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Vienos Valandos Straikos Detroite EROPLANAS
NUKRITO

EISENHOWERIS
SVEIKSTA Dipliomatams Blaivybe

Szeszi Žuvo Ims Ilga Laika 
Pasveikti

Visi

Michigan Bell kompani
jos telefono darbininkai ir 
darbininkes sustraikavo ir 
visi buvo pradeje piketuoti,

marszuoti prie telefono kom 
panijos ofisu, bet už valan 
dos straikos buvo baigtos 
kai unija susitarė su kompa

nija ir visi darbininkai gry- 
žo in savo darbus.

CJ O l_J

Isz Amerikos
MARINAS

UŽSIMUSZE ANT
TURNPIKE

DEEPWATER, N. J. — 
Dvideszimts metu Marinas, ka
reivis, James M. Leahy, isz 
Waltham, Mass, kuris buvo 
apsistojęs in Cherry Point, 
South Carolina, buvo ant smert 
užmusztas apie ketvirta valan
da isz ryto ant Turnpike viesz- 
kelio, netoli nuo Deeepwater.

Policijantai sako kad jis bu
vo užmusztas, kai jis iszlipo 
isz autcmobiliaus kad jo drau
gas jo vieta užimtu prie vaira
vimo rato. Kai tik jis iszlipo di
delis trokas ji parmusze ir su
važinėjo. To troko draiverys 
yra keturios deszimts metu am
žiaus William F. Swaner, isz 
White Plains, New York. Jis 
visai nebuvo sužeistas.

“Priverstini darbai, rasine 
ir drauginga atskyrima, religi
ne nenpakentima, politiniai 
persekiojimai ir valymai, su
varžymas žodžio laisves ir vei
kimo, priversti prisipažinimai, 
atėmimas gyvybes, kalinimas 
ir baudimas asmenų be tinka
mo vieszo teismo, nedavimas 
teises pasirinkti atstovus ar 
valdžios; tai dar tebera dauge
lyje valstybių, inskaitant ir 
Jung Tautu narius.

Turint tai visa galvoje, Kini
jos atstovas ragina Jung. Tau
tas priimti tam tikrus patvar
kymus, kurie gintu žmonių 
mandagumes, politines, taupi- 
n-mas, socialines ir kultūrines 
teises.

Kalbėtojas Jung. Tautu at
stovams primines, kad kur in-

ženge Sovietu armija, ten Ko
munistai ir ju iszkamszos isz- 
Uo valdžion. Taika pagrysta 
pavergimo puses pasaulio, ne
gali būti vadinama teisinga ir 
negali ilgai testis. Visoje savo 
kalboje Kinijos atstovas Geor
ge K. C. Yeh kele Sovietu už
puolimas, ju klasta ir kariszkus 
slaptus užsimojimus.

VIENNA. — Szeszi žmones 
žuvo kai didelis eroplanas bu
vo priverstas nusileisti tankia
me miszke, per miglas netoli 
nuo Viennos miesto. ,

Žuvusiuju tarpe buvo du 
Amerikiecziai ir vieno tu Ame- 
rikiecziu nuotaka jsz Yugosla- 
vijos.

Kiti keturi Amerikiecziai 
ant to eroplano iszliko gyvi. 
Jie sako kad gal visi butu bu
vę užmuszti jeigu ne lakūnas,
kuris ta ercplana greitai nu- Į 
leido ant žemes pirm negu jis 
pats žuvo. Jis vos suspėjo duo
ti insakyma kad visi užsirisz- 
tu savo sėdynių diržus nes ero
planas krinta. Amerikiecziai 
sako kad jeigu ne tie diržai, tai 
gal visi butu buvę užmuszti 
nuo to trenksmo.

Kai tik tas eroplanas sustojo 
tarp medžiu, visi, kurie tik ga
lėjo ar suspėjo, atsiriszo savo 
diržus ir iszszoko, iszbego ar 
iszrepliojo isz to eroplano ku
ris už keliu minueziu susprogo.

Sužeistieji buvo nuveszti in 
apylinkes ligonines, kiti buvo 
nuveszti in Amerikos Ambasa- 

| dos kambaruose.

DENVER, COLO.
Prezidento Dwight Eisenho
werio daktarai sako kad jis 
sveiksta, bet jie greitai pridu
ria, kad ims ilga laika Prezi- 

i dentui pasveikti gana kad jis 
galėtu gryszti in savo darba. 
Prezidentui dar reikes keletą 
sanvaieziu iszbuti ligoninėje, 
paskui jis galės važiuoti namo 
in savo namus, ant farmos in 
Gettysburg, Pa. Bet jis negales 
gryszti in Vaszingtona in savo 
darba pirm Nauju Metu.

Daktarai užklausti ar bus 
galima Prezidentui Eisenhowe
riui vėl stoti in rinkimus, tyli. 
Jie nenori insikiszti in politika. 
Bet Republikonu partijos va-

ka

rai žinojo ka jiedu dare, sake ir 
iszdave tiems Sovietams.
Kad tik tas blaivininku Sek

retorius bent pusiau tiek pro
to ir smegenų turėtu kiek tie 
dipliomatai turi tai ir jis galė
tu szilta vieta pasirūpinti val
džioje.

Kad tiedu iszdavikai, buvu
sieji dipliomatai buvo protingi,

kurie mokinti ir apsukrus, niekas ne-

KINIEGZIO
ATSTOVAS IŠKELIA

SOVIETU KLASTA
NEW YORK. — Kinijos res- 

publikos užsieniu ministeris i 
George K. C. Yeh kaitėjo Rug
sėjo 28 diena. Jis ilgoje kalbo
je inrodinejo, kad Sovietu da
bartine politika klastinga. Ko
munizmas negali stovėti, jis 
turi eiti pirmyn. Ju taikos už
gauta pradėta seniai. Nieko 
naujo gyvenimam neinnesza
paleidimas belaisvui, kariniu 
ir civiliniu. Komunistai siekia 
savo tikslu. Kalbėtojas ragino 
inžiureti tikrus Sovietu tikslus, i i

Kinijos atstovas tarp kitko, į 
nurodė, kad Ad Hoc komitetas 
tyrinėjęs priverstinus darbus, 
inrode kad Sovietu Sanjungoje 
palydotuose ir paezioje Kinijo
je, priverstini darbai veikia, 
vienok Jung. Tautos neranda 
galimybių ir keliu pasmerkti 
tai.

DU ŽVEJOTOJAI
DINGO

HARRISBURG, PA. — Poli, 
cijantai ir kiti savanoriai dar 
vis jieszko dvieju žvejotoju, 
kuriedu gal prigėrė kai ju ma
žas laivelis apvirto Susquehan
na upeje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRAUKINYS;
AUTOMOBILIUS

Du Vaikai Užmuszti 
Nelaimėje

Isztiria Szirdies Liga

BERLIN, MARYLAND. — 
Du jaunuoliai isz Pennsylvania 
buvo užmžuszti, kai ju automo
bilius susimusze su freitkariu 
ant Williams Crossing kryžke- 
■lio.

Maryland valstijos policijan
tai sako kad to automobiliaus 
draiverys, septyniolikos metu 
amžiaus John C. Goodling pa
simirė ant vietos. Jo draugas, 
szesziolikos metu amžiaus Ja
mes B. Chubb, isz Richfield, 
Juniata County, teipgi buvo 
ant smert užmusztas.

