THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN)
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”
1SZE1NA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

An American Newspaper published in the Lithuanian Language,
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888.
Yearly Subscription: United States, $7.00;
¥2 Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application.

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00;
In Kanada: metams $8, % metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika,
Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts.
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS.,

No.78

MAHANOY CITY, PA.

(fcNTKcLAiw MAiyATTFK?1

SAULE PUBLISHING CO.,

U. S. A.

mabch ViVa?050)

Papūga Pauksztes Valgo Kaip Žmones

MAHANOY AND A STRS.,

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, SPALIO 9,1956 (TUESDAY, OCTOBER 9, 1956)

DARBININKU UNI
JOS PRIESZ NIX0NA

Du Sykiu Philadelphijoje Darbininkai Pakilo
Priesz Nixona

Gražiausia Isz
Gražuoliu

Sutiktu Leisti Pasaulio
Sztaba Padėti In Suez
Kanalo Tvarka

PHILADELPHIA, PA. —
Vice-Prezidentas Richard Nix
onas du kartu susidūrė su Dar
bininku Unijomis Philadelphijoje<
Pirmaji karta jis stengiesi
iszvengti to susidūrimo ir at
sisakė
A* apsistoti in Warwick
vieszbuti, hoteli kurio darbi
ninkai nepriguli prie AFL ir
CIO uniju. Jis vietoj to apsis
tojo in Bellevue - Strattford
vieszbuti.
Kai Nixonas nuvažiavo in
Academy of Music svetainėje'
pasakyti savo prakalbas, juri
ninku unijos nariai šukele bai
su lerma, reikalaudami kad
Nixonas pasitrauktu ar nutil
tu. Jie nesze plakatus ant ku
riu buvo paraszyta: “Ka th
padarei su tais dvideszimts
asztuoniais tukstancziu dole-į
riu?” (Nixonas tiek pinigu
praleido per savo 1952 vaju).
Kiti plakatai turėjo: “Nixone, kodėl tu nepasirenki uni
jos darbininku vieszbuti?”
Warwick vieszbuczio virszininkas, manadžieris, Paul J.
McNamara tuojaus visiems
paaiszkino kad to vieszbuczio
darbininkai priguli prie nepriklausomingos unijos, kuri nie
ko bendra neturi su AFL - CIO
bet kuri yra pripažinta musu
valstijos.
Kai keli Republikonai insimaisze in tu unijos darbininku
tarpa ir iszkele savo plakatus,
tai policijantai, bijodami kad
neiszkiltu riauszes visus pri
vertė pasiszalinti nuo Acade. my of Music duriu.
Kiti tu darbininku plakatai

Naujas Rakietas

bomba priesz tankas susprogo,
ir užmusze tris ir sužeidė ke
turis žmones.
Domenico Rutolo stengiesi
ta bomba suardinti, kai ji stai
ga susprogo. Tas susprogimas
sunaikino jo namus, užmuszdamas ji ir du kitu jo namuose.
Keturi kurie iszliko gyvi bet
buvo labai sužeisti, buvo grei
tai nuveszti in vietine ligonine.

el Rackman savo inspudžius
PHILADELPHIA, PA. —
aprasze N. Y. Journal-Ameri- * William J. Hamilton, Taksu
can. Jie savo apraszymuose pa- j Peržiūrėjimo Sztabo narys ir
stebi, kad toks lankymuosi ir buvęs valstijos sekretorius, pa
sudarymas ryszio tarp Ameri simirė nuo szirdies ligos, kai
kos ir Rusijos Žydu nebuvo jis važiavo pasveikinti savo
leistas keturios deszimts metu. dranga, Vice-Prezidenta Ri
Tik dabar gautas isz Sovietu chard Nixona, Philadelphijoje.
leidimas tai Rabinu grupei lan Jis buvo 62 metu amžiaus.
kyti Sovietu Rusija. Praszyto
Ponas Hamilton, kuris yra
leidimo Rabinu grupe lauke 9 buvęs Philadelphijos Sheriffas
menesius.
per septynis metus, ir yra bu
Toji Rabinu grupe aplankiu-į vęs Republikonu partijos Phi
si invairias Sovietu Rusijos ladelphijoje vadas ir virszininvietas, norėjo aplankyti ir Pa kas, nuo Birželio menesio 1952
baltijo krasztus, bet Sovietai iki Lapkriczio menesio, 1953
nedave leidimo. Jie aiszkinosi, metu, buVo surastas sukniubęs
kad Vilniuje ir kituose Pabal ant savo automobiliaus vairuotijo miestuose trūkstama tin jimo rato. Jis buvo pasukęs sa
kamu vieszbucziu ir ten, ben vo automobiliu in szali nuo ke
drai, atsistatymas (po karo) lio ir buvo ji sustabdines, kai
nėra tinkamas pažengęs. Apie jis nujautė kad jam jau nege
NEW YORK, N. Y. — Vai- tai tie du Rabinai raszydami rai.
dininkai veltui iszkrate ‘Queen N. Y. Journal-Am. Rugp. 14 d.
Policijantai paszauke ugnia
laidoje,
sako
kad
jie
girdeje,
Mary’ laivo kambarius, bejiesz
gesius, kurie stengiesi ji at
jog
Žydu
būkle
Pabailtijo
gaivinti, kai jie ji veže in Hah
kodarni vieno isz Rusijos pa
(Tasa
Ant
4
Puslapio)
bėgėlio ir jo dvieju metu duk
nemann ligonbute, bet už de
szimts minueziu jis pasimirė.
reles. Jo žmona sako kad ji Į
spėja, kad jos vyras jautiesi!
Jis tuo laiku važiavo namo
priverstas gryszti in Rusija,
isz savo ofiso, ketindamas ta
kai jis .gavo viena laiszka nuo
vakara praleisti su savo žmona
savo motinos ir kita isz Sovie
ir apvaikszczioti jųdviejų trisdeszimts devynių vestuvių su
tu Ambasados, kuri prižadėjo
kaktuves ir pavaiszinti Vice
jam visus keliones kasztus at
Prezidentą Richard Nixona.
mokėti jeigu jis grysztu in Ru
sija aplankyt savo senyva mo
Varszavos saugumo policija
WASHINGTON, D. C. — tina.
artimai bendradarbiauja su j
Egipto diktatorius, Nasser, per
Penkios deszimts asztuoniu
Rytu Vokietijos Komunistu
Indijos atstovus davė žinoti metu amžiaus Alexis Chwastopolicija gaudyti bėglius, Vokad jis sutinka ant keliu punk vas su savo dvieju metu dukre
kiecziu policija stengiasi pa- .
tu, pareikalavimu nusileisti, le, Tatania inlipo in ta laiva,
gauti Lenkus kurie mėgina pa
kad jis sutiktu leisti pasaulio pirm negu tas laivas iszplauke
bėgti isz Lenkijos in Vakaru
taryba padėti jo krasztui Suez isz uosto.
laisvuosius krasztus. Slaptu
Kanalo tvarka vesti ir tvarky Tos mergaitukes motina, isz
susitarimu Rytu Vokietijos
ti.
Philadelphijos kreipėsi in val teismaiteise tokius pabėgėlius
Jis sako kad jis sutiktu pasi džios atstovus kad jie jos vyra ir juos Rytu Vokietijoje kali
tarti kaslink: kiek imti nuo sustabdintu ir jos dukrele jai
na.
mos nuo laivu kurie per ta ka- sugražintu, pirm negu tas lai-,
Tokie bėgliai neturi buit
nala plaukia; nustatyti kurie vas iszplauks.
gražinami in Lenkija, bet lai
jurininkai yra tinkami tam
Inspektoriai sustabdė ta lai komi Vokiecziu kalėjimuose.
darbui ir kuriuos butu galima va ir visus kambarius peržiu
Varszavos režimas apmoka Ry
pasisamdinti; kaip padidinti, rėjo, bet niekur jųdviejų nera
tu Vokietijai už tokiu kaliniu
pagilinti ar kitaip pataisyti pa do. Jie sako kad jie butu galė
iszlaikyma. Tokiu susitarimu
gerinti ta Kanala.
ję ta mergaituke pasiimti, nes norima nuslėpti bėgliu isz Len
Bet jis ant vieno klausimo ji yra Amerikos piliete.
kijos skaiezius, o taip pat nori
nenusileido ir sako kad jie nie Sovietu Ambasados atstovas ma iszvengti Varszavos reži
kados nenusileis, būtent, kas
Fedor Solomatin tuojaus inli mui kenksmingos propagandos
link Izraelio kraszto. Jis sako po in ta laiva ir pareiszke savo
apie dideli skaieziu bėgliu grakad tarp Egipto ir Izraelio ran pasiprisezinima,, kad Ameri I žinima in Lenkija.
dasi karo stovis,, ir kad Egipto kos virszininkai, jieszko So Paskutiniu laiku keli asme
laivai ar laivai plaukiant in vietu Rusijos pilietes. Jis sako nys gryžo in Lenkija, kurie bu
Egiptą nebus pavėlinti plauk kad Chwastovas buvo apsižen- vo kalinami Rytu Vokietijoje
ti per ta kanala.
yjes in Pravoslavu bažnyczia už neteismingu Lenkijos-VoSovietu Rusija yra pasisa ir už tai yra Rusijos pilietis ir kietijos sienos peržengimą.
kius kad ji rems Egiptą kad ir tip pat jo dukrele. Bet laik Juos laukia kitos bausmes už
priesz Amerika. Sovietai yra rasztininkai tuojaus visur isz- i iszvyk.ma isz kraszto be leidi
prižadėję Tautu Sanjungoje klausinejo visur isztyre ir nie mo.. Pagal ju pasakojimus,
Prezidentas Anastasio Suprieszintis Anglijai ir Ameri kur. tarp Pravoslavu bažnycziu daug Lenku yra Rytu Vokieti moza 60 metu amžiaus isz
kai kad tas klausimas tenai bus nerado jo ženystvos metrikų. jos kalėjimuose, ypatingai pa Nicaragua, yra czia iszkeliaiszkeltas. Sovietu Užsienio MiVienas keleivis ant to laivo sienio srityse. Jiems neleidžia- mas isz Amerikos Lakunu
nisteris Dmitri Shepilovas sa musu virszininkams buvo pa ma susisekti su savo szeimyno- Sztabo eroplano kuris ji nu
ko kad Amerikiecziai to klau sakęs kad jis mate kai tas bu mis, taip pat jie negali gauti vežė isz Managua in Ameri
simo visai nesupranta ir nebe vęs Ruskis su savo dukrele in laiszku. Kada jie paleidžiami kos ligonine in Panama del
žino kas tenai darosi.
lipo in ta laiva, bet virszinin isz kalėjimu, Vokiecziu polici operacijos, kai jis buvo ketu
kai, visa tai laiva iszjieszkojo, ja siunezia ju apkaltinimus ris sykius perszautas vieno
sukilėlio. Tas sukilėlis buvo
iszkrate jųdviejų nebesurado, Varszavos policijai.

