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Nepažinsta Savo Szeimynos

Nors savo szeimynos ap
suptas ir mylimas in Deca
tur, Illinois, trisdeszimts ke- 
turiu metu amžiaus William 
Quimby nei vieno nepažins
ta. Jam galva buvo sužeista, 
kai jis iszpuole isz prekybi- i

Isz Amerikos
ARMIJOS

KAPELIONAI
PASIPRIESZINA

<

' ———————
WASHINGTON. D. C. — 

Armijos sztabas buvo iszleides 
insakyma kad armijos kapelio
nai stengtųsi prikalbinti jau
nuolius stoti in vaiska.

Kai kurie Protestonu tikėji
mo kapelionai sutiko, bet dau
guma Kataliku kapelionu pasi- 
prieszino, sakydami, kad j u 
darbas ir ju pareigos praside
da, kai jaunuolis jau yra stojęs 
in vaiska ir ne pirmiau.

Kapitonas David J. Cromley 
iszleido ta insakyma, kai buvo 
apie keturios deszimts kapelio
nu susirinkę in Schuylkill Ar
senal, Philadelphijoje.

Presbyteronu kapelionas 
Leitenantas Pulkininkas Ulys
ses B. Blakeley isz Hertter uly- 
czios sutiko ir pritarė, sakyda
mas kad kapelionai, kaipo ka
rininkai turi remti visus arm
ijos nutarimus.

Jis pasakė: “Nors asz Kuni 
gužis, bet tuo paežiu sykiu asz 
esu karininkas. ’ ’

Metodistu Kunigužis, Robert 
E. Kiefer isz Summerfield teip- 
gi sutiko.

Bet Kataliku kunigas, kape 
lionas John J. Falatek staeziai 
pasakė kad jis nesutinka. Jis 
sake kad kapeliono pareigos 
yra dvasines, o ne kariszkos, ir 
kad kapeliono pareigos y”a tik 
aprūpinti tuos kurie jau yra 
stoję in vaiska, bet ne prikal
binti kitus stoti in vaiska.

Isz visu tu regeliu ir nesusi-
%

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.
giTTYiri r-y—sn 7i7ir.~r.v. —■„■■ . 

nio freitkarlo trys metai at
gal. Daktarai t'kisi kad jie 
ga^es sugražinti jam jo protą 
ir kad jis gales atsiminti kas 
jis yra ir kas yra jo szeimy- 
na.
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pratimo iszejo tik tokia iszva- 
da, kad kurie kapelionai nori 
tie gali kalbinti jaunuolius sto
ti in vaiska, o kiti gali tik savo 
pareigas iszpildinti kai tie jau
nuoliai jau buvo paimti in vais
ka.

SKAITYKIT i 
'“SAULE”W

PLATINKIT!

Jieszko Dingusio 
Lakūno

Lakūnas Leitenantas 
Bruce Donnelly isz Coast 
Guard, Balti more j e, Md., 
laiko savo rankose paduszka 
isz dingusio eroplano, kuria
me skrido Oriole beisbolinin- 
kas, dvideszimts dvieju me
tu amžiaus Catcher Tommy 
Gastall, kuris skrido su tuo 
eroplano kai. jis dingo. Nors 
antra paduszka buvo suras
ta kuri yra in ta panaszi, la
kūno sztabas to dingusio la
kūno dabar jieszko.

SUTINKA PASKO
LINTI IZRAELIUI

$75,000,000 Du Žuvo; Devyniolika
Sužeista

MILWAUKEE, WIS. — 
Ampco Metai kompanijos fab
rikas susprogo. Du darbininkai 
žuvo ir devyniolika buvo su
žeista. j

Ugniagesiu virszininkas Ed. 
Wischer sako kad kompanijos 
virszlninkai jam pasakė kad 
visi kiti darbininkai buvo su
rasti ir suskaityti, bet jis vis 
insake savo darbininkams, ug
niagesiams iszkasti visus sude
gusius griuvėsius, kad patik
rintu ar dar gal kas kitas tame 
gaisre žuvo.

Žuvusieji buvo trisdeszimts 
penkių metu amžiaus Ponia 
Arthur Baxter ir keturios de- 
szimts devynių metu amžiaus 
Charles Planke.

Septyni kiti, mažiau sužeisti
■ buvo aprūpinti kompanijos 
į slauges tame fabrike.

Fabrikas susprogo apie puse 
po trijų po pietų.

Kai tik iszejo žinios apie ta 
į susprogima, apie dvideszimts 
' penki ambulansai greitai pri
buvo nuveszti sužeistuosius in 

(ligonines. Kunigas buvo grei- 
! tai paszauktas del sužeistu Ka- 
I taliku.
| DRAIVERYS

I NUTEISTAS

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia, per savo Ex
port-Import Banka yra pa- 
reiszkus kad ji pasirengus Iz
raelio krasztui paskolinti sep
tynios deszimts penkis milijo
nus doleriu. Izraelio krasztas 
buvo tos paskolos papraszes 
keletą sanvaieziu atgal.

Tai butu didž ausia paskola 
nuo 1949 metu, kada Amerika 
buvo paskolinus szimta trisde
szimts penkis milijonus dole
riu.

Izraelio krasztas yra atmo
kėjęs $15,191,688 ant savo pir
mutines paskolos.

Didžiuma tu pinigu eitu del 
agronomijos, del ūkininku.

Prez. Eisenhoweris pasitarė 
su New York Attorney General 
Jacob K. Javits, Republikonu 
kandidatu del Senato, pirm ne
gu jis pareiszke savo sutikima 
del tos paskolos.

Nors Amerika nėra davus Iz
raelio krasztui jokiu ginklu, 
bet Amerikos Sekretorius Jno. 
Foster Dulles nesiprieszino, 
kai Kanados valdžia pardavė 
kelis kariszkus “Jet” eropla- 
nus tam krasztui.

AR UŽDRAUSTI

ATOMINE BOMBA

Stevensonas Sako
Liautis Gamine

Atomines Bombas

WASHINGTON, D. C. —
Adlai Stevensonas, Demokratu 
kandidatas del Prezidento per 
savo politines prakalbas sako 
kad Amerika turėtu liautis ga- 
nrnus tas atomines bombas,, ir 
kad butu uždrausta tokias 
bombas paleisti kad ir del pra
tybų.

Prezidentas Eisenhoweris 
sako kad tai gryna kvailyste. 
Kad mes negalime liautis, kol 
visi kiti krasztai panasziai su
tiks ir mums garantuos, užtik
rins kad ir jie tokiu bombų ne
gamina.

Jis vardu nepaminėjo, bet isz 
visko buvo aiszku kad jis ežia 
kalbėjo apie Rusija.

Mums iszrodo kad ežia Ei- 
senhowerio teisybe. Kol Sovie
tu Rusija nesutiks nusigink
luoti ar sustoti gaminus tokias 
atomines bombas, mes turime 
viską daryti kad mes butume 
prisirengė bet kuriam prieszui 
su geriausiais ginklais atsaky
ti, jeigu jis iszdrystu ant musu 
vėl užsipulti.

Bet, žinoma, ežia tik politi
nes kalbos, ir mes netikime kad 
Stevensonas taip darytu jeigu 
jis butu iszrinktas. Jis tik no
ri daugiau žmonių prie saves 

I prisitraukti ir daugiau balsu, 
j votu prisikalbinti.