Policijantai sako kad -szitas 
j Baltimore ir Eastern geležin
kelio kryžkelis yra labai retai 
variuojamas, ir už tai nebuvo 
nei szviesu, nei sargo prie tos 
vietos, kai tas freitkaris atva- 

į žiavo.
Tie jaunuoliai dirbo ant 

vieszkelio, kuris yra statomas 
prie Berlin miesto.

Daktaras Albert A. Kattus 
isz UCLA Daktaru Universi
teto, Czia kitiems Daktarams 
aiszkina savo nauja iszradi- 
ma, su kuriuo jis sako kad 
jis gali isztirti ir dažinoti 
kiek iszkados būva padary
ta szirdžiai nuo szirdies li
gos. Jis sako kad jo naujas 
iszradimas yra tikresnis ir 
geresnis už visus daktaru da
bar variuojamus budus da
žinoti kiek szirdis nuken-

czia ir kiek jai iszkados būva 
padaryta kai žmogus suser
ga szirdies liga.

Jis sako kad jis ta savo 
nauja iszradima yra pavar- 
tuojes ant keturiu szimtu 
žmonių ir tas jo iszradimas 
szimtu procentu parode kad 
jis tikrai ir taisykliszkai vi
siems parode 'kiek szirdis 
buvo nukentėjusi nuo szir
dies ligos.

□ □ □

LONDON, ANGLIJA. — I pasigėrės žmogus nebežino 
James Hudson, Anglijos Blai- jis daro ar sako. O szitiedu 
vininku Draugijos Sekretorius 
per savo federacijos seimą pa
tarė kad visi Anglijos diplio
matai ir atstovai taptų blaivi
ninkais, ir visai nei stiklelio 
neiszkeltu per susirinkimus. 
Jis sako kad Anglijos “Balta
sisRasztas” parodo kad Do
nald Duart Maclean ir Guy 
Francis de Money Burgess, 
dingusieji dipliomatai,
parsidavė Sovietams buvo gir- gali užginti, nežiūrint ar jiedu 
tuokliai pirm negu jie tapo Ko- alų mauke ar mažuti su alkūne 
munistu vergais.

Czia gal tas blaivininku sek-I kapselio klausimas, bet žrno- 
retorius kiek tiesos ir turi, bet &av,s isz prigimties isztvirkimo 
kaip jis iszaiszkins kad tiek klaus mas. O gal jiedu tikrai 
daug blaivininku buvo ir dabar i^kei° kad jiedu žmonijai gera 
yra Sovietu szpiegai Ameriko- daro- 0 £al dar tikriau, jiedu 
je? i visa tai dare vien tik už tai kad

Isz kitos puses; ar jis sakys 
dai jau dabar yra insitikine kad kad s^iedu buvusieji Anglijos 
Eisenhoweris nestos in atei- dipliomatai buvo nuolatos gir- 
nanezius rinkimus ir už tai jie stikleli pardavė
dabar jieszko sau kito Kandi
dato, nors vieszai jie dar nieko 
nesako.

Eisenhoweris gal vis pasiliks zm°gelis, kuris pasigeria yra 
politikoje ir gal per radija ir ^omunistas ar Komunistu 
televizija ves vaju del ateinan- szPie£as? 
ežiu rinkimu, bet pats asme- Sakyti kad tie dipliomatai 
niszkai vargiai dalyvaus.

Daug žmonių gandus varo Jiedu buvo girtuokliai yra tas 
kad Prezidentas Eisenhow'eris 
labiau serga negu mums yra 
praneszama, bet kielk mes galė
jome dažinoti, tai Daktarai ir 
ligonine tikras žinias apie jo 
sveikata kasdien pranesza.

Žmones toms žinioms netiki, 
nes praeityje vis buvo stengia
masi pasliepti valdovo ar 
kraszto vado liga ir beveik nie
ko nebūdavo praneszama. Bet 

i galima staeziai sakyti kad 
iaikrasztininkai ir laikraszcziai 
beveik viską dabar žino ir skel
bia apie Eisenhowerio sveikata 
ar liga.

Kai Vilsonas buvo susirgęs 
tai isz Baltųjų Namu nei ge
riausi laikrasztininkai negalėjo 
jokiu žinių gauti. Bet su Eisen
howeriu visai kitaip. Jo dakta- 
rams yra net insakyta viską 
praneszti kas darosi toje ligo
ninėj^.

Kiek mes dabar galime pa-; 
sakyti ar dažinoti, tai niekas 
nėra slepiamas nuo žmonių 
kaslink Prezidento ligos.

Jo daktarai sako kad jis 
sveiksta, bet jie greitai prideda 
kad dar per anksti pasakyti 
kaip viskas iszeis ir kaip ilgai 
ims Eisenhoweriui pasveikti.

Bet matyti kad Prez dentas 
dar nėra iszejes isz pavojaus, 
nes kai jo draugas Vice-Prezi- 
dentas Richard Nixonas atva- 

i žiavo pas ji su juo pasiszneke-

į iszlenke. Czia ne aluczio ar

gino negu Anglijos valdžios 
sztabas.

Žmogelis nuo aluczio ar 
savo kraszta? Ar jis dar toliau sznaPselio pasigėrės ant ryto- 
ir drąsiau eis ir sakys kad ‘'aus iszs]pagiriuos, bet tas ku- 
kiekvienas Anglijoje gyvenas risyra pinigu snviliota.is, pini- 

1' .... ' gaiš ar garbe pasigėrės, iki
grabo lentos nedasiprotes.

SUSPROGIMAS
ALIEJAUS FABRIKE^T™’^^^

■■■-------  minutas del jo- pasikalbę j ijn o
I su Eisenhoweriu,Daug Darbininku

Sužeista
CHESTER, PA. — Sinclair 

Refining kompanijos fabrike 
buvo baisus susprogimas ir de
gantis aliejus apdegino apie

(Tasa Ant 4 Puslapio) ,

savo kraszta iszdave už tai kad

pats kaip iszteisinti juos, nes

SKAITYKIT 
“SAULE“ 
PLATINKIT!

Slauges Prie Prezidento Lovos

Capt. Francos G. Dorom Capt. Caroline E. Koger

Lt. Lorraine P. Knox Capt. Margaret M. Williams

Nežiūrint ir nepaisant visu 
gandu, mes dabar spėjame kad 
Eisenhoweris nestos in atei- 
nanezius rinkimus. Kad jis ir 
norėtu stoti in tuos rinkimus, 

į jo žmona ir jo gimines ji 
i stengsis perszneketi.

Prie Prezidento Eisenho- 
werio lovos rūpinasi szitos 
slauges, diena ir nakti, in 
Fitzsimons Armijos ligoni
ne in Denver, Colorado. Jis 
pasidalina valandas ir taip 
prižiūri kad Prezidentas nei 
ant minutos nebutu paliktas 
be ju priežiūros. Prie pat to 
kambario slaugiu virszinin- 
ke nuolatos prižiūri kad Pre
zidentas butu nuolatos po

slaugiu priežiūra.
Szitos slauges, nurses yra: 

Kapitonas Frances G. De- 
rum, isz Duluth, Minn., Ka
pitonas Caroline E. Koger, 
isz Patrick Springs, Virgi
nia; Kapitonas Margaret M. 
Williams, isz Fresno, Calif
ornia, ir Leitenantas Lor
raine P. Knox isz Webster, 
Mass.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Vieno žmogaus sveikata tiek 

daug reisizkia!

