo fabrike.

POPIEŽIUS
PALAIMINA

AUTOMOBILIUS
RYMAS, ITALIJA.—

Szventas Tėvas, Popiežius Jo
nas Dvideszimts Trecziasis pa
sikalbėjo su Amerikiecziu la
kūnu ir paskui palaimino apie 
deszimts tukstaneziu automo
biliu.

Septynios deszimts septynių 
metu amžiaus Popiežius Jonas 
dravgiszkai pasikalbėjo su 
Lakunu Conrad, kuris buvo 
atskridęs isz Chicagos staeziai 
in Ryma be jokio sustojimo. 
Jis ta kelione atliko mažame 
vieno inžino eroplanu in tris- 
deszimts dvi valandas.

Paszventines tuos automobi
lius jis palaimino ir ju draive- 
rius, jiems patardams: sau
giau važiuoti ir laikytis visu 
instatymu ant veszkeliu.

Lietuviszki Sūriai!
JONO ANDRULIO

DĖKINGA
PARAPIJIETE

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts keturi metai at
gal Protestonu bažnyczios, 
Third Brethren Church, klebo
nas paskolino szimta doleriu 
Poniai Ethel MacAdams. Ji už 
keliu menesiu ta skola atmo
kėjo, ir klebonas visai apie tai 
pamirszo ir net savo knygose 
neužrasze kad jis jai buvo pi
nigu paskolinės.

Ponia Ethel MaoAdams, Žy- 
delka isz Austrijos nepamir- 
szo. Kai ji pasimirė in Mecha
nicsburg, Pa., kur ji buvo isz- 
gyvenus trisdeszimts metu, ji 
visa savo turtą paliko tai baž- 
nycziai. Jos turtas, kiek ban
ka gali dabar inspeti bus su- 
virsz deszimts tukstaneziu do
leriu.

Pirkite U. S. Bonus

SKAITYKITE “SAULE”

. . GAMYBOS . .

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

ANDRULIO

Nesą dirbamas propagandos 
darbas ir tarp moterų, jauni
mo. Mažai rūpinamasi raudo
naisiais kampeliais.

Liaudies meno iszdirbiniu 
parodoje Panevėžyje dalyvavo 
apie 150 liaudies menininkai 
su 500 darbu. — E.

Pirmasis Komunistiniu
Darbo Brigadų 

Sanskrydis
Invyko Kaune Lapkriczio 

pabaigoje. Darbo brigados sū-. 
darytos dažniausia isz jaunuo
liu kurie komjaunimo organi
zacijos kontroliuojami, ver- 
cziami spartinti darba ir kartu 
“iszjudinti”. Brigados suma
nytos Maskvoje, siekiant isz 
jaunimo iszspausti kiek tik 
galima. Tokie “Darbo Briga
dų” sanskrydžiai invyko Vil
niuje ir kitur.

Sovietu Lietuviszkai
Divizijai Statys 

Paminklą
Valstybinis statybos ir ar

chitektūros komitetas prie Mi- 
nisteriu kabineto ir Lietuvos 
architektu sanjunga paskelbė 
konkursą, szeszioliktos Lietu- 
viszkos divizijos kariams, žu- 
vusiems Oriolo srityje, pa
minklo projektui paruoszti. 
Pirmoji premija 7,000 rubliu, 
antroji 5,000 ir treczioji 3;00 
rb., be to, dvi paskatinamosios 
dovanos po 1,500 rb.

Sztai kur jusu Tikrai Lie- 
tuviszkas ir Skanus Suris 
gaminamas! Czia Jonas ir 
Angelina Andruliai su savo

szeimyna visiems parūpina 
kuo Skaniausius Surius in 1
Fountain, Michigan., U.S.A.

o d o

Platinki! “Saule”

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

CHRUSZCZEVAS
SIULINA LAISVA

BERLYNĄ

BERLYNAS, VOK. — So- 
vietų Rusijos Premjeras Niki
ta Chruszczevas sako kad jis 
sutiktu jeigu Amerika ir Ang
lija pasilaikytu keletą szimtu 
kareiviu Rytu Berlyne, sykiu 
su Sovietu kareiviais, ir kad 
Rytu Berlyno laisve ir nepri
klausomybe butu garantuota.

Chruszczevas per savo pra
kalbas visu prasze taikos, bet 
tuo paežiu sykiu jis kaip koks 
gaidukas straksėjo ir grūmojo 
in Vakariniu Tautu Vadus, sa
kydamas kad nei jis, nei Sovie
tai nesibijo Anglijos ir Ameri- i 
kos.

Jam vis nieszti ir rupi atva
žiuoti in Amerika, bet Prezi
dentas Eisenhoweris jo ne- 
kvieczia ir gana! Gal kaip tik 
už tai jis taip pyksta ir savo

pagieža lieja ant Amerikos.
Pirmiau jis vis reikalavo 

virszunes vadu posėdi, bet da
bar jis sako kad jis sutiktu ir 
ant Atstovu posėdi, po kurio 
gal butu galima ta virszunes 
posėdi surengti.

Isz visko, rodos, matyti kad 
Ponas Chruszczevas gali 
straksėti tarpu savo žmonių, 
bet kai jis susiduria su kitu 
vieszpatyscziu vadais, kaip su 
Prez. Eisenhoweriu, tai jis 
greitai nusileidžia.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tgalndistus medžiaga apie re
voliucini judėjimą, Hitlerinius 
Faszistus, Buržuazinius Na
cionalistus.” Nuo paskaitinio 
darbo yra nusiszaline inmoniu 
prof san j linginiai komitetai. ’ ’

CHRUSZCZEVAS
NUSILEIDŽIA

Nori Derintis; Nenori 
Karo;- Bijosi

“LEIPZIG, RYTU V0K."=~ 
Sovietu Premieras Nikita 
Chruszczevas dabar jau ne- 
drysta kazoka szokti, ir jau ne 
taip drąsiai kėsinasi priesz 
Amerika. Jis sako kad karas 
niekam nepadėtu ir kad Rusi
ja nenori karo. Tikrumoje, jis 
norėjo bet nedryso pasakyti 
kad jis karo bijosi.

Jis sako kad Rusija su visais 
savo pavergtais krasztais da
bar pasirenge taikingai de
rintis ir nenori stoti in kara.

La ikr asz tininkai sako kad 
Chruszczevas dabar rengia ke
turiu savo, kraszto pavergtu 
vieszpatyscziu posėdi, Rytu 
Berlyne, kur dalyvaus Rytu 
Vokietijos Komunistu partijos 
vadas, Walter Ulbricht, Len
ku vadas, Wladyslaw Gomul- 
ko ir Czeku partijos bosas An
tonin Novotny. Jie stengsis pa
sitarti apie taika ir tvarka 
Rytu Berlyne.

Chruszczevas perspėjo visus 
savo padupezninkus, kad jeigu 
jie iszdrystu su kuriu vakari
niu krasztu sudaryti taika, tai 
tas krasztas butu Sovietu Ru
sijos prieszas. 
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Chruszczevas dabar yra pra- 
dejas kalbėti apie taika ir 
tvarka ir nei žodžio nevaptelia 
apie kara ar kariszka galybe.

Gal jis taip pradėjo giedoti 
kai iszgirdo kad Amerika ren
giasi imti daug daugiau savo 
jaunu vyruku in vaiska ir pri
rengti savo Armija, Laivyną ir 
Lakunu sztaba taip kaip buvo 
per antra pasaulini kara in- 
renįgtas.