Gavo Nuo Metu Iki I 
Trijų; Užmusze Vaika

I PHILADELPHIA. PA. — 
Girto draiverio advokatas pra- 
sze, kad teisėjas nubaustu 27 
metu amžiaus John R. Bradley 
szitaip: atimti jo laisnius, už
drausti jam eiti in užeigas kur 
sznapsas ar alus parduodamas 
ir priversti ji per penkis metus 
kas sanvaite reportuoti polici
jai. Bet teisėjas John V. Dig
gins kitaip mane ir ji nuteisė 
nuo vieno iki trijų metu in ka- 
ejima, ir paskyrė szimto dole

riu bauda.
John R. Bradley, važiuoda

mas pasigėrės suvažinėjo, už
musze Thomas Malley, trijų 
metu vaika isz Darby. Mergai- 
,te trijų metu Mary Mitchell 
buvo labai sužeista.

Nelaime atsitiko ant Wy
combe Ave., in Lansdowne 
Park.

Tik keletą minueziu priesz 
tai jo žmona buvo paszaukus 
polieijantus, praszydama kad 
policijantai jos vyra sustabdin- 
tu nes jis pasigėrės iszvažiavo.

Bradley su savo žmona buvo 
atvažiavę in sveczius pas jo gi
mines, kur jis pasigėrė. Kai jis 
jau norėjo važiuoti namo, jo 
žmona nesutiko su juo važiuo
ti, nes jis buvo pasigėrės. Ji 
stengiesi ji perszneketi kad jis 
nevairuotu, bet pasiszauktu ta
xi. Kai jis nesutiko ir sėdosi in 
automobiliu, tai ji nesutiko su 
juo važiuoti, ir paszauke poliei
jantus.

SUSPROGIMAS
FABRIKE

IN LIETUVISZKAJI 
JAUNIMĄ LAISVA
JAME PASAULYJE

Lietuvos Jaunime

(ELTA). Sziemet, minint 
1940 ir 1941 metu Birželio tra- 
giszkuosius invykius, Lietuviu 
jaunimas Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse inteike ju Preziden
tui peticija, kad butu imtasi 
priemonių paszalinti isz Lietu
vos Sovietu apėmimus ir pa
tikrinti Lietuviu tautai laisve 
ir nepriklausoma valstybini 
gyvenimą. Peticija pasirasze 
apie 40,000 Lietuviszko jauni
mo.

Tas Jungtiniu Amerikos 
Valstybui Lietuviszkojo jauni
mo žygis didžiai vertinamas. į 
Jis dar karta primine laisva- • 
jam pasauliui, kad Sovietu pa
vergtu valstybių tarpe yra ir 
Lietuva, kad Bolszevizmo pa-' 
vojus tebegresia laisvajam pa- į 
šauliui ir kad taika pasaulyje • 
yra nedaloma ir negali būti pa- i 
siekta, kol Vakaru ir Rytu san-! 
tykiai nėra sutvarkyti tautu' 
laisvinimo pagrindu. Szi peti
cija taip pat atkreipė galin-1 
giausios pasaulyje valstybes 
Prezidento dėmėsi in Sovietu 
apemimtos Lietuvos žmonių' 
pavergima ir teisėta reikalavi- i 
ma iszlaisvinti.

j
Amerikos Lietuviszko jauni-j 

mo pastangas Vlikas užgyre ir 
reme, kartu reikszdamas didžia 
padėka, žygio iniciatoriams 
paszvestams, Jaunimo Centri
niam komitetui už atlikta dar
bą ir visiems, kurie szi žygi re
me ar bent kuriuo budu prie jo 
prisidėjo. Visi jie dar karta pa- ■ 
rode, kad Lietuvos laisve yra 
brangi ir siektina visoms Lie
tuviu kartoms.

Vlikas laiko, kad Lietuvisz- Į 
ko jaunimo žygis Amerikoje 
yra sektinas pavyzdys Lietu- 
viszkam jaunimui visuose lais- ' 
vuose krasztuose. Taigi Vlikas 
kreipiasi in Lietuviszka jauni 
ma visame laisvajame pasauly
je, praszo paruoszti panaszaus 
pobūdžio peticijas iki 1957 me
tu Vasario 16 ir ta diena, Lie
tuvos Nepriklausomybes szven 
tęs proga, jas inteikti laisvojo 
pasaulio valstybių vyriausy
bėms.

Darba reikia pradėti tuoj ne-i 
atideliojant. Krasztuose, kurį 
yra Lietuviszkojo jaunimo or- i 
ganizaciju, jos praszomos imtis 
iniciatyvos ir sudaryti petici
jos akcijos centra, o krasztuose 
kuriuose Lietuviszkojo jauni
mo organizacijų nėra, Lietuviu 
Bendruomenes praszomos su
daryti peticijų akcijai jaunimo 
branduolius ir talkinti jiems 
uždavinį atlikti. Peticijos turi 
būti isz anksto paraszytos, at
skiri lapai paraszams laiku isz- 
spausdinti, iszsiuntineti ir nu
statytu terminu gražinti akci
jos centrui, kad butu kartu su 
peticija gražiai inriszti ir in
teikti valstybes galvai, iszsi- 
rupinus audiencija isz kalno.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Priima Laos Karalaiti

Amerikos Prez. Dwight 
Eisenhoweris priėmė Laos 
karalaiti, in Baltnamus. Pre- 
zidentsa Eisenhoweris tuo 
laiku apvaikszcziojo savo 
pirmo meto sukakti nuo savo 
szirdies ligos. Jis tuo paežiu

Indijos Ambasadorius Sveikina
Egipto Prezidentą

V. K. Krishna Menon, In
dijos laisvas Ambasadorius, 
yra ežia sveikinamas Egipto 
Prezidneto Gamal Assre Ab
del, (po kaire) kai jis atva
žiavo in Cairo miestą. Menon 
buvo pasiaustas in Egiptą 
kad jis stengtųsi iszriszti ta

Ka raszo musu . skaitytoja, 
Ponia Elzbieta Todeikiene, isz 
Al'en Park, Mich. Gerb. “Sau 
es” Redakcija. Prisiuncziu

DU POLICIJANTAI ! poi;c:nio
SUŽEISTI

PHILADELPHIA, PA. —
Du policijantai buvo sužeisti, 
vienas labai pavojingai, kai ju 
automobilius su kitu automobi
liu susimusze prie 8-tos ir Pine 
ulycziu.

Draiverys, policijantas Da
vid Taylor, 29 metu amžiaus, 
buvo to trenksmo iszmestas isz 

kartu priėmė ir pasveikino 
dvidsezimts tris Republiko
nu kandidatus in invairias 
politikos vietas. Jis sako kad 
jis dabar yra sveikas ir gali 
dar daug metu tarnauti.

CO (ZD □

Sues Kanalo klausima. Ji 
yra pasiuntęs Indijos Minis- 
teris Jrwaharal Mehru. Jam 
ineakyta prikalbinti ir pri- 
srneketi kad Egipto Dikta
torius Nasser sutiktu ant va
kariniu tautu nusistatymu.

co o C~1

jumis $7.00 kaipo užmokestis 
už mano prenumerata ant 1957. 
Su gerais vėlinimais visiems.

o o o

automobiliaus ant 
ulyczios. Jam galva buvo pra
skelta.