Ka dabar skaitote savo laik- 
raszcziuose ar girdite per ra
diją ar televizija apie Prezi
dento Dwight Eisenhowerio li
ga ar sveikata tai yra tikra tei
sybe. Prez. Eisenhoweris visa
dos reikalavo ir reikalauja kad 
vien tik gryna tiesa butu pa
skelbta. Taip dabar yra ir da
roma.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais ■

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

Pinigai reikia siusti su Į 
užsakymu: *

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

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

Tie, kurie bent kiek žino apie 
szirdies liga žino kad negali
ma stacziai pasakyti ar ligonis 
sveiksta ar eina trdpais žemyn,

nestos in ateinanczius rinki
mus, tai jis patars ir perstaty- 
dins savo Vice-Prezidenta, Ri
chard Nixon.

Jeigu graborius jums pasi
siūlius patarnauti ir jums isz 
apdraudos kompanijso gauti 
pinigus, nesutikite. Apdraudos 
kompanija be jokios bėdos jum 
visus pinigus iszmokes, be gra- 
boriaus insikiszimo ar pagel
bės.

Yra graboriu kurie pakisza 
keletą doleriu policijantams 
kad jie jiems t nejaus prahesztu 
kai kas pasimirszta, ypatingai, 
kai užsimusza ant vieszkeliu. 
Tokiu graboriu, kurie taip 
greitai ir patogiai pribuvo ne
priimkite, nes jie tankiausiai 
yra felczeriai, sukeziai ir isz- 
nauduotojai.

Pirkie U, S. Bonus

Kiek galima isz tui daktaru 
paskelbimu inspeti, tai galima 
tikėtis kad Eisenhoweris pa
sveiks, kad jis nepasitrauks. 
Bet kaslink klausihio ar jis 
stos in ateinanczius Rinkimus, 
tai gembleriai dabar deda de- 
szimts doleriu priesz viena, sa
kydami kad jis nestosi in tuos 
rinkimus. Ir mes taip pat drys- 
tame sakyti!

Eisenhoweris per pastaruo
sius kelis metus taip rinkosi 
savo pagelbininkus, kad dabar 
visa valdžios tvarka gali būti 
vedama jo pagel'bininku visai 
be jo.

Beveik visi Repulblikonai 
spėja, kad jeigu Eisenhoweris

GUODOTIM\~~~

SKAITYTOJAI!

Ir Nixon iszrodo gabus ir ap
sukrus ir jis žino 'beveik visus 
Eiseenhowerio nusistatymus ir 
pasirengęs jo pėdomis žengti.

Bet Republikonu virszuneje 
randasi net szeszi didieji: 
Adams, llumphery, Brownell, 
Dulles, Wilson ir Nixon.

Bet vėl apie Nixon, Vice- 
Prezidenta; atsiminkime kad 
jis Repuiblikonu buvo paskir
tas paremti Eisenhoweri ir Re- 
pu'lTlikonu partija. Reiszkia 
kad jis daug intekmes turi ant 
visos Republikonu partijos. Ir 
už tai, jeigu Eisenhoweris ne
stos in rinkimus, visi spėja kad 
Nixon stos jo vieton.

— — • •

Bet negalima pamirszti kad 
Dewey dar vis svajoja apie 
Prezidento garbe ir vieta; ir 
jis nėra be draugu ir be intek
mes.

Kai biednas žmogus nu- 
mirszta, tai kai kurie graboriai 
gauna isz valdžios apie pusan
tro szimto doleriu ji palaidoti, 
paskui jie tiek dar gauna isiz 
“Social Security” ir paskui 
dar daugiau gauna isz keliu pa- 
szelpos draugijų; ir to dar ne
gana; jie tada to mirusio szei- 
mynai paaiszkina kad už liek 
pinigu 'butu prastas grabas ir 
dar prastesnes laidotuves, ar 
jie negalėtu keletą szimteliu 
pridėti? Ir taip jis' isz trijų ar 
ketuiriu vietų gauna trigubai 
pilnai užmokėti už tas 'bied.no 
žmogelio szermems užmokėti.

•Sziandien, tarp grabo, kapo, 
kapiniu, graboriaus, szermemi 
ir apeigų, pamaldų kasztu, re
tas kuris iszgali pasimirti. 
Brangu! pragyventi, bet dar 
brangiau mirti.

I 
kalbėjo Pavergtu Europos 
Tautu atstovas Stefan Korbon- 
ski.

Koncertas užrekorduotas ir 
Amerikos Balsas ji iszsiuntine- 
jo per radijo ir rekordus in vi
sa pasauli.

nuvažiuok ir su juom pribuk, 
czionais bus jo kambarys.

Ir parode puiku kambarėli 
isz kurio buvo puikus regėji
mas iu darželi su puikiai pa
klota lova.

— dievuk, mano mieliausia 
geriausia paciule mano, pa- 
szauke jaunas arkitektorius su
sigraudinęs, ir karsztai pabu- 
cziavo savo pacziule, ba nega
lėjo surasti žodžiu ant padeka- 
vones.

Ant rytojaus iszvažiavo isz

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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
tai pinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles;

N o. 158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautais 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

PABALTU TAUTU 
HIMNAI

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

Demokratai dabar džiaugiasi 
ir turi daug vilties. Jie tikisi 
kad jeigu Eisenhoweris nestos 
in rinkimus tai Republikonu 
vadai tarpu saves taip susipesz 
kad jie susiskaldys ir tada De
mokratams bus lengva rinki
mus laimėti.

Demokratu eilese, mums isz
rodo kad Stevensonas stovi pir
moje vietoje, o po tain stovi 
Harriman. Stevęnsonas sten
giasi insigerinti biznieriams, 
kaip Republikonai visados da
ro.

Biznieriai vis tikisi kad biz
nis dar geriau pagerės, nežiū
rint to kad biznis niekados ne
buvo geresnis kaip sziais me
tais.

Automobiliui pardavėjai da
bar vieszai sako kad jie yra su
sirūpinę. Nauji, ateinancziu 
metu automobiliai yra pabran
go. O daug žmonių yra pirkę 
sziu metui nauju automobilius 
ir dabar dar už juos moka ir už 
tai 1956 metu automobilius ne
pirks.

Valdžia perspėja visus gerai 
apsižiūrėti kai kas paisimiria 
szeimynoje, kad graboriai ne
nusuktu.

Paprastai ir daugumoje gra
boriai yra teisingi ir geri žmo
nes, kaip ir kiti biznieriai. Bet 
ju tarpe randasi daug Židikų, 
sukcziu ir isznauduotoju.

Niekados nepasakykite kiek 
apdraudos, “insurance” ve
lionis. paliko. Tai nėra gra'bo- 
riaus biznis.

Groti New Yorko 
Parke

NEW YORK. — Rugsėjo 20 
diena New Yorko orkiestru fes
tivalio koncerte, kuris buvo 
Battery Parke, sugrotas ir Lie
tuvos himnas. Tas koncertas 
buvo keturioliktas ir paskuti
nis sziais metais. Festivali or
ganizavo Downtown Manhat
tan Association, Inc., Szi kon
certą padėjo suorganizuoti pa
vergtosios tautos ir j u tarpe 
Lietuva.

Koncertuota pavergtu tautu 
muzika, bet Pabaltes valstybes 
nepatieke savo kompozitorių 
kuriniu, tai orkiestras sugrojo 
trijų Pabaltes Valstybių him
nus, ju tarpe ir Lietuvos.