EGIPTO NASSER
NUSILEIDŽIA

U. S. A.

68 IVETAS
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SOVIETAI AMERIKA ANTRO PASAULINIO AMERIKOS RABINU VIGE - PREZIDENTO
RINKIMUOSE
KARO BOMBA
NELEIDO IN
NIXONO DRAUGAS
_____
SUSPROGO
LIETUVA
PASIMIRĖ
Sutinka Atvažiuoti Ir
NEW YORK. (LAIC) —
Važiavo Ji Pasveikinti.
Pasižiūrėti
3 Žuvo, 4 Sužeisti Ilgesni
laika Amerikos Rabinu
—
Szirdies Liga Ji
WASHINGTON. D. C. — I ATESSA, ITALIJA. — Se grupe lankėsi Sovietu Rusijoj
j e. Du grupes dalyviai Rabinai
Sovietu Rusija yra sutikus pa- na, nuo antro pasaulinio karo
Isztiko
David B. Hollander ir Emanu- j

į siunsti kelis savo atstovus, kad
jie galėtu pamatyti kaip mes
vedame demokratiszkus, lais
vus rinkimus musu kraszte.
i Jie teipgi sutiko insileisti in
I savo kraszta musu laikrasztininkus ir atstovus per ju rinki
mus, kad musu žmones galėtu
pamatyti kaip Sovietai veda
Į savo rinkimus.
Ir kiti Komunistiszku krasz! tu laikrasztininkai ir atstovai
yra pakviesti pas mus atsilan
kyti per musu Prezidento rin
Danijos papūga, pauksz
Czia viena tokia papūga val kimus. Bet jokio atsakymo mu
tes parodo kad jos moka ir
go savo pietus su szauksztu, su valdžia nėra gavus isz Komunistiszkos Czekoslovakijos,
gali pasielgti kaip žmones.
kaip ir žmones daro.
Lenkijos, Vengrijos ir Rumu
■■■?.?-------nijos.
reikalavo kad Nixonas pasiMusu valdžia yra pasirengus
aiszkintu “kas dabar su Chotuos Sovietu Rusijos atstovus
tiner?” Chotiner buvo Nixopavažinėti po musu didesnius
no manadžieris 1952 metais, ir
miestus, kus rinkimu vajus bus
jis dabar yra Senato komisijos
svarbiausias ir karszcziausias,
intartas.
ir musu valdžia prižada visus
tos keliones kasztus padengti.

Isz Amerikos

MAHANOY CITY, PA.

ŽMONA PRASZESI
PAGELBOS .

Bijosi Kad Komunistai
Nustvėrė Jos Vyra
Ir Dukrele

KOMUNISTAI RIKTUOJASI GAUDYTI

BEGANCZIUS
i

Szaudamas isz Alamogor
do, New Meksiko szitas nau
jas rakietas gali skristi be
veik septynis sykius greicziau negu balsas. Valdžia
pranesza kad szitas rakietas
dabar yra Lakunu Sztabo
vartuojamas ne tik del dažinojimo kaip augsztai tokis
rakietas gali -iszkilti, bet ir
kaip greitai jis gali skristi.

Pirkie U. S. Bonus

Isz Ju Krasztu

♦

Nicaraguos Preziden tas
Perszautas; Pasimirė

Neszlodama savo grožy
bes karūna, szesziolikos me
tu amžiaus Sandra Lee Heis
ler isz Beverly, New Jersey
rengiasi karaliauti in New
Jersey State Fair turga,
Trentone. Ji buvo iszrinkta
kaipo gražiausia atstove to
jcmarko.
— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas
yra agenru. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik
vieno naujo skaitytojaus, tai
didelia geradejyste padarytu
del iszdavystes. Bandykite
taip padaryt, mieli skaitytojai,
o “Saule” bus jusu didžiausiu
laikraszcziu. Acziu!

Platinki! “Saule”

Pilkio U. S. Bonus!

nugalabintas ant vietos.
Daug kitu sukilėliu buvo
tuojaus suaresztuota ir intarta už ta sukilimą.

Prezidentas Anastasio Sumoza pasimirė, ir jo vieta
užėmė jo sūnūs Louis Anas
tasio Somoza.
□ □ Q

“SAULE”

Kas Girdėt

Trys Istorijos

Apie Irlanda arba Nekaltybe
Suspausta; Robertas Velnias;
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip
Detroit mieste, Ponia Eddie korius -iko Turtingu Ponu.
Jefferson paiprasze kad jos Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
vardas butu permainytas, pasiSaule Publishing Co.
aiszkindama kad jai vis būda
vo sarmata nes jos vardas taip Atsimink! Mielas Skaityto
vyriszkai skambėjo. Ji prasze jai kad nuo tavęs priklauso
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
kad jos vardas butu permainy
si, ja indomausies, ar laiku at
tas in “Billie”. Kuris vardas
silyginsi, ar ja paremsi!
vyriszkesnis mes nežinome ir
nesuprantame.
In Melbourne, Australijoje,
vagiai i n s i lauže in redakcijos
ofisus pasivogė deszimts tukstancziii numeriu knygutes, už
vardintos “Kaip Sustabdinti
Vagystes. ’ ’

Londone, kai policijautai suaresztavo penkiolikos metu
Urank Watt ir jo septyniolikos
metu dranga už tai kad jie bu
vo Frank Watt’o tęva apvogė
ant dvideszimts asztuoniu do
leriu, tie policijautai rado to
jaunikaiezio dienyną, kuriame
buvo paraszyta: “Sziadien ne
reikia eiti in mokykla;
gera.
•
'O
proga nugalabinti tęva, ir mo
tina. ’ ’

Pypkes Durnai

Philadelphijietis, septynios;
deszimts dvieju metu, amžiaus
Harry J. Alker, Jr., advokatas
buvo suaresztuotas ir nuteistas
už tai kad jis neužsimokejo
szimta penkios deszimts asztuonis t ukstanczius doleri u
taksu. Jis gali 'būti nuteistas,
pasmerktas iki dvideszimts
metu in kalėjimu ir del ketu
rios deszimts tukstancziu do
leriu baudos.