Jo draugas, policijantas 
William McCamitt, 40 metu 
rmžiaus buvo sukriestas auto
mobilyje. Jam ranka buvo nu- 
lauszta.

Anuo automobiliaus draive- 
rys ir du jo keleiviai nebuvo su
žeisti.

Inspektorius Joseph Prima-
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Laiszkas, iparaszytas Argen

tinoje, trisdeszimts metu atgal, 
paliete Realdo, Italija tik ana 
diena. Laiškas'buvo adresuotas 
Ponia Assunta Pastorelli, kuri 
pasimirė 1942 metuose. Jos gi
minaitis in ta. laiszka atsake 
pasiaiszkindamas kad jis dabar 
yra in penkta pradines mokyk
los skyrių. 

* » •
Jau daugiau kaip asztuonios 

deszimts dienu 'praėjo kai laik- 
raszczio “Inquirer” darbinin
kas Henry J. Turner buvo nu- 
žudintas, Diena po tai polici- 
jantai sako kad jie jau žino kas 
ji nužudė. Kas ir kodėl taip il
gai laukiama kol jo unžudinto- 
jas ar nužndintojai. bus suimti 
ir nuteisti? Szito. laikraszczio 
redakcijoje dirba daug polici- 
jantu, nors jiems, insakmiai už
drausta laikyti du darbu. Ar 
nei vienas isz ju nieko apie tai 
nežino? Ir kaip ilgai jiems to
kius darbus uždraudžia ?

Ar kas galėtu mums paaisz- 
kinti, kodėl Pennsylvani jos 
Gubernatorius taip greitai ir 
taip staiga, sutiko pakeisti 
augszcziausio teismo nuspren
dimą kaslink žmogžudžio Dar- 
cey? Kas ežia, ant ko tokia in
taką turėjo kad 'žulikai galėjo 
pasiekti musu valstijos augsz- 
eziausi asmenį, Gubernatorių ?

Iszrodo kad Yugoslav! jos Ti
to dar vis nesutinka su Sovietu 
Rusijos naujais vadovais. Po 
Stalino mirties iszrodo kad Ti 
to dar daugiau drąsos gavo.

Sovietu Rusija dabar romia 
Egiptą ant to Suez Kanalo 
klausimo ir sako kad ji Egip- 
tieczius rems kad ir priesz vi
sus Vakaru krasztus. Bet ji tuo 
paežiu sykiu davė visiems Va
karu krasztams žinoti, kad jei
gu Egipto diktatorius Nasser 
ta kanala uždarytu Vakaru 
tautoms, tai Rusija mielu no
ru. joms parduotu aliejaus. So
vietai szitaip pasielgdami, tu
pi ant tvoros, drąsiną Egipto 
Nasser, ir seilinusi Vakaru tau
toms.

Eina gandai kad Egipto dik
tatorius Gamal Abdel Nasser 
yra pasisamdęs tiek daug Vo
kietijos buvusio Gestapo Naciu 
ant savo sztabo del Suez Kana
lo komisijos, kad žmones tenai 
jokiu budu nebegaletu sukilti 
priesz ji ar savo norą iszreiksz- 
ti.

Tikros Laikos ir szposai, 
skaityti kaip Prez. Eisenhowe- 
ris taip dievobaimingai atsi
lankė in pirmutini beisboles 
rungtynių loszima ir taip nuo
lankiai prižadėjo kad jeigu kas 
atsitiks per jo prakalbas tame 
loszime jis prakalbas pertrauks
C.—L. 1-11 ■■■■i.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 11. Per paczta, 20 Centai,

Saule Publishing Co.
Atsimink! Mielas Skaityto

jai kad nuo tavęs priklauso) 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity 
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Platinki! “Saule” ,

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. .

Pypkes Dūmai
_____  I

Asz Mergužėle
Asz Mergužėle, 
Vargdienužele, 
Netekėsiu už pono, 
Didžiu dvaru valdono. 
Turtingas ponas, 
Dvaru valdonas, 
Dvaruose augszti žodžiai, 
Kalbas szaltai, nuobodžiai; 
Ten asz intiksiu, 
Ten nepatiksiu, 
Ramumėlio nerasiu, 
Žodeliu nesuprasiu. 
Tik isztekesiu 
Asz už ukesio, 
Paprasto artojėlio, 
Už kiemo bernužėlio; 
Kiemuos, po ūke, 
Butai surukę, 
Teismuki ten žodeliai, 
Augszti szirdies jausmeliai; 
Ten asz intiksiu, 
Laiminga liksiu 
Ne palociuos, dvaruose, 
Ne miestuos dideliuose.

ir visiems pranesz.
Ar kam dar reikia priminti 

kad Eisenhoweris nemiegsta 
beisbole, kad jis tapes Prezi
dentu nesutiko atsilankyti in 
pirmutini pa vasario beisboles 
loszimai, kol jo patarėjai ji per
spėjo ir beveik priverto atsi
lankyti ? Ar kas nežino kad Ki- 
senhoweris yra. golt'ininkas, o 
ne beisbolininkas ? Bet del par
tijos ir del rinkiniu, ir beisbole 
turi patikti.

Stovensona.s, nenusileisda
mas, taipgi paskelbė kad ir jis 
atsilankys in tas musu beis'bo- 
les rungtynes. Ir jis tai daro 
del savo partijos labo ir savo 
rinkimu balsu.

Prez. Eisenhoweriui visai 
nerupi kieno teisybe yra tame 
Suez Kanalo klausime. Bet jis 
pasistato priesz Anglija ir 
Prancūzija kaslink smurto ar 
karo, ne už tai kad jis toms tau
toms prieszingas, bet užtai kad 
rinkiniai jau ežia pat, ir jis ne
nori žmonių Sužeisti ar supy
kinti. Partijos labas svarbes
nis negu viso kraszto gerove.

Anglijos piniguocziai yra. 
iszrokave, kad jeigu jiems rei
kėtų apleisti Suez kanala ir sa
vo laivus siausti kitais keliais, 
tai jiems kasztuotu daugiau 
kaip penkis szimtus milijonu 
doleriu ant metu. Szeszios de- 
szimta nuoszimti szitu kasztu 
Anglijos biznieriai turėtu pa
dengti.

Amerika giriasi kad ji gale- 
ta aliejų parsitraukti su lai
vais ir su oroplanais, kaip ji 
daro Berlyno, kai Sovietai jai 
keliu u ' kirto. Bet atsiminki
me ka i mes, taksu niokotojai! 
nz visa .tai vėl turėtume užmo
kėti.

si tiek skarbu jog didžiausias 
sknpuolns butu užganadylu.

Sngryžias pas savo tarnus 
į liepe rengtis in kelione. Atmie- 
raves žingsnius atrado vieta su 
dideliu ergeliu. Priejas prie 

• uolos rado dureles o pastūmės 
jas inejo in tamsia urvą. Paejas 
truputi pradėjo szvinst ii- ro
dos dienytis o nuejas tbliaus 
nusistebėjo regėjimu. Isz pra
džių nudavė jam, jog randasi 
prie užkeroto ežero, nes persi
tikrino jog tame bhido, nes 
persistatė jojo akimis puikia! 
pakalne kokios da savo gyve
nime nebuvo mates. Gras buvo 
kvepentis ir meilus, o žiedai 
augo visokį, kokiu da niekad 
nemato nei - negirdejo.