Koncerto pertrauku metu

Price $2.50■'Tl-

Pypkes Durnai
Kaime Rudeni

Ir vėl asz kaimo tylumoje, 
Ir vėl keliais laisvais einu, 
Ir minia miesto tirsztumoje 
Bebeganezia skubiai aplink 

menu.
Ir vėl galiu eikliai maustyti, 
Ir vėl priauga man sparnai: 
Kalbėti su gamta, raszyti 
Vėl noriu ka sakys jausmai. 
Ir vėl jaueziu asz kaimo tyla, 
Nors vėjais lapai skraido jau 
Jaueziu gamtos malonia byla 
Ir žodžius jos gilius žinau. 
Ir kaimo dvasios atminimui 
Vainiką raidžiu sziu pinu, 
Kad, prasidėjus vėl užimui 
Jis dvelktu man sielos kvapu.

. /■ ■

COLORS: Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.

Varszavo geležinkeliu, o in tris 
dienas po tam pati pastate ant 
stalelio kambarėlyje parengė 
del tėvo, puiku buketeli rožių, 
parengė pora sziltu pantaplui ir 
pristūmė prie pecziaus minksz- 
ta kede. Kada tai dare atnesze 
tarnas telegrama:” Atvažiuo
jame szi vakarai.

Szeszta valanda ta vakara 
atvažiavo arkitektas namon. 
Nebuvo pats. Isz karietos isz- 
ejo drebantis senelis, pasirem
damas' ant pecziu sunaus. Pir
ma. kol senelis galėjo atsikvo- 
tet, pajuto aplink kakla dvi 
baltas rankeles.

— Sveikinu tave teveli, isz 
visos szirdies, szauke marti.

O kaip noringai senelis czio
nais pasiliko. Acziu geram pri
žiūrėjimui kuriuom ji aprūpi
no atsigaivino ant naujo, atga
vo savo linksmumą ir pajiegas 
o svarbiausiu dalyku atrado 
Dieva.

— Tu esi man laime, kalbė
davo nekarta senelis, jog vė
liausia užgimai, kaip man ma- 
,no kaiminka kalbėjo, o priek 
tam apriecz darbo iszsimokinai 
garbint Divea, o kas nepažins
ta Dievo, nepažinsta tėvu.

Kas diena, senas tėvas “po
no arkitekto” kaip ji žmones 
praminė, eidavo in bažnyczia. 
Laikais kada ant lauko būdavo 
viesulą arba lietus, poniai Jieva 
prasze jojo:

— Teveli sziandien busi
.... namie ?

Nes kožna. karta senelis pa- 
lingavo-su1 galva kalbėdamas:

— Ne, mano vaikeli, to ne
galiu padaryt, pirmiause dėlto 
jog turiu sugražint daugeli me
tu ka praleidau be poteriu, o 
antras jog turiu melstis už tai, 
idant Dievas laimintu gausiai 
už viską, k a man padarai.

Matyt, jog Dievas laimino 
jiems visame. Kada po septy
nių metu, numirė senelis su pa
laiminimu ant lupu, arkitektas 
tada buvo turtingu žmogum. 
Visi jo uužsiemimai vedasi ka- 
nuogeriauise. Namie vieszpata- 
vo ramybe, paredkas ir meile, 
būdamas vaisium palaiminimu 
savo tėvo. > GALAS.

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

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

Kas Nepažinsta Dievo, 
Tas Nepažinsta Tėvu

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Ne, man mielas, pinigu jam ne
siimsime. Nepri'siduos jie jam 
ant niek, jam reike gero pri
žiūrėjimo ir meiles. Tėvas turi 
pribūti pas mus. Ryto anksti

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas is* 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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 szpoiąelei; 
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.

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

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c,

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

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., 20o.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.
' No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas 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 isž Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ISr" Užsisakant knygas 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, >0 jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

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 CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. X
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‘ ‘SAULE’ ’

Kas Nepažins ta Dievo 
Tas Nepažinsta Tėvu

Tasa

Senas tėvas girdėjo gana. Su 
tyku atsidusimu puolė ant pa- 
duszku; szirdis jam plake kaip 
kūjis, krutinę sunkei dūsavo, 
gerkle spaude tyku dūsavimu 
Turėjo apleist savo grincžele 
ba ant toliaus nespa,sabas joje 
ant toliaus būti.

Per visa nakti nebagelis ne
galėjo nei akis užmerkti ir su 
troszkimu lauke kol praszįvins. 
Pradėjo dienytis. Mate kaipo 
Vincas iszejo su paczia ant lau
ko. Ant to tik lauke. Po tam su 
karszcziu pradėjo rengtis, su- 
jieszkojo savo rublis kokius tu
rėjo, o pasiremdamas ant laz
deles apleido grinczia ir leido
si in sžali miestelio. Ne karta 
turėjo silsėtis, ba s'tokavo jam 
pajeigu, nes nepakajus vela gi
ne ji pirmiau. Motiejus tame 
laike sėdėjo prie pusrycziu su 
paczia ir vaikais, kada senas 
tėvas inejo in jo grinczia.

— U-gi teve, kas tave teip 
anksti atvijo in miestą? Pa
szauke ant kart sziauiczius su 
paczia. Ar eini pas daktara?

Senis atsisėdo sunkei ant 
suolelio ir nuszluoste prakaitu.

— Sūnau, tarė jau neužilgo 
nereikes man daktaro, ba jam- 
cziuosiu jog ne ilgai turiu gy
vent ant szio svieto. Atėjau ko 
kito pas tave. Motiejeli, pavė
link man būtie pas tave, kol da 
esmių gyvas!

Senis pertraukdamas tuos 
žodžius ba buvo nuilsas ilga 
kelione. Sziauczius sii paczia. 
žiurėjo vienas ant kito su 'bai
me isz pradžios neturėjo žo
džius ant atsakymo tėvui.

— Kas ten atsitiko naujo? 
Paszauke Motiejus.

Tėvas pakratė peczais.
— Žinau gerai, kokia nelai

me mane patiko. Ne galiu gaut 
užsiėmimo ba. nesijaueziu gana 
drūtas prie darbo, turėsiu gal 
numirė isz bado, ba Vincas ir 
jo pati neturi szirdies, teip, jog 
ant toliaus nespasabas pas juos 
bp,ti!«

— Tėvai, czionais galėsi 
peibut sziandien, tau sakau, 
jog teip ant toliaus negales bū
ti. Vincas turi tave užlaikyt, 
juk jam narna uižraszai.

— Žinoma, insikisžo pati. 
Mums ir teip ne kas vedasi. De
vyni sėda prie stalo, o neturime 
nieko, tik ka Motiejus uždirba. 
Aniems bus lengviau tęva isz- 
maitinti, o ir privalumas jiems 
tai prisako.

— Argi ne turite nei kam
pelio del seno tėvo? Paszauke 
susigraudinęs ligi paskutiniam 
lipsnui tėvas.

— Tai yra negalimas daig
ias. Vincas turi tiesa tave už

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

laikyt.
Senelis staigai paszoko isz 

vietos, o ant jo veido pasirodė 
piktumas ir gailestis, szaukda- 
mas:

— Jeigo yra Dievas dangu
je, tai turės tokius vaikus ko
kiais esate tu ir Vincas nu
baust! Tegul jum tas pats at
sitinka -kas man atsitiko ant 
senovės. Asz del dirbau,...

— Gana to! Pyktelėjo sziau
czius, szokdamas nuo suolo. 
Kalbi jog dirbai del mus! Ne
teisybe! Kalbėk geriau, jog 
viską prageriai ir praleidai. 
Dabar pats privertei mane 
idant tau ta pasakytai!.! Ne es
mių tau nieko kaltas! Neszkis 
laukiau!