In Ottawa, Kanadoje vagiai
pasivogė daugiau kaip ketu
rios deszimts tukstancziu dole
riu vertes visokiu brangiu žem
cziugu ir laikrodėliu.
Jeigu norite szmeižtu ir
skauda 1 i u k u pa si k 1 a u s i n t i, tai
tik atsisukite savo radija ar te
levizija ant stoties kur vienas
ar kitas Demokratas ar Republikonas pyszkins prakalba. Da
bar vieni kitus kaltina ir szmeižia. Mes apie tas ju prakalbas
nei neraszysime, nes mes jau
giame kad tai tik laiko, atramento ir popieros naikinimas.

Pirmiau Prezidentas Eisenhoweris sako ir prižadėjo kad
jis in politika visai nesikisz ir
nepolitikuos; bet dabar pasi
rodo kad jis gal yra, geresnis
politikierius negu jis buvo ka
rininkas.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

No.158—A p i e Kapitonas
lo debesiai o isz tuja debesiu gas kriminaliszkas apraszyStormfield Danguje; Pabėgė
pasidarydavo žmogiszkos ypa- mas, 202 pus, 50c.
COLORS: Red, Black, Green,
No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautais
Blue, Gray, Copper.
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
mus Orsmudo.
•zio iszimta- isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
»2I4 4B^ad
Kada jau Orsmudas jam isz- užiieku. Su paveikslais. 171 Per
’
Neatsarguma in Balta
Vergija; Pusiaūgavenis; Viesz| nyko isz akiu, jau abejojo, jog dideliu puslapiu, 35c.
; kada norint gaus in savo ranNo.lll—Sziupinis (3 dalis) ]pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
valandas ir neužmigo per visa Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi
1442 V-**
nakti, nematydamas nei negir ba ka negalėjo savo liežuvio dės ir Kitus Dangiszkus Kil
dėdamas nieko.
Atsikeiias sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
anksti, surinko savo daigtus ir Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
leidosi tiiom paežiu keliu ka Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
Orsmudas, baisiai susirūpinės ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs Malrodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.
t. t., 52 puslapiu, 20c.
; Keliaudamas teip keliolika
No.112—Trys apysakos apie
No.172—Apie Duktė Mariu;
valandų, užėjo ant jo didelis pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
trokszkumas. Isz tolo paregėjo czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
6MC
'žalaujanczius medžius ir žinojo Kristupą; Juokingi szposelei;
No.173—Apie Talmudo Pa
jog lenais tur rastis vanduo Kaip traukt giliukingai Einiki
slaptys; Du Mokiniu; Kam IszNe bludo tame; eidamas take ir kiti szposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
liu užėjo prie szulinio, prie ku No.116—Istorija ape SieraNo.175—Kuczios Žemaites;
rio stovėjo puiki mergina už- ta. Puikus apraszymas. 119
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
semdama vandenio su uzbonu. puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu AimaAribmonas pasikloniojas gi No.119—Keturios istorijos,
navymai; Eiles; Kokis Budais
liai, prasze idant pavėlintu jam apie Gražia Haremo NevalninApgavikai Apgauna Žmonis;
ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
gesinės savo troszkuma pade- VaikucZiu plepėjimas, 62 pus.,
Paveikslai. 20c.
kavojo merginai ir klauso kas 20c. /
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
0Niurna min
do viena ir kur gyvena.
No.120—Dvi istorijos apie
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
— Mano vardas yra Mirtlia Valukas isz girios; Ant nernuO'VVOllll Sll MJi.vn
fnm mci. no. 58 pus., 20c.
Kitokios Knygos
ant kalnelio.
No.127—Trys istorijos apie
MMiur^outr /owmtaim
ausiu sutveri- D uk te Pus ty n i u; P ei en i u te;
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrau si as Kabalas
Saule Publishing Co.,
suprast, del ko teip puikius žie- No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagalba Kazyrom.
je pustineje, kur nieko daugiau
No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
nematai kaip veidus savo tėvu. Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.180—Kvitu Knygute
isz kurio pasidaro senas žmo
— Tame blusti, ha tik va žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
gus, su puikiom drapanom, pa
kar praeitine jo per czionais Ka pasakė katras pacziuojas, niams. 35 c.
siremdamas ant auksines laz
jaunas ir patogus jaunikaitis. 76 puslapiu. 25c.
1801^—Kvitu
dos. Ant galvos jo buvo karima
Kalbėjosi su manim meilingai
No.129—Keturios istorijoj: Draugystėms, del Kasieriaua
isz puikiausiu žemcziugu, o ant
ir kuriam daviau gerti isz to
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kaklo szniurai perlu. Dirstelepaties uzbono. Jojo puikus vei Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
jas ant kunigaikszczio tarė:
das yra atsimnszes mano szir- Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
Katali—* Žiurekie ant szitu dei
dije, kurio niekad neužmirsziu. puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal iszmantu ir perlu ir pasakykie
— Ar buvo puikesnis
No J 33—Dvi istorijos: Neuž- guldima Kun. Piliauskio, su
man, ar kada matei puikesnius. mane?
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
— O, daug puikesnis, o nomais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
kur jieje randasi, kuriu da akis
rint ir tu gana puikus, nes
No.196—Stacijos arba Kal
No.134—Dvi istorijos: Baisi
jai bus tavo, jeigo man atiduo
Žudinsta, Urlika Razbaininka, varija Viesz. Jezuso Kristuso
tas ir pilnas linksmumo.
15c.
43 puslapiu, 20c.
si savo voidroli.
— Ar d a žiu o ja i jojo pra
No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
varde?
nigaiksztis, buvo dideliu kara — Teip dužinojau. Vadina ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
lių ir teipgi turėjo didelius si Orsmudas ir gyvena didelam tas. 61 puslapiu, 20c.
skorbus. Turėjo jisai
No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
mieste, apie kuri tiek girdėjau
reikalinga ant Gavėnios. Pa
tarnu, gyvuliu ir 1.1.,
ir spyrė mane idant su juom bertas Velnias; Medėjus; Kaip
gal senoviszko būda, 15c.
keliautai!, o atėjus namon ap- Kuzma Skripkorius Likos Tur
No.1^8—Gromata arba Mu
taji veidroli, kuris buvo bran sipaeziuotu sir manim.
tingu Ponu. 35c.
gesnis už visa jo turtą. Tikiu iii — Del ko neejai su juom?
No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
Kristuso, peraszyta isz gromažodžius mano tėvo ir juosius
— Negalėjau apleist savo Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo
iszpildinsin, norint tu man siuJerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.
liutuni visus turtus szios pa
eiti su svetimu, apie kuri nieko lapiu, 20c.
saulės tai veidrolio neatidno
No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
nežinojau. Nes jeigo gyveni
sių.
torija isz Pirmutiniu Amžių
tam'pa,ežiam ’ mieste tai gal ji veizdos, Nedaejusia Žudinsta,
tuos žodžius,
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
No.201—Istorija apie Amži
— Pažinstu gerai. Yra tai va Zokoninka Bernadina. 61
nyko po vandeniu.
na Žydą. Jo kelione po svietą
puslapiu, 20c.
Po isznykimui senio, dangus mano brangiausias draugas o
No.145—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Jezu Krista.
užsimaukė, o 'perkūnai pradė priek tam ir didelis kuniMalūnas Kaip Studentas Lo Pūkius apraszymas. 20c.
gaiksztis.
Butau
laimingu
jei