Arilnnonas tuojaus surado 
skarbus apie kuriuos jam kal
bėjo genijuszas. Pasilenkęs 
pradt'jo semt su rankomis in 
skurini maisza. Kada, pripylė, 
iszejo laukan ir rado stovin- 
czius savo tarnus prie durelių 
laukent ant jo.

Pasako jiems, jog’tai užkeik
ta vieta užgyventa per geniju- 
szus, o katras peržengtu taisos 
dureles tai tuojaus smurte bus 
nubaustas. Pasako jiems, jog 
toji urvą yra prikrauta auksu 
ir turi jam prigelbet pripildyt 
maiszus. Tarnai jojo padavinė
ja jam maiszus, o jisai pripil
damas kožna, padavinėjo 
jiems. Kone per visa diena, dir
bo sunkiai, kol maiszus prikro
vė o sukrovęs visus ant verblu
du leidosi namon didelei nusi
džiaugęs jog teip gilukningai 
permaino toki maža viedroleli 
už tiek turto.

Tuom kart Mirtim sėdėjo nu
liūdus savo pakajuose, mislin- 
dama apie savo mylima Orsmu- 
da ir tankiai apsiverkdama 
graudžais aszarais. Viena die
na, kada teip sėdėjo nuliūdus, 
paregėjo stovint szale saves 
puikia motore, kuri teip pra- 
'kalbt'j^in Mirtha:

— Ko verki gera Mirtha, ir 
ko teip nuliūdus? Pasakyk 
man.

— Kaip-gi neturiu būti 
liūdna ir verkti. Mano geras 
vyras, dienoje musu vineziavo- 
nes dingo nežinomu budu ir ne
žinau kur randasi o gal ir nu
miręs.

—< Nenumiręs, nes gyvas ir 
linksmas, o neužilgo pas tave 
sugryž.

— Tavo žodžiai atnaujina 
mano gyvasti. Nes kaip asz ji 
galėsiu jiriimt, kada jisai tiek 
panesze vargo, o tai vis isz ma
no priežasties jog atidaviau jo 
veidroleli. Tasai stebuklingas 
talizmonas dingo o esmių tuom 
priežaste.

— Stebuklingas talizmonas 
nepražuvo. Asz esmių deive 
prisiunsta pro gera genijusza 
idant tau siigražyt stebuklinga 
veidroleli, kuri Arilnnonas per
maino ant aukso. Sz-tai paimlde 
ji, o tavo nelaime persimainys 
ant laimes. Pasilikie laiminga! 
Ir su tais žodžiais, deive iszny- 
ko jai isz akiu.

Ne poilgam laikui, po iszny- 
kimui deives atėjo pas Mirtha 
vyriausias miuisteris su pra- 
szimu idant priimtu valdysta 
ant karalystes kaipo tikra ka
raliene, ka ])o iszkeliavimui 
Arihmono žmonis suprato, jog 
jije yra tikra, ju karaliene. 
Mirtim nuoszirdžiai padekavo- 
jo ministeriiū už gera žinia. 
Žmonis apvaiksztinejo links
mai taja diena ir paszauke Mir
tim kaipo savo nauja valdyto
ją . i

Tuom kart Arilmimias su sa-j

STEBUKLINGAS ::
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(Tasa Nuo 3 Puslapio)

neiszsipildys prižadėjimus ge
ni juszo. Viena diena kada sė
dėjo prie szulinio parojo stul
pus dulkiu artinanczius prie ju. 
Nepoilgam pasirodė raitelei, o 
ju vadas prisiartinęs prie Qrs-| 
fluido ir uoszvio, paklausė se
nio ar jisai ne yra, karalium Ka
lėjos, ant ko senis atsake:

— Teip, buvau kitados ka
ralium Katojos, nes juom dau
giau ne esmu, nes mano nedo
ras brolis atome karalysta nuo 
manos.

— Atėjo laikas tavo, kuria 
ne vela vieszpatansi ant savo 
sosto, nes tavo brolis likos nu- 
žudintas per pasikėlusius pa- 
donus ir iszsiunti mane idant 
tave sujieszkotau ir atgaben
tai! su savim in karalysta.

Iszgirdes laja naujiena se- 
' nukas puolė ant keliu ir deka- 
vojo Dievui už sugrąžinimą, 
jam jojo karalystes. Pasakė 
siuntiniui, jog yra pasirengęs 
tuojaus su juom sugryžt, nes 
jo mylima duktė randasi ran
kose neprietelaus kuris josios 
vyra iszgujo jojo karalystes.

— Ar-gi nebūto gera proga 
ja iszgelbet, tarė Orsmudas. 
Turėdami tokius narszus ka
reivius, galėtumėm jajai isz 
ranku nevidono iszgelbet ir ti- 
kuosiu jog man mano praszymo 
neatsakys.

Iszgirde tai kareiviai suszu- 
ko isz džiaugsmo ir prižadėjo 
Orsmudui pagelba ii- praliet 
krauja ligi paskuitniui lasziui. 
Tada senas karalius atsisėdės 
su paczia ant atliekamu arkliu, 
o Orsmudas teipgi nusidavė vi
si in szale jo karalystes.

II.
Tuom kart Arilrmonas rau

dino užgriebtoje neteisingai 
Karalystėje; tankiai kerszinda- 
mas Mirthai smurte jeigo nepa
siliks jo pat i. Nestoji veluk 
smerti paneszt ne kai]) sutikti 
ant jojo praszimo, nesulaužyt 
savo prisiega. duota savo vy
rui. Teip praleisdavo savo gy
venimą su tarnaitėms.

Arilrmonas praleisdavo savo 
laika, ant girtybių ir paleistu- 
viseziu, o turtas sukriautas per 
Orsmudo tęva greitai nuko isz 
skarbeziu ir turėjo apmislint 
kokiu budu galėjo daugiau 
gauti. Atsiminė kaip tai goni- 
juszas prie užkerėto ežero da
vinėjo svietiszkus turtus už ta- 
ji veidroleli ir pastanavijo da
bar pasinaudot isz to. Paliko 
savo i szt i kimiausia' minister i 
prižiūrėt karalysta, o parengus 
penkiasdeszimts verbludu ir 
maisziu nusidavė in kelione 
persiredes kaipo kupezius.