Senelis sugniaužė kumszczes. 
Norėjo da ka tokio kalbėt, nes 
susilaikė. Prisiartino prie du
riu ir iszejo, niekas jojo hesu- 
laikinejo. Szirdis jame baisiai 
suspaudė. Ant galo, sunkiu 
žingsniu sugryžinejo namon, 
nežiūrėdamas nei in kaire nei 
deszine szale. Vargingas tasai 
žmogus buvo vertas susimyle- 
jimo, ba nemokėjo jieszkot Su
raminimo danguje. Kaiminka 
Katre turėjo teisybe. Dievas 
dabar pradėjo jieszkot senelio, 
nes ar ji suras?

Tuom kart Vincas su paczia 
sugryžo namon ir neužilgo gas- 
padine pradėjo pagamint pie
tus.

— Kur tai tėvas teip ilgai 
sėdi? Suniurnėjo Vincas, pa
mate jog senelio nesiranda 
grinezioje. Da to reikėtų idant 
valkiotųsi po pakampėms. Tu
riu dabar eiti in miestą, o prie 
tos progos atlankysiu Motiejų 
ir pasakysiu jam visa istorijai.

Kaip pasakė teip ir padare. 
Pas sziaucziu atsi'buvo 'baisus 
triukszmas. - Sziauczius roke 
jog Vincas paemes narna, nesi
rūpina suvis apie tęva, ir abu
du broliai per koki tai laika ba
rėsi, o sziaucziuviene narsai 
jiems prigelbinejo.

— Vincas sugryžo namon 
piktas kaip levas.

— Kur tėvas? Užklausė pa
ežius.

— Savo kambari. Sugryžo 
nesenei senelis teip jog niekas 
neinate kada inejo.

Vincas mete skrybėlė ant 
stalo ir nubėgo pas tęva. Nelai
mingas sėdėjo ant kraszto lo
vos o ant veido davėsi reget 
baisus kentėjimas. Vincas 
szauike:

— Tėvai! Del ko buvai 
sziandien pas Motiejų ir mus 
priesz juos apskundai?

Tėvas rodos pabudo isz mie
go ir linktelėjo su galva.

— Kas ?

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir I
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

— Ka? Paszauke Vinčiene 
stovėdama priesz seneli, ant 
mus rūgo jo? Tai tau! Ugi kas 
tavim rūpinosi, jeigu ne asz, ir 
kas tave Lyg sziam laikui maiti
no, ar ne mes?

— Teip, ir asz teip kalbu, 
užriko Vincas. Jeigu pas mus 
tau nepatinka., tai niekas tave 
neužlaiko! Ka mes turime nuo 
tavęs? Grinczia? Teip supuvu- 
se būda, kuri, neužilgo sugrius. 
Pragerai viską ipats, o dabar 
da turime tave maitinti!

Tuom kart nepaszoko senelis
-

* BALTRUVIENE
* *

Kantrybe del moteres yra 
priderancziausiiu daigtu, 
Visame ir visur ji turi 

kantrybes tureli.
' Kantrybe viską pergali, 

Ir jai n up i n a puikiausia 
vainiku, 

Kaipo ženklą 
Krikszczioniszkos tiesos. 
Kantrybe moteres veidą

Dabina ir jai duoda 
paveiksią aniuolo. 

Tiktai dorai užauginta 
motere, 

Gali taja dorybe užlaikyti, 
Isz sukeziu ir apgaviku tėvu 

Niekados gera motere 
negali būti.

Augdama latrysteje, 
Prigeria pati tos latrystes, 

O paskui ant savo 
vyro iszveria. 

Barnei ir vaidai daro motere 
Panaszia in kerdžiuviene

Ir ji užima žemiausia laipsni 
Visuomeniszkoje drauguveje. 

Isz tokios moteres niekados 
Ne bus gera del savo vyro, 
Gera motina del vaiku ir 

mylima kaiminka.
Ne tiktai apie savo tėvus 

brolius ir seserys, 
Bet ir apie savo locna 

vyra užmirszta, 
Ir visus už niek laiko, 

O save auksztindama., — 
Lyg senatvei savo biaurumo 

nepaliauna.
Szviesi motere turi hki 

ant savo vaiku, 
Ypatingai ant dukrelių, 
Bausdama už mažiausia 

narava savo dukreles. 
Motere privalo būti kaip 

visuomene,
Ir dorai iszauiginta, 

Ne tik pati saugojusi 
nuo vaidu, 

Bet ir susivaidinusius taiko, 
Ir niekados tarp poru su 

liežuviu nemakaluoja, 
Kaipo rodos nuo velnio 

pasamdyta, 
Nes kur velnias negali, 

Tai boba siunezia.
Sako kad kožna motere 

turi savyje velnią, 
Tiktai ne visi in tai 

žiuri. 
, Nei velnias su Tvardauskiene 

sugyventi negalėjo, 
Per ka jis ir Tvardauskienes 

duszios iszsižadejo.
Net ir szvieshš vyras, 

Kad ir žmogus geriauses, 
Savo moteres neipaitaisys, 
Ir lyg smert varga turės!

MAHANOY CITY. PA.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

isz vietos, ba neturėjo ant to 
pajiegu; isztrauke tik abi ran
kas, rodos norėjo gintis nuo už
puola, žiūrėdamas su verksmu 
ant Vinco ir jo paezios:

— Eikite, eikite, susznabž- 
dejo senelis, noretau truputi at
silsėk

— Tai tu eik, užriko iszga- 
ma. sūnūs, jau asz ant tavęs žiu 
re t negaliu!

Ant galo prikiszinedami 
abudu tėvui apleido jojo kam
barį.

Senelis gilei užsimislino. Jei
gu da turėtu sziek tiek pinigu 
arba norints koki prieteli. Nes 
ant nelaimes buvo suvisai ap
leistas nuo visu. Juoda mislis 
sznabždejo jam. Užbaigk ta 
varginga gyvenimą! Buvo tai 
vakaras. Tamoszius gulėjo ant 
lovos kaip be žado. Tyka vi
sur! Ar tai dvasia numirusios, 
pirmutines jo paezios ineina 
in kambari ir sznabžda nelai
mingam seneliui kokius ten 
11 e sup r a n t a mus žodži u s!

Puikiam name pastatyto prie 
miesto Varszavos vieszpatavo 
nepaprastas krutėjimas. Taji 
namą nupirko kokis tai arki- 
tektos ponas Žiugžda ir nuo 
nesenei insikrauste in ji .su sa
vo jauna pacziule. Tai-gi szian
dien buvo atstatus įiekuriuose 
darbininkus kurie da ka tik už- M •
baigė nekuriuos mažesnius dar
inis prie namo ir apžiūrinėjo vi 
sa narna. Ant jo veido davėsi 
mat y t užgan ady j imas.

— Žiūrėk Jievuk, prisiar
tindamas prie paezios sėdinti 
darželyje, žiūrėk kaip puikus, 
yra. musu lizdelis! Priesz meta 
negalėjom ne sapnuot apie ji.

— Jeigu gera mano moti
nėlė butu da gyva, kaipgi butu 
dabar linksma. Ji jie tave teip 
mylėjo. Turi teisybe Jievuk, be 
tavo motinos, gal nebueziau su
radęs gilukio ir laimes. Dave ji 
man puikia, mylima pacziule, 
toji gera motere nenustume 
mane nuo saves kada buvau 
prastu.