jo muszt ir žaibnot kada, isz
go galėta u suvest in pora te jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
genjiuszas su kardu rankoje
Garbei. 15c.
puslapiu, 15c.
szaukdamas perkuniszku bal vieju. Veskie mane pas savo tė
velius idant gal et a u juju praNo.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
su : •
kių Seraphiszkas Officium. 15o
— Orsinudai, atiduok man szyt pavelinimo nuvest judu in tu, Stebuklas Kuczios Nakti.
daigta.
62 puslapiu, 20c.
veidroli!
— TOLTAUS BUS —
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
mano loęnastis, duotas per ma
—Apie Kajimas, Drū liSV Užsisakant knygas is*
no tęva ir pqr tai neturi jokios
KATALOGAS tasNo.152
Petras, Nuogai is. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
prikabes prie jo!
KNYGŲ
lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigus
— Tai atimsiu nuo tavęs. Ir
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orbuut iszpildes savo kerszimuVisi
pirmieji
Katalogai
dabar
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankine Moina, nes Orsmudas atkreipė
yra
negeri.
Szis
Katalogas
ni-Orderi, o jeigu norite pini
piu, 35c.
veidroli in genijusza, o tas
dirstelejas in ji, suriko baisum užima visu anų vieta, todėl
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
užsisakykite knygas isz
balsu ir isznyko jam isz akiu.
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
szito Katalogo
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa įįpgr* Nepamirszkite dadeti
Orsmudas priplaukęs prie
Nr. 1956
deszimtuka ekstra del prisiuuslaptį. 61 puslapiu, 20c.
kraszto, greitai nuszoko nuo
timo kasztu.
trotvps; apsidairė ant užkerėto
No.151—Apie Vaitas SzvilISTORIJOS,
PASAKOS,
ežero ir bego taku . nuo tosios
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
APYSAKOS, IR T. T.
vietos.
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
turi būti siusti vien tik ant
■ Tuom kart Aribmonas stovė No. 1Q1—Kapitonas Velnias, nukas Karalium, 62 pus., 20c.
szio adreso:
jo pakr ti, temindamas akv- Puikus apraszymas, didele No.153—Apie Gailuti, Du
knvya. 404 puslapiu. 50c.
vai ant
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
Mahan o y City, Pa,, - ĮĮ. & M
ica. Ma
N o. 102“ Prakeikta, meiliu kapiu, 20c.
idens kv

Price $3.00 s“'’

Ruduo

Szviesi saulute isz
augsztybiu
Jau nesiszaipo taip linksmai,
Gamta nustojo daug
gražybių,
Ptatinkit “Saule” Tuszti juoduoja tik
laukai.
In Los Angeles, California, Tykai miszke, necziulba
paukszcziai,
szuniii gaudytojas, “dogcatcher”, Donald Baird pareika Neoszia medžiai jau.
linksmai,
lavo kad dvideszimts szesziu
metu Margie Gomes butu su- Tik sziaures vejas dūksta,
szniokszczia
aresztuota nes ji jam in ranka
inkando. Jis sako kad kai jis Ir džiaugias, nes tai
jo laikai.
norėjo jos sznnyti paimti ji pri
bėgo ir jaut in ranka inkando.

In Louisville, Kentucky, po
licijos virszininkas Carl E.
Heustis buvo pasiuntęs laiszkus visiems biznieriams, sztorams ir Lankoms patardamas
kaip apsisaugoti nuo apvogi
mo.
■ Liberty National Bankos
Prezidentas ta laiszka gavo
viena gražu ryta, ji perskaitė
Japonu laikraszcziai nusi ir padėjo in szali, ir už valan
skundžia kad Sovietu laivai dos vagiai ji aplanke ir jo ban
yra suėmė daugiau kaip trisde- ka apvogė.
szimts Japonu žvejotoji! laivu
per sziuos metus. Japonai sa Demokratai sako kad Ame
ko kad Sovietai nori priversti rikos Sekretorius kaltas kad
Japonus sutikti ant Rusijos dabar tas klausimas iszkilo
sanlygu kasi ink žvejokles.
kaslink Suez Kanalo, kur
Japonu laikraszcziai sako Egipto diktatorius Nasser da
kad devynios deszimts kiut to- bar ožius varinėja.
kad devynios deszimts kitu tosueme, bet sugražino septynios Rudenis tai seimu ir susirin
deszimts szeszis, bet 'be tinklu kimu laikas. Visi rengia ir lai
ir be visu intaisu del žve jokes. ko seimus, suvažiavimus ir su
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STEBUKLINGAS ::
:: :: VEIDROLAS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

czionais veiki pats .vienas to
kioj vietoj? Regėjau visokius
puikius jauni kaiczius, nes d a
tokiu nebuvau regėjus kaip tu.
Duoki man ta veidroli kuri tu
ri su savim, o asz tave nuga
bensiu kur randasi puikios dei
ves, o bus tau prilankios visa
me ir apsaldines tau gyvastį
per amžius.
— Puikiausias sutverime,
tavo gražumos mane perima vi-

asz tau galiu atsakyt ? Klausk
manės ko kito, o jeigo asz turč
iau szima. gyvascziu tai norin
sirinkimus, daug kalba daug gai tau juos atiduotai!, nes su
nutaria ir nieko nenuveikia.
veidroliu negaliu atsiskir!
— Tai nors duokle man paJeigu Egipto Diktatorius vis žiūrėti in ji, o tuojaus tau sugales savo ožius varinėti ant gražinsiu.
Suez Kanalo, per kuri tiek
daug musu prekybiniu laivu ranku, »ba taji veidroleli aplan
plaukia ir mums aliejų ir gazo kiau nuo mano tėvo, kuris man
linu veža, tai , galime tikėtis uždraudė su juom neatsiskirt
kad mums gazolinas, ateinan- ne ant valandėlės idant nesusicziais metais dvigubai kasz- tersztu, ir negaliu ji tau duot.
tuos, ir gal vėl reikės’ sztampu
Girdėdama toki atsakyma
isz valdžios praszytis jeigu mes pana jau nieko daugiau neiszbiski daugiau gazolino norėsi
me, taip kaip mes turėjome da Tuojaus pakilo kitos debesys
ryti per kara.
isz kurio Įiasidare kareivis sė
dintis ant puikaus arklio, su
Jusu doleris dabar mažiau auksinais szarvais. Prisiarti
vertas negu buvo kai Demo nęs prie Orsmudo teip
kratai musu Vaszingotne viesz- pe:
patavo.
— Narsiau sės
narsiu,

Per tris metus, per Republi- per užkerėta ežerą, kas esi do
konu vieszpatavima. Vaszing- vienas, ir isz kur pribuvai? 0
tone, beveik visiems ran dali
su
ninkams raudos pakilo, pa
— Teisyne jog sugryztu su
garbe, nes ne nuo kares, tik me
Republikonu valdžia nenorė džiokles.
jo ar bijojosi insikiszti kai
Plieno Darbininkai sustraika- neje, netoli nuo czidnais, ran
vo. Darbininkai gavo didesnes dasi’deszimts tukstancziu ka
alga, fabrikantai pabrangino reiviu ant baltu arkliu teip
plieną ir visi pasipinigavo ir
visiems mums pragyvenimas du. Dabar ka tik sugryžtame
pabrango. Acziu Eisenlidwerio nuo gilukningos kares, kur papolitikai!
muszem Arabija, ir Indija, o
ryto eisime ant Totorius; duo
Valdžia dabar nori suvaržin- ki man taji veidroli, o pasilik
ti paskolas, Lankoms uždrausti si mano vežini.
taip greitai ir taip lengvai duo — Tavo apdovanojimas inati paskolas ar raorgicziils. Bet
jau per vėlu! Rankos turi per veidroliu negaliu atsiskirt.
Iszgirsdamas tai kareivis,
daug pinigu ir jos jaiicziasi
kad jos turi savo pinigus kur nieko neatsake, 'bet dingo po
nors iszlei.-ti, paskolinti, o žmo- vandeniu.

Del Ražancziaus Draugijos
Nariu, ant mažu korteliu, ku
ries telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00.
Prisiunskite
Dabar ‘Saules’ prenumerata
savo orderi ir viena doleri ant namu, automobiliu, televizijų
adreso: Saule Publishing Co. ir kitol.in 1 aidu savo namams in Suvienytose Valstijose: Metams $7.00; puse metu $4.00. ;
Mahanoy City, Pa. U.S.A
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“SAULE”

Stebuklingas Veidrolas
0AUGELIS metu atgalios,
vienoj isz provincijoj Rytu
s.zalyje vieszpatavo iszmintinga.s ir turtingas karalius kuris
jausdamas prisiartinante smur
te, paszauke prie lovos savo
vienatini sunu Orsmuda ir teip
iii ji kalbėjo: ■

sidabru, brangus deimantus,
arklius, verbhulus, tarnus ir
1.1. Pasakyk man, kai]) tu už
laikysi teip milžiniszka. turtą?
— Su mano kardu, atsake
kunigaiksztis.
Nes jeigu

tavo duszia

— Alano brangus suilau,
nenžilgio asz ketinu numirti, o
kol asz su tavim, ant visados at
siskirsi u, noriu tau duoti ge
ras rodąs idant galėtum ant
szio svieto daeiti prie laimes ir
džiaugsmo. Po mano smert pa
siliksi mano inpedžiu ir randa
si musu sklypo gyventojais;
nes esi da jaunas ir nedasegtas,
o emiu tosios nuomonse jog ne
turi da tosios iszmi uties idant
*
galėtum apsiimt teip didelu už- Ž
*
manimn.
— Teisybe teveli, nes asz
galia kreiptis pas savo ministerius del rodos, kurie man prigelbes visame ir neprivalai isz
to rūpintis.