In keliolikai dienu pribuvo 
prie užkeroto ežero. Palikes sa
vo tarnus tolumoje pats nusi
davė prie "ežero. Paregėjo ta 
paczia trotva ant kuriuos Ors
mudas perplauko, o užlipęs ant 
josios nusistūmė nuo kraszto. 
Kada radosi ant vidurio tos 
paežios pagundos ji patiko, 
nes ant visu atsake saviszkai, 
kol ne pakilo karaluis mariu, ir 
neprižadejo skarbus už veidro
leli. Padavęs genijuszui veid
roleli, tasai teip iii ji atsiliepė:

— Eiki e da bar pas savo 
tarnus, nuo tosios vietos at
skaityk 272 mastus, o prieisi 
j-rie raudonins uolos, kurioje! 
ra i m a a- duriukes, Pastumk) 
jais ir iuelk in vidų, o lemais ra

vo tarnais keliavo namon. Pri-j 
siai-tindamas prie savo kara
lystes, dagirdo nuo pakelevin- 
gu a])ie permaina ir tuom labai 
nusiminė. Pastanavijo surinkt 
daugybe vaisko su pagelba sa
vo turto ir užklu'pt ant palo- 
ciaus. Atėjus proga užklupo isz 
nežinių ant palociaus, nes 
vaiskas Mirthos narsiai atsi
spyrė užpuolimui, nes Arihmo- 
nas turėdamas daugiau vaisko 
užklupo isž naujo ir jau radosi 
vidur! palociaus. Mirtha isz- 
siunte savo tarnaite dažinot 
kai].) pasiseka kareiviams. Toji 
sugryžus greitai apsako savo 
karalienei buk isz tolimo ar;i- 
nasi pulkas nepažinstumu rai- 
toliu. Ju ginklai žiba nuo spin
duli! saules, atjoję1 in musu 
miestą, dabar randasi jau prie 
musu. ‘Jau pradeda, daleist 
szturma prie vaitu, nežino, ai
tai prieteliai ai- nevidonai. Te
gul Dievas susiipyli aid mus! 
Kai]) rodos; tai nauji pribui- 
szai yra musu pi-ietelei ba 
Arihinoims ir jojo vaiskas grei
tai alsitrauke, jau abi szaiis su
sidūrė ant palociniaus pleciaus. 
Ach! Kas do musztyno. Matau 
terp nauju kareiviu, viena su 
baltais plunksnais. Ant galo 
Arihmono vaiskas likos sn- 
musztas. »

Nepoilgam atsidarė duris 
pakajaus ir inbego Orsmudas 
apdulkės ir kruvinas, pagriebė 
in glebi savo mylima Mirtha ir 
karsztai pabueziaves, prispau
dė prie krutinės. Isz džiaugsmo 
vienas in kita negalėjo prakal
bėt nei žodelio. Mirtha atsi
klaupus padekavojo Sutverto- 
jui už sugrąžinimą jai vyro ir 
iszgelbejimo isz ranku nevido
no. Po valandėlei pribuvo jo
sios tėvas ir motina kurie szir- 
dingai pasisveikino su savo at
rasta du ktore.

—Ne ilgai mus tasai džiaugs
mas tensis, ba. stebuklingas 
veidrolelis yra dingės, o jo gi- 
lukio niekad neturėsiu, tarė nu
siminęs I h'smudas.

Mirtha isztraukc' veidroleli 
isz enezio, o paduodama Ors- 
mudui tarė:

— Musu gilukis atsirado, 
paimk ji Orsmudai. Gera deive 
man ji atnseze nuo genijuszo 
kuriam Arihmonas atidavė. 
Sergėkime ji godžiai, ba jau 
esmu persi kanojas jo verte.

Taja. nakti atsibuvo didelis 
balius ant garbes sugryžimo 
Orsmudo, o ant lytojaus senas 
karalius sugi-yžo in Kat ha. o 
jaunieje džiaugėsi viens isz ki
to, praleido tiek nelaimiu, 
džiaugėsi jog ant szio svieto 
jam daugiau neatsiskirs ir gy
veno ligi vėlybai senatvei.

— GAJAS —

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
Vnvvs 104 nu^lanin. 5Op,

No.Prnkeiki.n, meilin 

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis)
• • Italpinusi sekanti skaitymai: j 

Yla isz maiszo iszlins; Apie bo-) 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nereu- 
ao. 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 Szvėnta 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. \

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

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, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.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-

H !>!’!,

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs Mai
tinus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; 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 J 78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180^2—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- 

xtos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: ?

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

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 adresoi:
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., • U_. S. M



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

*

4

4

>

Stebuklingas Veidrolas
(Tasa)

Su tais žodžiais paėmė 
gina už rankos ir vede pa 
vus, nes tam paežiam laike mis
tino nedoras Arihmonas jog ga.-' 
les mergina naudoti ant savo! 
naudos prieszais Orsmuda del 
iszgavimo nuo jo stebuklingo: 
veidrolelio. Ne užilgo atėjo prie j 
grinczeles tėvu. Mirtim persta-Į 
te n e pažinsi a m a, savo tėvams,; 
kuri priėmė svetingai. Po atil-|

mer-

gojo ja ir buvo tikras jog t a ji 
patogi veideli jau turėjo kur 
matyt. Nusiuntė viena, isz savo 
novalninku idant dažinotu isz 
kur toji patogi pana pribuvo ir

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

kalnu, kur gyveno prie Dei- 
manitnio Szulinio ir vadinosi 
Mirtim.

Orsmudas. iszgirdes tokia 
naujiena labai nudžiugo ir ži
nojo, jog lai ne kitoji kaip jo 
mylima. Orsmudas nelaukda
mas ilgiams nusiuntė siuntini

Nelaime mano paszauke

kais man buvo 'brangiausiu jau

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

pas juos, tame mierije, idant 
suvest joju duktere in pora 
su kunigaikszcziu Orsmudu, 
jeigu paves ja po jojo apglau- 
ba ir pavėlins su juom keliauti 
iii miestą.

tiko ant to nes nenorėdami Im
ti ant kelio laimes savo duk
ters, kuri mylėjosi in Orsmuda, 
sutiko, ant gąlo atsiskirt su ja.

daugiau ne kaip Orsmudas ir įjs, daba,r iszguitas per
Imsiu tau gerurn vyru!

— Prakeiktas žmogau, trau- j sima, mano tėvo, ba dingo mano 
kis szalin! Buvau tosios nuo-

I mones jog buvai mano priete-

savo
padonns, o tai vis už nepakjau-

stebuklingas veidroleli s!
—■ Labai prasikaltai, mano

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% ooL ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po 
pieros vtrszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su
. užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A

. lum, nes dabar suprantu del ko jaunikaiti, per savo nepakhis- 
Į teip apsieilinejai su manim !■ numa. Pažinsiu tavo ne'baszni- 

ir eisiu pas-j ]<a feva gerai, asz esmių geni- 
dalinsiiiQsiu ; jusziu szio užkeroto ežerio, o 

i jeigu eisi paskui mano rodą tai 
tau prigelbėsiu atgauti veidro
leli eiki per tai prie Deimanti
nio szulinio; pasaky’kie tavo 
paezios tevauns visa tavo nelai
me, o ateityje bukie daugiau 
atsargesniu. Po tu žodžiu ge- 
nijuszas dingo jam isz akiu, o 
Orsmudas nusidavė prie Dei
mantinio szulinio.

Inkis laime prgulejo nuo lojo 
menko veidrolelio ?

v— Buvo tai dovana, palik
ta man per mano niirusi tęva; 
kuris kalbėjo man, jog kol tu
rėsiu ta veidrodėli prie manės, 
tai visame man bus gilukis, nes

; km savo vyra, ir
j su jiiomi jojo nelaime.

lingaman yra drauge su kuria

I in ipaženklyta laike nesutiksi 
ant mano noru lai padarysiu 
tau smerti.