Negalėjo užbaigt pradėtu žo
džiu ba balta rankele uždengė 
jam lupas, kalbėdama:

— Neprivalai to kalbėt, 
mano mielas. Kas mano turtas 
stovi priesz tavo aniata. Girdė
jau pati kaip Profesorius Ger- 
Sonas kalbėjo in mano tęva 
apie tave. Tasai jaunikaitis tu
ri gera galva dasidirbs kada 
norint turto.

— Acziu tau Jievuk už ta
vo meile ir gerus žodelius. Ei
me in narna, 'bijau idant ant 
lauko neperszaltum.

— Palauk truputi. Macziau 
ateinanti laiszkaneszi. Paregė
sime ka mums atnesz.

Uranas paregėjo einant laisz
kaneszi ir szauke paskui ji:

— Praszau czionais in dar
želi!

Laiszkaneszis atėjo, iszemp

—, 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.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos '
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

keliolika laikraszcziu ir laisz- 
ka isz krepszo, padavė arkitek- 
tu, kuris sede prie paezios ir 
pradėjo peržiūrint laikrasz- 
czius.

— Sztai laiszkas del tavęs, 
nuo tavo tėvo, tarė arkitektas.

— Jauna motere atidarė 
koperta. Keliolika lapu buvo 
joje priraszyta, o vis didesnes 
žinios, kad sztai iszgirdo nuo 
szalies vyro atsiduisejima. Pa
kele akis ir ka paregėjo? Sztai 
vyras josios laike atidaryta 
laiszka rankoje, o ant veido jo 
buvo matyt didelis nuliūdimas 
ir skausmas. Tuojaus užklausė:

— Kas tau Uranai ? Ar ap- 
laikai kokia liūdna naujiena?

Arkitektas nieko nekalbėda
mas padavė jai laiszka. Storom 
litarom laiszkas buvo raszytai, 
kurioje talpinos! sekanti žo
džiai:

Brangus Uranai!
Negaliu jau duot sau ro-

dos, esmių senas ir silpnas, o 
jaueziuosiu kas kart arsziau. 
Vincas nori mane iszvyt, o Mo
tiejus ir nenori mane pas save 

' laikyt. Esmių jiesiog ubagu.
Nežinau ar da sei pas mano 
szyogeri. Vienok praszau tavęs 
neatkalbek man pagelbos, jei
gu nenpri idant numirtau isz 
bado. Uraiiuk, neturiu nieko, 
kuris man pagelbėtu, tu mane 
neapleisk. Suspausdamas tave 
szirdingai. Tavo tėvas Tamo
szius Žiugžda.

Skaitydama' laiszka gera mo-

^Pirkie U. S. Bonus! %%1’irkie U. S. Bonus.'

• ■•i

How to teach 
your child to 

save regularly*
1 ' '

School years are probably the most important 
years in your child’s life. Besides learning the ABC’s 
of education, he is forming habits that will deter- 

' mine the kind of adult he will grow up to be.

Is your child learning the important lesson of thrift 
and the values of a regular savings program?

Hundreds of thousands of young Americans are 
learning the responsibilities of good citizenship . . ; 
how to save regularly . . . even helping to finance 
their own future college educations . .. through the 
Treasury’s School Savings Program.

By the regular purchase of Savings Stamps in their 
schools, children are investing in U. S. Savings Bpnds 
on the installment plan. Each student has his own 
album for United States Savings Stamps in 100 and 
25Č denominations. By budgeting his allowance or 
earning extra spending money, each child buys his 
own Savings Stamps. Then when he has filled his 
stamp album, he exchanges it for a U. S. Savings 
Bond; Series E, maturity value, $25—one of the 
safest, best paying investments any of us can make.

Is your child’s school participating in this im
portant savings program? Why not speak to your 
principal, school superintendent or P.T.A. group 
about it today? You can obtain complete informa
tion on the School Savings Program from your state 
Savings Bond office, or the Education Section, U. S. 
Savings Bonds Division, Washington 25, D. C.

Encourage your child to buy Savings Stamps regularly. 
Start the U. S. School Savings Program in your town 
today! Everyone will be glad you did.

♦U. S. Savings Stamps aOf ' 
point the way you want 
your child to grow!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.
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RASZYMO i; 
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c. ;!
Saule Publishing Co., ]!Mahanoy City, Pa., U.S.A. ;!

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 1

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agenru. 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!

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

tere negalėjo susilaikyt nuo 
aszaru, kalbėdama:

— Uranai, del ko niekad 
man nekalbėjai apie savo sena 
tęva? O gal sarmatinaisi jo?

— Ne nemislink apie mane 
teip. Kada turėjau keturis me
tus, gavausi pas savo dede ir 
nuo tada pasilikau pas juos, de 
de mano, iszaugino mane ir 
davė man mokslą, o ir paėmė 
mane už savo sunu, ir del to tu
riu jo pravarde. Apie mano tę
va, jau niekad nieko negirdė
jau, o būdamas da kūdikiu 'bai
siai jo bijojau. Pa atsikrausti- 
mui in Varszava, jau žinai ma
no tolimesrli gyvenimą. Ar ne 
teisybe Jievuk, norints mano 
tėvas apie mane suvisai nesi
rūpino, bet neturiu pavelint 
idant gyventu teip dideliam 
varge! Ryto nusiųnsim' jam pi
nigu, juk tai mano tėvas.

Jauna motere užsimislino va
landėlė, nekalbėdama nieko 
apie tai daugiau tarė:
'— Eime jau namon!
Tylėdami abudu, prisiartino 

prie namo. Arkitektas nieko 
nekalbėjo, nes nuolatos mislino 
apie aplaikyta laiszka nuo tė
vo, o ir buvo abejonėje ar pati 
ne 'bus prieszinga nusiuntime 
pinigu. J ieva ir nieko nekalbė
jo, nes ant josios veidelio da
vėsi matyt nusiszypsojimas, o 
kada inejo iii stu'ba, isztare ant 
kart:

— Uranai, noretau tau ka 
'pasakyt. Kalbėjai priesz tai, 
jog nori nusiunst pinigu tėvui.

(Tasa Ant 2 Puslapio) _



I.

Žinios Vietines
— Iszpriežasties kad De

mokratai isz Peims'ylvanij.os 
valstijos laimėjo pareitose Rin
kimuose, naujas gubernatorius 
Leader praszalino visus Repub- 
likoniszku virszininku ir dar
bininku nuo vaistiniu darbu. 
Daug isz Schuylkill pavieto ne
teko savo vietas kurie valde 
per dvideszimts metu.

— Gerai žinomas James H. 
Kirchner iszduotojas “Record- 
American” laikraszczio, nuo 76 
So. Main uly., serga ir yra po 
priežiūra daktaro. Ponas Kir
chner kuris buvo užžiuretojas, 
superintendent del Locust Mt. 
ligonbute, ana diena prasiszali- 
no nuo tos dinstos, o in jo vie
ta Gubernatorius Leader pa
skirs nauja paveldėtoja.

— Garnys paliko sveika ir 
drūta sūneli del pons. Jurgi ir 
Jozafina Miszkiniai, nuo 409 
W. Mahanoy uly., ponia Misz- 
kiene po tėvais vadinosi Juo- 
zafina Lestauskiute.