— Ir kaip tu galėsi dalint,
jog juju rodą yra iszmintinga
ir ar patiks tau ?
Jaunikaitis užtilo nieko ne
atsakydamas.
— Da daugiau. Palieku tau
milžiniszkus turtus, kuriuos
asz surinkinejau per-visa, savo
amži; palovius, sodus, auk s a ir

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Apie ‘Saules’
Prenumerata
Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi
palaikyti sena preke, kaina
tol, kol galėjo, bet, matydami,
kad kiekviena menesi sunkiau
ir sunkiau užlaikyti spaustuve
ir iszleisti “Saule,” leidėjai
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!
Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:
Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.
Kanadoje: Metams $8.00;
puse metu $4.50.
Pietų Amerika, Vokietijoj ir
Skotlandije: Metams $10.00;
pusei metu $5.50.
Atskiras “Saules” numeris
10 centai.
Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui!
“Taipgi šiandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas,
visokios taksos ir valdiszki mokescziai!” Tikimies kad musu
Guodotini Skaitytojai supras,
kodėl mes esame priversti tai
daryti!
Mums baisiai nemalonu apie
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules” ir
del užlaikymo darbininku!
Stengiamies vesti laikraszti
“Saule” kuogeriausiai, kad ji
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad
visi sutiktu su musu praszymu
ir pasiliks musu Skaitytojai ir
Draugai ant toliaus. Szirdingai
Acziu!
Su gilia pagauba, liekame,
— “Saules” Leidėjai.

i

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

i
; Viesz. Jėzaus ir ■
i Motinos Szvencz. '
;

... MALDA ...

Sapnas Motinos Szveneziausios,
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.

persiimtu ir pasigadytu tik
s v o t i s z k o m 11 s
linksmybėmis.
Aut ko priduotu tada tavo kar
das? Argi negeriau yra turėti
czysta sanžine ne kaip szimtai
* kardu, ba kaip priežodis kalba
TARADAIKA
*
i “kvailiai” apsiredo in szarvus
*-•<*-*****♦***********■» o iszmintingi apsiskarayna
in
dorybių ’h
Vela’žinutes visur rinku,
Jaunikaitis vela nutila.
Jau tas mano dziabas,
Tada
karalius isztraukes
Tai isztikruju nelabas,
veidroli isz enezio kalbėdamas:
Ka turiu daryti,
— Paimki szita mano bran
Turiu be paliovos poryti,
giausias sūneli, yra tai geres
Sakalėliai, kas bus tarp
nis už iszminti visu ministeriu,
musu Lietuviu,
o jisai tau prigelbes visame,
Ar vis bus apsigaubia,
yra. tai geresnis už karda, kuris
skurdeliu.
tavo nuo visu nelaimiu iszsauAr neiszsimiegos isz tu
gos. Nuolatos neszioke ji prie
kvaituliu,
savos. Laikyk ji nuolatos czys
Sarmata visiems, po
ta teip kaip yra dabar, o sergė
szimto kurpeliu,
kis isz visu pajiegu, idant tau
Jokiu iszmintingu kalbu
ji niekais ne pavogtu, nes jeigu
neturite,
tau toji nelaime atsitiktu, tai
O jeigu keli ir sueinate,
patiks tave greita nelaime ir
Tai tuojaus sznektas
papulsi in dideli varga!
atrandate,
Isztares tuosius paskutinius
Ginczus apie tikėjimą
žodžius, atsisveikino su aszarovarote,
mis savo sunu ir nepoilgam at
Namie jo visai noipasedete,
Ba juose ka veikti neturite, siskyrė su šziuom svietu.
Tuojaus kotą ant pecziu,
Kunigaiksztis Orsmudas ap
Velkates, atlankyti urvas,
ėmė sostą, o neužmirszda.mas
Tokis vaikine gyvenimas,

Tai jau niekas.

tėvo pirminimu saugojo veid

Žmogeli, ka naudosi iszejas,
Ar smagumą gausi guzutes
iszgeres ?
Po tam namieje vaida
padarysi,
Kaip girias parsivilksi,
Juk visos tautos skaito
laikraszczius,
. Sziandien to geidžia visas
svietas,
Ar-gi tu prie žmonių
.
nepriguli,
Ar laikraszcziu skaityti
negali ?
Daugiaaše isz Lietuviu,
Turime dideliu tinginiu
Ba kada kiek laiko
,
turi,
•Tai geria, valgo ir per
diena guli.
Tokiems nerupi skaitymas,
T i k t a i gu z u t av imas,
Po tam elgesi piemeniszkai,
Ar kur svecziuose ar tai
ant kelio,
Tokis žmogus visados
iszrodo ant kvailio.
Svetimi mus ant juoko
laiko,
Senatvėje gero nesiliausime
nuo musu vaiku,
Ir jeigu toki gyvuliai
nepersimainys,
Tai visus isz Amerikos
iszvarys!

rodin kai]) savo akies. Niekados
neiszleido jo isz savo ranku. Jo
reikalai pasigerinejo • kožna.
diena, buvo paguodpdamu nuo
savo padonu. Bet turėjo jisai
slaptinga nevidoną, kuris sten
gėsi ji užemint. visom pajiegom.
Tam paežiam mieste kuriam
Orsmudas gyveno, radosi gar
singas raganius,
vardu EI
Abiad, o kuris teip-gi radosi
ant lovos mirsztantis ir paszaukes savo sūnui Arihmona,
tarė jam:
— Alano sunau, kaip tau
yra žinoma, tai savo visa gy
vastį praleidau ant raganiszkos žinystos. Mano mieriu buvo
pasilikt turtingu, nes mano
stengimai nuėjo ant niek, nes
mano darbas nenuėjo ant niek,
ba atradau per pagelba raga
nystes, slaptybia, kuria tau da
bar atidengsiu. Per tai žinokie
jog kunigaiksztis Orsmudas,
kuriam gilukis taip tarnauje,
priežastis tojo, yra stebėtinas
talizmonas, kuris buvo dovano
tas del jojo proseniu per dide
li raganių, o kuris buvo, užlai
komas saugiai nuo tėvo lig sū
naus per amžius. Nežinau kas
tai do talizmonas, nes tu turi
dažinot ir aplaikyt nuo jo, o
kada turėsi ji savo rankoje, ta-

Jam Iszaiszkino
Mažas vaikelis pamatęs
pulką asilu, tarė: Mamyte,
pasakykie, katras yra j u tė
vas?
Motina: Ar nežinai, mano
vaikeli, juk tėvu yra visados
didžiauses asilas!

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOJ
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., JJ.S.A.
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da gilukis jo pereis ant tavęs.
In Pietų szali, terp mil'žiniszku
kalnu, randasi užkerotas ežeras
sodyba raganiaus. Kada a>sz
numirsiu, nusiduokie in tuos
kalnus, o gal da'žinosi ka tokio
naudingo kaip galėtum atimt
talizmona nuo Orsmudo.