Po tu žodžiu paszauke savo 
■tarnus ir liepe Mirtim uždaryt

rojo su žinia, Imk toji pana, tai 
yra. Arihmono giminaite ir jog

BALTRUVIENE

jus nekurtos rūteles 
isz Karbono pavieto,

liks mane didele nelaime! Jau 
liejo žodžiai pradeda iszsipil- 

grasinante man

* 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ i- * * ★ * S * 
i

Atsisveikino su savo duktere 
karsztai, o Arilnnonais prižadė
jo jiems, jog ne nžilgio pasi
matys su savo duktere.

Pribuvęs Arihmonas in mies
tą, nuvedo Alirtha in savo na
mus, apsieidamas su ja kaip su 
sesere. Po keliu dienu pasam
dęs narna, prieszais Orsmudo 
paloviu liepe Alirthai sėdėti

Ar jau nuo triksu

Ar prie Dievo neprisiversite 
Ar negirdėjote kad Amerik 

Net žeme dreba nuo 
atominiu bombų, 

Akinote kad jums

SVARBUS *
PRANESZIMAS!

Apie ‘Saules’ 
Prenumerata

Raudasi lenais kitos 
girtuokles,

Visokiu biaurybiu 
dasi leidžiate, 

Kaip vyrus in darbus 
iszleidžiate.

Atsiminkite kad jau

su puikia dovana, pas Arihmo- 'b’L jaueziu s 
na su]iraszimu idant duotu jam nelaime. Nes tm 
jojo giminaite už paezia, ant ko 
su dideliu noru jiristojo. Po
tam Orsmudas atsilankė pasl’nomano stebuklingo veidrok 

ir

ardimo jo, kad reiketu perkra

Ii o.

a. Atėjo paženklinta die
na, jau viskas buvo parengia, 
prie svodbos, o Mirtha atsisvei
kindama su Arilirnonu tare in

Iszheges laukan pradėjo 
szaukt pagalbos nuo savo pa- 
donu, idant jam prigelbetu at
rasti veidroleli smaukdamas

------------------------------------ I Tuom kart nelaimingas Ors- 
eziu, o užtai dabar liekasi nu- ■ m ūdas gailėjosi jog neklauso 
baustu.-------------------------------| rodos savo tėvo. Radosi be

Tokia buvo’ galy 
veidrolelio, jog žmoni
Arihmonui ir pripažino ji 
savo valdytoju, o Orsmuda isz-; ežerio.

Mirtims, kuriuos rado dideliam 
rūpestije, ha tikėjosi ja matyt,

—• Ar nesiranda, kokios do- 
meles, su kuria, asz galetau 

tavo apdovanot? Jeigu teip tai

mylimas Orsmudhs nekarta

tęs atiduotu ant mano pareika
lavimo. ’

— Alano miela pauksztele, 
esmu gana isznagradytu, kada 
matau tave laiminga, nes jeigu 
spiriesi mane isznagradyt, ims 
gal mano noras persistatys la
bai juokingu. Tavo mylimas 
neszioje entije maža viedroleli;

pe visiems jieszkoti.
Padonai jojo nusistebėjo isz 

girde ji teip kalbanti ir buve 
tosios nuomones jog jisai štai

padėjimą ir iii kokia 
invede savo mylima, 
ma nuo jo veidroleli,

ia to joprieteliu ir pastogas, ėjo pats j savo duktere pagal prižadeji- 
intikejo! nežinojo in kur. Treczia. diena i mus Arihmono. Orsmudas ap- 

užj pi'icjo prie to paezia užkeroto į sake jiems visa teisybe kas su 
juom atsitiko.

Tėvai iszklauso jo apsakymu, 
su dideliu gailoscziui nusiste
bėjimu, tada, tėvas atsikėlęs ir 
paemes jaunikaiti už rankos,

■ i girdo’ užpakalyje žingsnius, o 
■ato vįsa j aPsi<Liires paregėjo seneli sto- 

nelaime vinti l)rie J?’ k^H^bi.mas:
— Kas tu esi per vienas, 

kuris drįsti pertraukinet tvku-
paimda- 
pradejo

ma szios pakalnes su savo 
verksmais ir rugojimais? Del

— Alano sūnau, tavo apsa
kymas nustebėjo mus laibai nes 
džiaugėmės jog musu du krinka

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi; 

palaikyti sena preke, kaina1 
tol, kol galėjo, bet, matydami, Į 
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; i 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai. 1

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 sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet ka'gi 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 pagarba, liekame,
— “Saules” Leidėjai.

Vėjo ipapuczia.mos, 
Jusli plaucziai jau triaszka, 
Gyvata nuo guzutes gesta.

Ir in pekla ingriusite

Apie pabaiga gyvenimo
geriau apsimislykite.* * *

Ir jai vainikėli nupilto.
Kam tau szirdele valkiotis 

naktimi,

automobiliumi ?
Tai vis su tokiomis einasi, 

Liūdna pabaiga darosi,.
Katros automobilais važinėja 
Savo moitneliu neklausinėja.

* * *
Ir pas vyrus ir pas moteres 
Yra noras erzinti, pajuokti 
Ir užgauti žmogų kuri myli.

barniai.
Isz tos tai medžiogos gimsta 
Szirdyse skausmai pirmųjų 

ženy'bos dienu..
Tie vyrai ir moteres,

Kad jie vede ir gyvena, 
amžinai laimingi, 

Yra taipgi pasakos ir jie 
' niekados negyveno.
Bet meile yru - 

pasiszventimas, 
Ir atsidavimas.

ji yra ir nešusipratimasBet
Ir iszkrypimas ir giliausia

Meiles sudėtinė dalis yra 
bartis, 

Bet susitaikymas yra.
Taip saldus po to, 

Kad jis pateisina kovos 
riipesczius.

Platinki! “Saule”

I

laikyt ir atiduotum man aut 
atminties, tai daugiau nieko 
nuo tavęs nereikalautam

— Tinku ant to ir gali tikė
tis jog veidrolas Ims tavo. Da
bar eime, jau tarnai ant mus 
lauke.

Arihmonas atvede prie kam
bario Alirtha paliko su Orsmu
du. Kada inejo Mirtha ir prisi- 
airtino prie savo mylimo tarė 
jam:

— Mano mylimas Orsmu- 
de, eidama per darža, vainikas 
man plaukus suterszino, norė
tai! sau pasitaisyt kol pasiro-

Orsmudas paszauke kėlės 
tarnaites idant nuvestu jojo 
mylima in josios pakajus, nes

— Kam tiek ergelio, duoki 
man savo veidroleli kuri turi 
antije, o tuojaus sau plaukus 
sutaisysiu. Ir prieidama prie jo 
iszl rauke jam veidroleli, o nu
bėgus in savo paikaju iszmete 
per Įauga, kur jau lauke ant 
josios Arihmonas, kuris paga
vės veidroleli neiszpasakytinai 
džiaugėsi. 1

Kada sugryžo pas Orsmuda, 
paklausė josios kur dėjo veid
roleli. Atsake jam jog iszpuole

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

; ... MALDA . . .