— Gerai žinomas Dantistas 
Frederick R. Wagner, nuo 28 
W. Mahanoy uly., kuris nesvei- 
kavo per keletą menesius, nu
mirė Panedelyje, 3:29 valanda 
ryte, in Locust Mt. ligonbuteje. 
Gimė Mahanojuje. Jo pati mirė 
1930 m. Paliko duktere, 'broli 
ir sesere. Velionis buvo Refor
matorius. Prigulėjo prie Maso
nu draugijų. Laidotuves invy- 
ko Ketverge.

— In trumpa laika, kitas 
advokatas isz musu miesto, 
staigai pasimirė nuo szirdies 
atako, Panedelio vakara apie 
8:30 valanda, ant West Centre 
ulyczios, Advokatas Joseph T. 
Lyons, 78 metu amžiaus nuo 91 
So. Main uly., staigai krito ant 
W. Centre uly., ir pakol dakta- 
riszka pagelba pribuvo, advo
katas jau pasimirė. Velionis gi
mė Ashland, Pa., 'baigės savo 
mokslą 1905 m., kuris atidarė 
savo ofisą 91 S. Main uly., o
1942 m., jisai prasiszalino nuo 
savo advokatiszko veikimo. Pa 
liko savo paczia, duktere ir du 
anukus. Velionis buvo Metodis
tas ir prigulėjo prie daug drau
gijų. Laidotuves invyko Ket
verge.

— Subatoj pripuola Szv. 
Tersos, o Tautiszka Vardine: 
Kirbaidas. Ir ta diena: 1946 m., 
Naciu partijos augszcziausias 
vadas iszimant pati Hitleri, 
Goeringas, nusižudė nuryda
mas trucyznos, jis ’butu buvęs 
su kitais karo prasikaltėliais 
už dvieju valandų ta diena pa
kartas; 1928 m., orlaivis “Grėf 
Zepplin” atlėkė in Lakehurst, 
New Jersey, isz Friedrichsha
fen, Vokietijos, orlaivis atliko 
szesziu tukstancziu szes-ziu 
szinitu trisdeszinito myliu ke
liones in pus-penktos dienos; 
1954 m., viesulą, užvardinta 
“Hazle” sudarė iszkaidos už 
daugiau kaip penkis szimtus 
milijonu doleriu ir iszžude dau
giau kaip penkis szimtus žmo
nių; 1949 iru, Laszlo Rajk bu
vęs Vengrijos Komunistu va
das buvo valdžios pakartas;
1943 m., Wendell Wilkie stojo 
in Prezidento rinkimus šaky-€ 
damas kad Prez. Franklin D. 
Rooseveltas su visu savo szta- 
bu turi būti iszmestas isz Vasz- 
ingtono.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Marti 
niono, Szv. Jadvijos ir Szv. 
Galijo Opato, o Tautiszka Var-

, Balsuotojai, Pirmam Vorde 
Isz Mahanoy City, Pa. 

Balsuokite už

STEVE KLIPOLA 
Ant Constable

Praszo Jusu Balso ir Paramos! 
Rinkimai Utarninke NOV. 8 

Szirdingai Acziu!

dine: Geliuonio. Taipgi ta die
na, Menulio atmainai: Jaunutis; 
1863 m., Generolas Grant buvo 
pavesta Amerikos visa armija 
per Civilini Kara; 1793 m., 
Prancūzijos Karaliene Marie I 
Antoinette buvo nužudyta. Jai 
galva buvo nukirsta; 1940 m., 
Amerika paima in vaiska 
17,000,000 vyrukui; 1786 m., 
Amerikos pirmasis pinigu da
rymo fabrikas inseigtas; 1758 
m., Amerikos pirmutinis žody
no sustatytojas, Noah Webster 
užgimė, jo žodynas net ir szian- 
dien yra paskutinis Anglu kal
boje.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Margarietos Marijos ir Szv. 
Tlarantino, o Tautiszka Vardi
ne: Gyte. Taipgi ta diena: Szi- 
met Protsetonu 'paskelbta Szv. 
Raszto Sanvaite; 1945 m., Juan 
D. Peron užėmė Argentinos 
valdžia, o sanvaite priesz tai jis 
buvo nuverstas nuo savo sosto 
ir patupdintas in kalėjimą, ’bet 
už keliu dienu jis armijos dvie
ju vyru valdžia nuvertė ir visa 
valdžia pasisavino, o 1955 m., 
Rugsėjo men., Juan D. Peron, 
kuris per deszimts metu su ge
ležine ranka ir su kruvinu kar
du valde Argentinos kraszta 
dabar pats randasi tremtinys. 
Per kelias kruvinos revoliuci
jos dienas Peron stengiesi dar 
atsilaikyti, bet kai Armija ir 
Laivynas ji apleido, jis pamai- 
te kad jau jam niekai. Peron 
dabar isztremtas ir randasi Pa- 
raguajoje; 1888 m., Amerika 
pradėjo statyti pirmutini tik
rai kariszka laiva “Maine”, 
Brooklyn, N. Y. Kai jis buvo 
nuskandintas deszimts metu po 
tai, prasidėjo karas su Ispani
ja; 1953 m., Mokslinczius Al
bert Einstein, kurio mokslas 
iszrado mums ta atomine bom
ba, dvideszimts metu atgal 
(1933) atvažiavo in Amerika 
isz Vokietijos, isz kur jis buvo 
isztremtas. -Jis apsigyveno 
Princeton mieste, New Jersey. 
Einstein pasimirė Balandžio 
mėnesio 18 d., 1955 m., jis buvo

Dar Kitas Isz Kiniecziu Nelaisvės

Dilmus T. Kanady, pasku
tinis isz deszimts intartu 
Amerikiecziu apleidžia savo 
nelaisve ir gryszta in Ameri
ka. Jis laivu atplaukė in

septynios deszimts szesziu me
tu amžiaus. Einstetin gimė ir 
užaugo labai paprastoje ir 
biednoje szeimynele nepaskelbe 
nei dienos, nei vietos kada jis 
'buvo paszarvuotas ar palaido
tas, neg jis taip norėjo; 1939 m., 
taikos sutartis tarp Turkija ir 
Rusijos panaikinta; 1941 m., 
Amerikos kariszkas laivas 
“Kearney” susprogdintas ne
toli nuo Icelando. Vienuolika 
jurininku žuvo; 1950 m., Ero- 
plano nelaimėje, Londone, 28 
žmones žuvo; 1945 m., Mainie- 
riu bosas John L. Lewisas in- 
sake mainieriams gryžti in sa
vo darbus ir taip užbaigė štrai- 
kas; 1949 m., Prancūzijos Pre- 
mieras Julės Moch atsisakė.

—- Musu senas skaitytojas 
ponas Adomas Alenskas isz 
Hamburg, Pa., lankėsi pas sa
vo pažinstamus, ir prie tos pro
gos atlankė ‘‘Saules” Redakci- 
ja su reikalais. Acziu už atsi
lankymą.

— Utarninke pripuola Szv. 
Luko Evangelisto ir Szv. Pet
ro isz Alk., o Tautiszka Vardi
ne: Milita. Ir ta dienai: 1867 m., 
Gen. Ronseau užėmė Alaska, 
Amerikos vardu; 1949 m., Ru
sijos Užsienio Ministeris An
drei Y. Viszinsky pasakė Ame
rikos laikrasztininkams' kad 
Rusija jau turi atomine bom
ba; Alaskos Diena, Alaskoje.