Teip pamokinus savo sunu,
senas raganius po keliu dienu
numirė, o Arihmonas po palai
dojimui savo tėvo iszsirenge in
kelione jieszkoti užkeroto eže
rio. Kelione buvo ilga, o aplin
kine buvo laukine. Jokio kaimo
pakol i jo neu'žtiko, o kalnai prie
kuriu artiosi nesirado ant ju
jokio gyvasezio. Penkta diena
radosi ant virszkalnio isz ku
rio galėjo matyt pakalne ir
puiku ežerą prie kuriuo pradė
jo irtis o kuri teip ilgai jieszkojo. Tu valanda laiko jau rado-i
si prie ežerio ir stovėjo prie jo
pa kraszczi ošia.

jog tai ne toji vieta ir jog tai
— Niekadejau! Negana jog
nebuvo tasai užkerėtas ežeras, j pribuvai czionais pertraukt
Mahanoy
City, Pa.,U.S.A
Saule Publishing
Co., ]•
apie kuri jam tėvas pasakojo. j mano malszuma, nes da. suPasta.navijo nejieszkot to drumsti vandeni, teip-gi? Kal
liaus, nes po atsilsiui ir perlei bėk greitai! Kas esmi do vienas
dimui nakties czionais sngryž- ir kas tave czionais įprispire at
ti namon. Žiūrėdamas ant van eit?
dens, akyvas 'buvo dažinot ar
— Atleisk man mano nusi
gilus tai ežeras ir tame mierije dėjimą. Neturėjau pikto miePinigai
reikia
siustimete
su in rio, ir apleisu taja. vieta, tuo
paėmus
dideli
akmeni
užsakymu:
vandeni. Akmuo
puldamas in jaus jeigo tai yra. tavo noru.
vandeni iszdave perkuniszka [Asz esmu sūnum , E. A'biado,
baisa, kuris atsidavė po aplin I kuris mane in czionais prisiun
kine.
tė idant galėtu gauti in savo

Tiktai,. . . $1.00 j:

Tuojaus isz vandens pakilo rankas koki tai talizmona kuri
baltas debesis isz kuriuo pasi Orsmudas turi.
darė milžiniszkas raganius, su
— Ar kalbi apie raganių EI
kardu rankoje ir pradėjo artin Abiad ?
tis prie Arilimano, kuris atsi
— Teip apie ji kalbu.
klaupęs ant žemes drebėjo isz
— Pažinsiu ji gerai, ir jei
baimes.
go sūnus yra tokiu, kaip buvo
jo tėvas, tai jam noringai prii gelbėsiu. Žinokie, jog talizmo| nas kuri Orsmudas turi, yra
I mažas veidrolis, kuri nuolatos
Su
283
Paveikslais
£
Buvo jisai apsiaubtas isz vi-j
įsu savim neszioje. Jisai dabar
160 Puslapiu
<[ Į randasi ant medžiokles atsiSu pusiu juodais kalnais, van-1
duo buvo teip tikus kaip rodosi 8 col. ilgio, 5% ool. ploczio Įi I skyrės nuo savo p riete! i u ir pa,veidrolas jog Arbmonas net Į Iszaiszkina sapna ir kas j» bludo szituosia. kainuosią. Ryinpuole in baime regėdamas ji. Į ateitoje stosis. Su priedu ]> j to, apie piet, jisai pribus in
Atsilsėjus truputi užėjo ant
planatu ir visokiu burtu. S j czionais eidamas namon. Jiego
kitos szalies ežerio, kėlės mylės
Knyga in minksztos po- S j su juom susitiksi, apsieik su
tolimo, tikėdamas kožna valan
pieros vlrszeliuose. :: :: ]! juom prieteliszkai, neš nesidėlė paręget iszeinanti raganių
i steng iszgaut isz jo veidroli paisz ežero nuo kurio tikėjosi apį nevali, ba tada, visi musu patalaikyt žinia, kokiu budu iszi rimui eitu ant niek. Palik taji
gaut taji stebuklinga talizmo
dalyka man paežiam. Jeigu
na.
man pasisegs, tai vela tau paNes nieko neparegejo; viskas1
sirodinsu, o .jeigu ne, tai maty
buvo nutilęs ir pradėjo mislint
si mane apleidžiant szita vieta

- B - CELA vES
Iarba pradžia
|
SKAITYMO į
64 pus....ir...
Did. 5x7 col. jj
RASZYMO
Dabar
Po 25c. įj
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announcements must
be flawlessly
correct I

Let us show you the
ower

Naturally, they're important to you! That's why we want you
to see these invitations for yourself. And please don t let that
costly look mislead you . , . the magic is in the making of these
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
to show you the "Flower Wedding Line."
^ebave

king enc\o^rc '
te8ponee
mtormah-

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Phone 744-J

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa., U.S.A
k an u ogr ei e z i a u se.
Isztarus tuos žodžius, raga
nius vėlą pavirto in balta debe
sį kuris apsistojo ant vandens,
pradėjo nykt ir suvis isznyko
jam isz akiu po vandeniu.
Arihmonas dabar pakilo nuo
žemes, da vis.perimtas baimėje.
Nes po valandėlei atkvepo
lengviau toje mislije jog neužilgio
aplaikys
stebuklinga
veidroli. Paklojus savo plossziu ant žemes ir pavalgius likuczius savo maisto, atsigulė ir
tuoj užmigo. Ant rytojaus pa
budo apie piet ir dairėsi .in sza
li s ar nepareges ka tokio prisiartinanezio.
Tolimoje paregėjo ka toki
prisiartinant ir pažino tuojaus
jog tai Orsmudas. Prisiartinias
prie ežero temino in ji ilgai gy
lei užsimislines. Tada prisiartinius prie jo pasveikino, o
pribuiszas susimaiszes truputi
paregėjus 'žmogų teip apleisto
je vietoje paszauke:
— Mano prietelau, pasakykio man, kur asz esmių, ba da
tokioje vietoje niekad nesura
dau, kuri mane perima, 'baime
ir nusistebėjimu.
— Teisybe kalbi, ba tai yra
užkerėtas ežeras. Asz pats jau
seniu nuo vakar czionais ir bu
vau tokioje baimėje jog per vi
sa naktį negalėjau ne akies už
merkt. Nes lig sziam laikui ne
regėjau jokios dvasios apie ku
rios tiek žmonis kalbai.
— Meldžiu, pasakyk man
ar asz esmių ant tikro kelio, vedanezio in miestą, ba atsisky
riau nuo savo prieteliu ir bludžioju po tuosius kalnus jau
antra diena.
— Miestas randasi toji szalije apie keturias dienas kelio
nes.
— Nes kaip asz persigausiu per ežerą, ar nesiranda czio
nais kokios luoteles?
— Nesiranda czionais jo
kios laiveles, o kad butu, tai
seniai butau ja naudojęs, atsi
liepė Arihmanas.
— Nes matau tenais kelis
medžius gulinezius prie kraszto ir galėsim padarytie sziokia
tokia trova jeigu man tame!
darbe prigelbetum.
Ant tojo praszymo sutiko
noringai Arihmonas, o po
trumpam laikui padare trotva
inleido in vandeni ir leidosi ant
ežerio. Arihmenas
atsiredes
ant kraszto lauke kas toliaus
atsitiks.
Orsmudui nieko tokio neat
sitiko kol ne priplaukė ant vi
durio. Tada paregėjo pakilant
debesi isz vandens, isz kurio
pasidarė patogi pana, o prisi

kasa Aut 2 puslapio)]
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*

Žinios Vietines

kokybe ir jusu mėgiama, nesziodavosi su savimi.
Michigan Farm Suris' gera
APVOGĖ BANKA
skoni. Szis suris taip yra mė Ellsworth yra trisdeszimts
Fountain, Michigan Į giamas Lietuviu, kad jo dide szesziu metu amžiaus ir parei
lius kiekius siunczia in visas na isz Tampa, Florida.
Vagis Pabėgo Su
Jono ir Angelinas Andruliu! dalis Amerika ir Kanada. Jei Jo draugas Wilsonas buvo
$6,093
ir .ju .szeimynos .“Michigan gu panorėsite “Michigan Farm nuteistas iki gyvos galvos in

Politine partija veikia per
arba kita isz dvieju didžiuliu
politiniu partijų. Amerika vi tris generalines grupes žmonių.
sada turėjo dvieju partijų tvar Viena grupe isz žmonių, kurie
ka, nors nuo 1826 m.,'buvo keli pasiszvenutsiai aukoja visa sa
“trijų partijų” judėjimai. Da vo laika partijai (tai yra parti
bartine Republikonu partija jos virszininkai, organizato
kalėjimą.
prasidėjo kai)) treczia partija riai savanoriai ir už algas dir
MORRISVILLE,
PA.
—
Tarnaites Carter svieczini1854 m. Bet mažai balsuotoju bantieji, vieszus valdininkai ir
mas buvo labai svarbus per Jaunas vagis, revolveri szvais- remia mažesnes partijas.
vietų jieszkotojsi.) Antroj ir
tindamas
pareikalavo
kad
vie