■ Viesz. Jėzaus ir 
! Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
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.

musu Mirthele nepaeina isz 
vargsziu, nes jije teip-gi yra 
kunigaikszcziute'. Dabar klau- 
sykie ka tau kalbesiu. Asz bu
vau kitados karalium. Ka atėjo 
turtingos vieszpatystes, kuri 
guli Pietų szalyje nuo czionais. 
Praleisdamas daug savo laiko 
ant mokslo isz ko pasinaudojo 
mano jaunesnis brolis ir atomo 
mano karalyste. Teip kaip tu 
likausi iszguitu isz savo tevisz- 
kos ir apsirėdau czionais ant 
Pūslines, apleistas nuo visu 
melsdama Dievo idant nubaus
tu prasikaltėlius, o 
dytn kenkenezius. 
vilties, jog ateis toji 
riuoje atgausi! savo

\i ilimonas prie josios tarė:
Mano mvlimiausia. Alir- i i linkėjimo ir ramybes terp

Let us show you the

created by

Kunigai ksztis nudžiugo isz 
apsakymo savo uoszvio ir pa- 
stanavijo czionais pasilikt, kol

(Tasa Ant 2 puslapio)

savo žmonių !
—■. Ant nelaimes neturiu 

namu neprieteliu pas kuriuos 
nusiduotam Asz esmių Orsmu-

isznagra- 
Ne žudau 
diena, ku- 
valdžia ir

ir laike jupsius po savo valdžia 
per pagelba kokiu ten raganis-

pasinaudodamas isz jojo nelai
mes iižejas ant palociaus trejų 
szauke in mines . žmonių, jog 
tai jisai jujii tikras valdytojas,

ower 1 (Jt/eddin 
egency !

*

RASZYMO 
64 pus. Did. 5x7 col 

Dabar Po 25c. 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa., JI. S. A.

I l

isz visos mano

for the i

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that

Invitations! Feel that fine., sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers I 
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."

behave
ng encloaure mashing

„.varne 
informal •

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

Ka raszo musu senas skaity
tojas, ponas Mykolas B. Jusz- 
kus, isz Poquonock, Conn., — 
Gerbiama Redyste “Saules”: 
Czia indedu už “Saule” $7.00 
asz visai sutinku su tamstų pa
reikalavimo, nes asz jau nuo 
senei lankau to pakėlimo, ka
dangi visus kila mokescziu, juk 
ir “Saule” neplaukė upeliu. O 
tik skaitytojai turi sumokėti 
arba padengti “Saules” iszlai- 
da. Viso labo velijentis, Myko
las B. Juszkus.

arba pradžia 
SKAITYMO



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
o

ZiniosVietines
— Nedelioj, 11-ta valanda 

ryte Szv. Juozapo bažnyczioje, 
Kim. Leonas Pecziukeviczins, 
vikaras suriszo mazgu mote
rystes panele Marie, duktė 
pons. Edvardu Saka u s k u, nuo 
520 W. Pine uly., su Josepįi, 
Jr., sunns pons. Joseph Di Bag
gio, nuo 1324 E. Centre uly. 
Svotai buvo panele Jeanne Di- 
Baggio, jaunavedžio sesuo, ir 
Pone Mary Di Baggio, svaine 
jaunavedžio, Edvardas Bu
kauskas, brolis nuotakos ir 
Vincas Balorinskas, giminaitis 
nuotakos. Vestuves i n vyko in 
Elk’s svetainėje mieste. Jau
navedžiai apsigyvens mieste, 
34 So. Main uly.

— Philadehphijos Arkivys
kupijoje Petnyczioje nėra pas
ninko. Rieszkia galima visa 
diena su mesa valgyti. Szitas 
pavėlinimas 'buvo duota, ka
dangi ta diena yra musu Tau
tine szvente, Kristupo Kolum
bo diena.

— Pareita Nedėlios ryta 
apie pirma valanda, lavonas 
szesziolikos menesiu Thomas, 
sūnelis pons. Thomas ir Mary 
Shamolsky, nuo 139Vž E. Cen
tre uly., likos surastas namuose 
negyvas. Policijos tyrinėjimas 

♦ parodo, kad Roy E. Casey, 32 
metu amžiaus, kuris per koki 
tai laika, gyveno su Shamols- 
kiu szeimyna, buvo pasigėrės ir 
vaktavo ta nelaiminga vaikuti 
o kada Casey nesze vaikuti in 
kita kam'bari, staiga Casey pul
damas su vaikucziu ant grindų, 
nžmuszdamas ji ant vietos. 
Casey likos suaresztuotas per 
policija, už žmogžudyste (bet 
ne isz savo noro) kuris dabar 
randasi Pottsvilles kalėjime 
del tolyraesnio teismo. Roy E. 
Casey paeina isz Weston mies
telio arti Westport, Connecti
cut.

— Utarninke mokiniai isz 
parapiniu mokyklų isz Szv. 
Juozapo, Szv. Kazimiero, Szv. 
Fidelo ir Szv. Kaniko dalyvavo 
Misijų paroda “Vistaraina” 
Philadelphia, Pa., in Conven
tion Hall prie 34-th uly., už 
Spruce ij.lv. Szioje parodoje pa
vaizduotas Misija darbas, ku
ri vykdo kunigai, vienuoliai, 
vienuoles ir paprasti Misijų 
darbuotojai, paszvente savo 
gyvenimą Kataliku tikėjimui 
skleisti ir artimo meiles tarny
bai visame pasaulyje. Parodai 
surengta dirbo daugiau negu 
500 Misijų darbuotoju. Paski
ros vienuolijos parodoje turi 
savo skyrius, tvarkomus ir pri
žiūrimus jn Misijų darbuotoju. 
Pavaizduota Misijų: Japonijo
je, Kinijoje, Okeanijoje, Korė
joje, Indijoje, Vietname, Fili
pinuose^ Pakistane, Alaskoje, 
Vidurinėje ir Pietinėje Ameri
koje, Vakaru Indijoje ir pa- 
cziose Suvienytuose Amerikos 
Valstybėse. Tokios dideles ap
imties Misijų paroda yra pir
moji Philadelphijos mieste. Ja 
aplankys apie 500,000 lankyto
ju. Paroda atidaryta nuo de
vinta valanda ryto iki deszimta 
vai. vakaro. Szita paroda nuo 
Spalio Oct. 7-ta diena ligi 14 
dienai. Paroda atidarymo buvo 
per apasztaliszkasis nuncijus 
Arkivyskupas G. Cicognani. 
Vyskupas Fiilton J. Sheen tu
rės prakalba szia Nedelia po 
piet ir vakare in Convention 
Hall. .