Shenandoah, Pa.—
Jokūbas Rupczinskas, 65 metu 
amžiaus, nuo 33 Lehigh uly., 
pavojingai susižeidė pareita 
Nedelia 10:30 valanda naktyje, 
puldamas nuo porczines stogo, 
kai jisai norėjo insigauti in sa
vo miegamoje kambaryje. Se
nukas likos nuvesztas in Lo
cust Alt. ligonbute kuris pasi
mirė Panedelio ryta 8:45 va
landa. Jo pati Marie mire pa
reita Balandžio menesio. Pali
ko duktere Dolores, pati Ber
nardo Galino isz Hazleton ir 
sunu Povilą, Philadelphia, 
taipgi seserį gyvenant Wilkes- 
Barre. Laidojo Seredos ryta, su 
apiegomis in Szv. Jurgio baž- 
nyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse.

Wilkes-Barre, Pa. —
Lakiniu Sztabas pranesza kad 
abudu lakūnai žuvo kai B-26 
eroplanas nukrito ir sudužo, 
nusileisdamas Japonijoje. Žu
vo Kapitonas Joseph C. Calla
han, isz Davenport, Iowa, ir la
kūnas Paul P. Orleski isz Wil-

Hong Kong., Jis yra biznie
rius isz -Texas ir jis buvo su
imtas tu Komunistu in 
Shanghai miestą, kai Komu
nistai ta miestą užėmė.

“SAULE”

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

MAHANOY CITY, PA.

Check the perfect

Naturally, the/re important to you! Thafs 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! 

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line." 
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kes-Barre, Pa. Kapitonas Cal
lahan tuo laiku mokino jauna 
Orleski kaip vairuoti ta ero- 
plana.

Tamaqua, Pa.—
Didele Ugniagesiu paroda in- 
vyks Subatoj, pirma valanda 
popietu. Apie keturios deszimts 
ugniagesiu kompanijų isz 
Schuylkillo pavieto dalyvaus 
tame parode.

VYRAS IR VAIKAS 
UŽMUSZTI .

Automobilius Sudužo 
In Traukini

LA SALLE, COLO. — Orei- 
tai važiuodamas automobilius 
susimusze su freitkariu, trau
kiniu, netoli nuo La Salle mies
to.

Valstijos policijantai prane
sza kad žuvo trisdeszimts ketu- 
riu metu amžiaus Frank Rodri
quez, isz Denver, to automobi- 
liaus savininkas, ir dvylikos 
metu Loenard Trujillo, isz La
Salle.

£

Penkiolika to freitkario ka
ru buvo nuversti nuo rieliu, bet 
nei vienas darbininkas ant to 
freitkario nebuvo sužeistas.

Platinkit “Saule” Skaitykit “Saule” j

■I

SUSPROGIMAS
ALIEJAUS FABRIKE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

trisdeszimts darbininku.
Susprogimas buvo tokia bai

sus, kad net už keliu myliu stu- 
bu langai buvo iszmuszti.

Dauguma sužeistu, ir apde
gusiu buvo nuveszti in Chester 
ir Crozer ligonines, kur dakta
rai sako kad beveik visi ran
dasi pavojingoje padėtyje.

Kompanijos virszininkai sa
ko kad jie dar nebežino kaip ir 
kodėl tokia nelaime atsitiko 
tame fabrike. Paprastai szitos 
kompanijos fabrikai niekados 
neinsileidžia ugniagesiu isz 
miesto, nes jos turi savo ugnia- i 
gesius, bet szita syki kompani-! 
ja juatiesi priversta praszytis 
pagelbos isz keliu miestu, nes 
gaisras buvo tokis didelis.

Virszininkai sako kad laime 
kad nei vienas darbininkas ne-
‘ 1 .   !■!—.' '■ ■■ 1 .     .".I, ■■ '■ ■■■■■■   —II—■■ —I.IJ . Į _.HJ 

Sieniniai Kalendoriai 1956m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

Dabar po 50ę arba 3 už $1.25
Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.
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8 VAIKU TĖVAS 
UŽMUSZTAS

Policija Jieszko 
Draiverio

• .. . - I '
-- i

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai dabar jieszko drai
verio, kuris suvažinėjo ketu
rios deszimts vieno meĮo am
žiaus James Sekei, asztuoniu 
vaiku tęva. Vaiku metai yra 
nuo septyniolikos iki keturiu 
metu. . "

Jis buvo suvažinėtas ir už- 
muszfras kai jis gryžo namo isz 
savo brolio namu. Jis buvo po
licijos nuvesztas in Misericor- 
dia ligonine kur jis pasimirė.

PAVERGTŲJŲ
TAUTU SEIMAS 

POSĖDŽIAUJA
—__ - /'

NEW YORK. (LAlC) ; /r- 
Rugsejo 22 d., New Yorke, Car-

■ . • į i- . ■ y

ngeie Endownment kąmbaruo- 
se, prasidėjo antroji Pavergtu 
Europos Tautu sesija. Posėdy
je priimta rezoliucija, kuria 
protestuojama priesz Rusu Pa- 
baltes valstybių: Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užgrobimą. 
Be kito pasiunsta padėkos te
legrama JAViu Prezidentui 
Eisenhoweriui, kuria dėkoja
ma už sveitinguma Pavergtu 
Tautu instaigu ir supratima 
būkles devynių pavergtu tautu 
žmonių. L

Generalines tarybos prezi- 
diuman iszrinktas pirmininku 
Dr. Vilis Masens; Vice-pirmi- 
ninku Dr. George M. Dimitrov 
(Bulgarija) ir gen. sekreto
rium Brutus Costa (Rumuni
ja). Sesijos posėdžiai bus tę
siami Rugsėjo 28, 29, 30 dieno
mis. In tuos posėdžius isz Eu
ropos .atvyksta du Lietuviai: 
Dr. Petras Karvelis, jis yra 
Lietuvos delegacijos narys ir 
Eduardas Turauskas, jis at
stovaus Centro Europos Krik- 
szczioniu Demokratu Sanjun- 
ga. Posėdyje pirmu kartu da
lyvavo Prof. Juozas Kamins
kas, jis atstovauja Specialistu 
Sanjunga.

I <
buvo tame fabrike kai jis su
sprogo ir užsidegė; sužeistieji 
buvo lauke ar kituose fabrikuo
se tuo laiku.

Tai antras gaisras ir suspro
gimas szitame fabrike sziais 
metais.

DU ŽVEJOTOJAI 
DINGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Policijantai sako kad tiedu 
žvejotojai buvo keturios de
szimts penkių metu amžiaus 
Thomas J. Hoffman isz Pax
tang ir penkios deszimts metu 
amžiaus Oscar C. Bosner, isz 
Hummelstown, Pa.

Charles Anderson, miesto 
parko policijantas sako kad ki
ti du žvejotojai jam buvo pra- 
nesze kad jiedu buvo užmatė 
tuszczia laiva prie kranto. Po
licijantai rado Hoffmano tusz
czia automobili prie upe*s.

Mahanoy City Lietuviai
PIRMAM VORDE 

Balsuokite Už

Wm. Smigo
Ant Konselmono

Gabus - Sanžiningas - Jauslus 
Bendradarbis!

Sugražinkite Smigo In Konsel
Praszo Jusu Balso Ir Paramos!
Rinkimai pripuola Utarninke,
Lapkriczio (Nov.) 8 ta Diena.

Szirdingai Acziu ! ! !
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Lietuviai, Schuylkillo Pavieto 
Balsuokite už

JOS. J. MACHULSKY
isz Shenandoah, Pa.

.. .Ant...

Recorder of Deeds
Praszo Jusu Balso ir Paramos!
Rinkimai Utarninke NOV. 8

Szirdingai Acziu!
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