Wilsono teismą, nes ji po priPolitiniu partijų role yra didesnėj grupėj yra žmonės
na
bankos
tarnaite
prikimszsieka buvo pasakius kad ji bu
daug-pusiszka. Ju svarbiausias kurie tvirtai seka parti jos poli
tu
popierini
maisza
su
pini

vo ji maezius in Biltmore viesz
veikimas yra praneszti žmonos tika, užsiregistruoja kaip na
būti, Petnyczioj, Liepos pirma gais. Darbininke, Ponia Lau apie beganezius reikalus ir ra riai ir padeda kiek tik gali.
diena 1955 metais. Paskui kai! ra Jendricks, trisdeszimts tri ginti juos ■balsuoti rinkimu die Treczia grupe susideda isz
advokatai privertė ja tikrai jų metu amžiaus, isz Yardley noje. Invairiu politiniu parti-j žmonių kurie sutinka su parti
i i progos su ja, bet kartais nesutinka, kri
pasakyti kada ir kur ji ta Wil- in ta jo maisza prikimszo dau ju programos duoda
sona buvo maeziusi, ji prisipa giau kaip szeszis tukstanezius si') ažinti su partijų norais ir tikuoja, ir net 'balsuoja už priežino kad tai buvo Liepos ket doleriu. Paskui jis nuėjo dar nutarti kaip balsuoti. Tokiu szinimos kandidatus. Ketvirta
virta ar penkta diena. Ir tai prie kito bankos lango ir pana laidu partijos duoda didesni grupe sudaro balsuotojai, kar
tais aktyvus rėmėjai, bet ne
labai svarbu teismui nes Ponia sziai pareikalavo isz darbinin veiklumą.
ku
R.
Baker,
trisdeszimts
tri

Lulubel Rossman buvo nužuPartijos netik sutvarkiioja prisideda. prie 'partijos ir pa
jų
metu
amžiaus,
isz
Levit

dinta Liepos treczia diena.
politika ir programas (progra skirstyti “nepriklausomi.”
town.
Tarnaite Carter vėl bus paNei vienas balsuotojas verma yra eile veiksmu, kuriuos
Tuo
laiku
trys
kostumeriai
szaukta kaipo svietka ir po
partija jeigu pasekminga žada, cziamas prisidėti prie sziu gru
buvo
toje
bankoje,
bet
tas
va

teismo ir ji gal bus patraukta
vykdyti), bet iszrenka kandi pių. Nėra jokiu mokeseziu,
gis
j
u
nei
nekibino.
in teismą už melagyste po pri
datus vieszoms vietoms. Tokiu 'partijos neturi taisyklių; na
Bankos
virszininkai
sako
siekė.
bndu halsuotiio jai vienu pažiū riai negali būti iszmesti, tik
kad
jie
yra
tikri
kad
tas
vagis
Advokatai ir teisėjai szitaru remia savo kandidatus ir ju partija gali neremti kandidate
turėjo
savo
automobiliu
prie
me teisme labai atsargiai viską
in kokia vieta.
pasiulijimns.
bankos
ir,
apvogęs
banka
sau
veda, nes jie nujauezia kaip
Bendrai, partijos yra gene Amerikietis yra Republikoiszvažiavo.
Bankos
darbinin

laikrasztininkai viską seka, po
ralini garantuotojai kad isz- nas ar Demokratas, kaip jis no
to nelemto musu Gubernato kai sako kad vagis buvo apie rinkti valdininkai tinkamai at- ri, negalima suskaicziuoti kiek
riaus nusprendimo iszgelbeti asituoniolikos ar dvideszimts liks savo pareigas. Partija kuri “nariu” turi dviejos didžiules
ta Darcy, žmogžudį nuo mir metu amžiaus ir buvo apie pen valdo ir partija kuri nori val partijos. Del slapto balsavimo
ties bausmes. Jie dabar neno kių pėdu asztuoniu coliu di dyti, atydžiai seka visus val nieks nežino kaip žmogus bal
ri duoti musu Gubernatoriui džio ir svėrė apie szimta dvi džios darbus. Partijos taipgi suoja jeigu jis pats nepasisako.
jokios priežasties panasziai ir deszimts penkis svarus.
laiko drauge milijonus žmonių
JAV politines partijos reiszVisos apylinkes ir Philadeležia pasielgti ir szita žmogžudį
visokiausiu rasiu, tikybų, kul kia kad demokratiniai žmones
p
hi
jos
policijantai
dabar
jo
isžlaisvinti..
tūra ir užsiėmimu —- svarbi gali džiaugtis laisve ir tvarkin
jieszko ir stabdo automobilius
veikme JAV-ese.
gu valdymu.
-— C. C.
ant keliu ir vieszkeliu ir mieste
eina per saliunus, bejieszkodaDIDI MURAI
mi to vagies.

— Seredoj pripuola Szv.
Pranciszko Bor., o Tautiszka
Vardine Butautas. Menulio at Farm Suris”. Jus esate namuo-i Suris, tai raszykite ant adre
maina, Prieszpilnis. Tr ta diena: se ar kur keliaujate, visuomet! so:
1944 m., Raudonoji armija da reikalaukite “Michigan Farm! Michigan Farm Cheese
Dairy, Inc.
lyvaujant ir Lietuviu dali Sūrio.” Szis suris jau per ilgus!
John Andrulis, Pres.,
niams, iszlaisvino Palanga, metus gaminamas Jono ir An
Fountain, Mich.
Taurage, Tryszkius, Varnius, gelines Andriuliu ir ju szeimy
Visos geresnes maisto krau
Kuszenns, Szaukenus, Vaigu nos, Fountain, Mich. Szis suris
va, Stulgius ir daugeli kitu Ta yra gaminamas pagal receptą tuves su pasididžiavimu aprū
rybų Lietuvos miestu; 1943 m., atsivežta isz Lietuvos, ir bus pina jus su sziuo “Tikru LieAmerikiecziai nuszove szimta gaminimas tik Andriuliu ir ju tuviszku Sūri u.”
ir du Naciu eroplanus virsz sziemynos. Tas jums užtikrina
Mucenster ir Colsfeld; 1845
m., Amerikos Laivyno Akade
Czeku Du Lakūnai Pabėgo In Laisve
mija insteigta in Annapolis
miestą; 1923 m., pirmąjį syki
Amerikoje beisboles loszimas
pasipelnijo net visa milijoną
doleriu.
—i Ana diena lankėsi mies
te, musu senas skaitytojas, po
ną Reimundas Milius, biznie
rius, isz Minersvilles, ir prie
tos progos atlankė “Saules”
Redakcijos, del atnaujinimu
savo prenumerata už laikraszti, nes ponas Milius yra musu
Senas skaitytojas nuo daugelis
metu. Acziu už atsilankymu.
— Ketverge pripuola Szv.
Marijos Motinyste ir Szv. Zi
naida, o Tautiszka Vardine:
Verpe. Taipgi ta diena: 1839
m., pirmieji paveikslai nu
traukti kad galima pažinti
žmogų nuo nutraukto paveiks
lo; 1948 m., Mainieriai norams,
nenorams sutinka padvigubin
ti savo boso John L. Lewiso al
Pavartuodami Sovietu
du savo eroplana nutupdino
ga ligi $50,000 ant metu; Ir ta
in Passau, Vakaru Vokieti
diena Mocziucziu Diena ir taip eroplana Leitenantas Vladijoje. Jiedu nusileido savo
gi Pulasko Diena; 1955 m., Bu mr Vrsal, (po deszinei) isz
eroplana apie dvideszimts
vęs Grand Admiral 79 metu Czekoslovakijos lakunu sztapenkias mylės nuo rubežiaus
amžiaus Erich Raeder, buvęs to ir Ludovic Sebela mechaHitlerio vyriausias Laivyno ninkas ant to eroplano links ir policijantams pasakė kad
jie nenori gryszti in savo
karininkas per Antra Pasauli mai szypsojasi pabege isz
kraszta.
ni Kara buvo paleistas isz Czekoslovakijo isz anapus
Spandau kalėjimo, Vokietijoje. tos geležines sienos, kai jie
O O o
Jis buvo vienas isz 22 Naciu
kurie buvo pasmerkti už pra kus, nuo 209 S. Ferguson uly., Collegeville. Jis nebuvo su
sižengimus per ta kara. Jis bu Velionis nesveikavo per du me žeistas. Bet tas trenksmas pra
vo pasmerktas iki gyvos gal tu. Gimęs Lietuvoje, paskutini vere Lukoszevicziu automobivos in kalėjimą per Nuremberg karta dirbo Park Place kasyk liaus duris ir Lukoszevicziute
kariszkus teismus, po karo lose. Kitados gyveno Maha- iszpuole isz automobiliaus ir
1947 metuose. Jis buvo paleis nojuje, o keliolika menesius jos drabužiai užsikabino už
tas del jo sveikatos, nes dakta atgal apsigyveno Shenaidory- traukinio. Motina ir duktė burai sako kad jo dienos yra su je. Taipgi paliko giminaiti J. nuvesztos in Mongtomery ligo
Maciejmia, isz Mahanoy City; nine.
skaitytos.
— Petnyczioj pripuola Szv. du brolius ir giminiu Lietuvo
Serefino, Szv. Vilfredo, o Tau je. Kūnas likos paszarvotas
tiszka Vardine: Mendelka. Ir pas Grab. L. Traskausko ko-'
ta diena Amerikos Tautiszka plyczioje, 535, W Centre uly., j TARNAITE
Diena. 1492 metuose Kristo- Mahanoy City, ir palaidotas į
PRISIPAŽINSTA
Panedelio
ryta.,
devinta
valau-1
pheras Kolumbas pasiekė ir
pamate Amerikos žemes krau da ir palaidojo kuna in LDKV
Melavo Teisine Del
ta. Apie antra valanda isz ryto kaipinesė Frackvilleje.
pasigirdo armotos trenksmas
Žmogžudžio Wilsono
nuo mažo laivo “Pinta”, kad
žemes buvo užmatinta. Tai bu TRAUKINYS
PHILADELPHIA, PA. —
vo Bahama salų krantas. Jo
Viena svietka per žmogžudys
SUDAUŽĖ
szeimyna pareina isz Catalonia
tes teismą dabar prisipažino
miesto, Amerikos bankai ta
AUTOMOBILIU kad ji buvo pamelavus po pridiena bus uždaryti; 1942 m.,
sieka, kai Raymond P. Wilso
Prez. Harry Trumanas praszo
nas buvo teisiamas kaipo žmog
Kongreso imti in vaiska 18 ir Septyniolikos Metu i žudžio Ellswortho draugas kai
19 metu vyrukus; 1946 m., Hen
Mergaite Iszliko Gyva jiedu apvogė ir nužudė Ponia
ry Wallace buvęs Amerikos
Lulubel H. Rossman in AdelVice-Prezidentas yra paskirtas
CONSHOHOCKEN, PA. — phia vieszbuti, hoteli, Liepos
Komunistiszko žurnalo “New Septyniolikos metu Rosemary treczia diena, 1955 metuose.
Republic ’ ’ redaktoriumi.
Lukoszevicziute, stebuklingai Biltmore vieszbuczio tarnai
iszliko gyva, kai traukinys su te, Ponia Theresa Carter, isz
Shenandoah, Pa.—
daužė jos motinos automobiliu Camden, N. J., prisipažino kad
Matas Juodsnukis, 76 metu ir ja nuvilko apie szimta pėdu, ji buvo melavus. Ji dabar sa
amžiaus, pasikorė prie duriu ant geležinkelio rieliu.
ko kad priesz teismą pas ja
savo kambaryje pareita Ket Lukoszevicziute dirba in Bell atėjo vienas žmogus, kuris sa
verge, kuris gyveno pas gimi Telephone kompanija. Jos mo kėsi esąs Wilsono advokatas,
nes Povyla ir Izabele Danaus- tina ja veže in darba, kai jų ir jis jos paprasze pameluoti,
dviejų automobilius susimusze kad Wilsonas butu iszteisintraukiniu, kurie važiavo isz j tas.
‘Saules’ prenumerata su
Philadelphijos, tuszczias, pai-Į Ellsworth yra intaras už pain Suvienytose Valsti imti keleivius isz Norristown. smaugima Ponios Lulubel H.
Traukinys nustume ju auto Rossman ir už pavogimą daujose: Metams $7.00; pu mobiliu
in kita automobiliu ku negu trijų szimtu tukstaneziu
ri vairavo Lester T. Becker isz doleriu. Jie tiek daug pinigu
se metu $4.00.

SUGRIUVO

Deszimts Žuvo,
Trylika Sužeista

DAINININKO NAMAI
SUDEGE

BEVERLY HILLS, CALIF.
JACKSON, MICH. — Didi, — Dainininką Eddie Fisher
keturiu augsztu murai, kur namai buvo sunaikinti kai
apie szimtas dvideszimts penki gaisras juos isztiko. Namai yra
Muistei flirte, sugriuvo. verti apie penkios deszimts
Deszimts darbininku buvo ant tukstaneziu doleriu. Ugniage
vietos užmuszti ir trylika ar siai spėja kad iszkados buvo
daugiau buvo sužeisti. Trys padaryta ant daugiau kaip dvi
lavonai buvo iszimti, iszkasti, deszimts tukstaneziu doleriu.
kai mes szitas žinutes raszeme.
Dainininkas Eddie Fisher
Vienas darbininkas, kuris, buvo iszvažiaves in Las Vegas,
anot jo, tik per stebuklą iszliko Nevada, pasitarti apie naujus
gyvas, sako kad rėmai nuo kontraktus, tai jo žmona Deb
naujai supilto cemento buvo bie Reynolds ta nakti praleido
per greitai nuimti ir kai tas ce su savo szeimyna in Burbank,
mentas neiszlaike, tai murai California.
sugriuvo.
Gaisras visiszkai sunaikino
Szitie murai buvo taip stato ju miegamaji kambarį ir kelis
mi, kad jie butu saugus net ir kitus kambarius.
nuo atomines bombos susprogimo. Sienos buvo trijų, ketu
riu pėdu storumo, lubos buvo AMERIKOS RABINU
dvieju ar daugiau pėdu storu
NELEIDO IN
mo.
Dviem darbininkam dakta
LIETUVA
rai turėjo kojas nupjauti, kai
jie buvo iszkasti isz tu griuvė
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
siu.
Vienas darbininkas sako kad krasztuose esanti dar blogesne,
visi tie murai ant ketvirto aug- negu bet kur kitur už Geleži
szczio tik sykiu iszkilo kaip nes Uždangos.
koks grybas ir paskui susmu Amerikos Rabinu grupe lan
ko. Kompanija kuri tuos mū ke dar Lenkija, Czekoslovakija
rus state dar nieko nesako ir ir Rumunija.
nesiaiszkina kaip ir kodėl taip
staiga sugriuvo.

Naujas Amerikos Amba
sadorius in Egiptą, Ray
mond A. Hare, (po kaire)
yra pasveikintas Amin Muftah, vyriausiu atstovu isz
Egipto. Laikrasztiniiįkai sa
ko kad szitas musu naujas

atstovas, dipliomatas buvo
pasutmtas in szali Egipto
laikrasztininku ir buvo la
bai szaltai priimtas Egipto
ambasados, kai jis atvažiavo
in ju sostine.
o

o

o

Eisenhoweriui Duoda Raportą

AMERIKOS POLI
TINIU PARTIJŲ
VEIKMOS

Ka raszo musu senas skaity
tojas, ponas Mykolas B. Juszkus, isz Poquonock, Conn., —
Szimtas milijonu balsuotoju
Gerbiama Redyste “Saules”:
Czia indedu už “Saule” $7.00 A me r i k o j e s u da r o mil ž i n i sz k a
asz visai sutinku su tamstų pa politine jiega, bet būti jaus
reikalavimo, nes asz jau nuo minga szi jiega turi būti su
senei laukau to pakėlimo, ka tvarkyta. Kad nors tik intikidangi visus kila mokeseziu, juk nimu Amerikos politines parti
ir “Saule” neplaukė upeliu. O jos gali suvalduoti balsuotojus
tik skaitytojai turi sumokėti jos gali pabudinti suvienyti ir
arba padengti “Saules” iszlai- remti tautines ir tarptautines
da. Viso labo velijentis, Myko pažiūras ir siekius balsuotoju.
’> /Daug balsuotoju remia viena
las B. Juszkus.

Prezidentas Eisenhoweris
gauna czia isz pirmu ranku
raportą kaslink fermeriu,
ūkininku būkles, per pasitarirna Balt-namuose, Vaszingtone. Jis pasiszneka su

Senatorių Bourke Hicken
looper, Republikonas isz Io
wa. Senatorius sako kad fer
meriai dabar stoja priesz Eisenhoweri ir priesz Republi
konu partija.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