' — Su'batoj pripuola Sžv. 
Jono ir Szv. Edvardo Kauk., o

Tautiszka Vardine: Noras, tr 
ta diena: 1944 m., Sovietu ar
mijos u'žeme Latvijos sostine, 
Riga; 1866 m., gaisras Quebec, 
Kanadoje, 2,50) itamiu sudege; 
1946 m., Generolas > Joe Still
well pasimirė in San Francisco 
mieste; 1943 m.., Italija pa
skelbė kara priesz Vokietija; 
1858 m., Prez. A'brahomas Lin
co! na s pa re isz k e kad Kepubli- 
kone Partija yra prieszinga 
ju o d u k u- n i ge r i u vai gy štai.

bo angliakasyklose, po tam bu
vo sziauczium ir turėjo szapa 
ant East Centre uly., Shenado-

metai atgal apsigyveno mieste

NUSZOVE
DETEKTYVĄ

DU SARGAI
PASZAUTI

Dr. Juozu, D. <)., ir į 
.. Keletą, anūku ir anūkės,'; 

ir:

du sunu:
Pranu-
taipgi du brolius, Antanu

pripuola dvideszimts pirma 
Nedelia po Sekminių, taipgi 
Szv. Kaliksto, o Tautiszka 
Vardine: (lendre. Ir ta diena; 
1949 m.’ Czėku Komunistiszkas 
valdžia invode du instatymu 
kurie nustato kad visos 'bažny- 
czios yra valdžiai atsakomin- 
gos; 1949 m., vienuolika Ame
rikos Komunistu Partijos va
du buvo nuteisti New York 
miesto; 1939 m., Anglijos Lai
vyno garsiausse ir didžiausias 
kariszkas laivas “Royal Oak”! 
buvo Naciu nuskandintas, 890į 
Anglu jurininku žuvo; 1933 m., 
Vokietija padare pirma žings
ni in Antra Pasaulini kara kai 
Hitleris pasitraukė isz nusi
ginklavimo konferencijos ir isz 
Tautu San jungos; Su vien. Val
stijų Prezidentas Dwight Ei
sen howeris Ims szeszios de- 
szimts szesziu. metu amžiaus, ji
sai gimęs 1890 metuose; 1896 
m., Mintaujos gimnazijos mo
kiniai Lietuviai atsisakė kalbė
ti Rusiszkas maldas.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Teresos, o Tautiszka Vardine: 
Kirbaidas. Taipgi ta diena: 
1954 m., viesulą, užvardinta 
“Hazle” sudarė iszkados už 
daugiau kaip penkis szimtus 
milijonu doleriu ir iszžude dau
giau kaip penkis szimtus žmo
nių; 1928 m., orlaivis “Gref 
Zepplin” atlėkė in Lakehurst, 
New Jersey, isz Friedrichsha
fen, Vokietijos, orlaivis atliko 
szesziu tukstaiicziu szesziu 
szimtu trisdeszimts myliu ke
liones in pus-penktds dienos; 
1946 m., Naciu partijos augsz- 
cziausias vadas iszimant pati 
Hitleri, Goeringas, nusižudo 
nurydamas trucyznos, jis bu
tu buvęs su kitais karo prasi
kaltėliais už dvieju valandų ta 
diena pakartas.

— Utarninke pripuola Szv. 
Anastasio ir Szv. Martiniono, o 
Tautiszka Vardine: Geliunis. 
Ir ta diena: 1940 m., Amerika 
paima in vaisku septyniolika 
milijonu vyruku; 1863 m., 
Amerikos Generolas Grant bu
vo pavesta Amerikos visa ar
mija per Civilini kara; 1793 m., 
Prancūzijos Karaliene Marie 
Antoinette 'buvo nužudyta, jai 
galva buvo nukirsta; 1786 m., 
Amerikos pirmasis pinigu da
rymo fabrikas insteigtas; 1758 
m., Amerikos pirmutinis žody
nas sustatytojas Noah Webster 
užgimė, jo žodynas net ir szian
dien yra paskutinis Anglu kal
boje.

— < Utarninke, Spalio Oct. 
16-tai diena, 6:30 valanda ryte 
iszvažiuos in Wilkes-Barre, Pa. 
Elmer >G. Gradwell, Jr., 
Frackvilles, del kariszkos 
nystos.

isz 
t a r-

nuo

Shenandoah, Pa.—
Buvęs miesto gyventojas, 
zimieras (King) Karalius, 
1252 Scribner uly., Northwest
Grand Rapids, Michigan, nu
mirė pareita sanvaite savo na
muose, o laidojo pareita Utar- 
ninka. Velionis gimė Lietuvo
je, atvyko in Shenadoryje. Dir-

New Philadelphia, Pa. —- 
'redos rvta anie 10:30 valan-

Norėjo Jam 
Atkerszinti

NEW YORK, N. Y. —
Stogu taisintojas, darbininkas 
prisipažino kad jis nuszove, nu- 

i žudė detektyvą, policijanta, 
kai tas detektyvas buvo ji isz 

' saliuno iszmetes. Bob Thomp
son buvo susiginczlnes, susi
baręs su keliais kitais kostu-

neje High School Blyth I own- meriais saliune kaslink beisbo- 
les losz mo. Bartinderys buvo 
papraszes kad detektyvas 
William Christman jam padė
tu ta Thompson isz jo saliuno 
iszmesti. Jis taip ir padare.

Thompson, taip inpyko, kad 
jis nuėjo namo, pasiėmė kara
biną ir palauke kol tas detek
tyvas iszejo isz to saliuno ir 
tada ji nuszove. Po tam jis nu
ėjo sau namo ir ramiai užmigo 
kol policijantai ji paėmė. Jis 

j policijantams teipgi ramiai 
prisipažino kad jis ta detekty
vą nuszove, kad jam atkerszi- 
nus už tai kad jis ji buvo isz-

ro parapijos, Philadelphia, pael^ isz t0 sahuno 
sake tinkama ir inspudinga pa-1 
mokslą, 
daug musu miestu ir net ka-i 
riszko laivyno laivu yra užvar-Į 
dint i Paneles Szvencziausios I 
vardais. Klebonas Kun. Dr.

tautas Martuseviczius davė; 
palaiminima. Jam 'padėjo, asis-; 
tavo jo vikarai. Kunigas Jero-I

Philadlephijos
arti New

kyklos sndege ligi paniūros,.© 
nauja dalis likos iszgel'beta per

mokiniai pasekmingai iszejo

Philadelphia, Pa.—
Richmando, Szv. Jurgio para
pijos Soda lietos laike savo ben
dra konferencija. Sodalietos, 
Lietuvaites mergaites pribuvo 
isz Szvento Kazimiero parapi
jos. Gražus 'būrelis susirinko 
ant pamaldų. Kunigas Bernar-

NEW YORK, N. Y. —
Du sargai, kompanijos polici- 
jantai buvo paszauti, kai jie 
buvo pradeje klausinėti Joseph 
Tarallo, isz New York, kai jis 
norėjo iszmainyti, iszkeszinti 
czekius, dvideszimts vieno 
tukstanezio doleriu vertes in 
Industrial Bank of Commerce.

Jis paszove sargus, policijan- 
tus Andrew Volpe,. Jr., isz 
Brooklyn© ir Frank Trinchese, 
sz Fairview, N. J., pirm negu 

treezias sargas, policijantas 
suspiejo ji nuginkluoti ir suim
ti.

Tie sužeistieji sargai, polici- 
jantai buvo greitai nuveszti 
in ligonine.

Joseph Tarallo buvo suaresz
tuotas ir patupdintas in kale-

mu pareiguno parodyti kaip 
vartoti. Balsavimas neužrekor- 
duotas jeigu maszina netinka
mai vartojama. Jeigu varto
jama popierini-“ballot” (slap
ta balsavima) pažymėkite rai
de X in tam tikra vieta priesz 
kandidato varda.

Balsavimo vietoj, ar vartoja
te maszina ar popierini “ballo- 1 
ta” balsuokite kaip pageidau
jate. Niekas negali žinoti kaip 
Jus balsuojate. Popierinis 
“ballot” neturi Jusu vardo ir 
Jums iszejus isz budeles nelie
ka jokio pažymėjimo maszinoj. 
Nepaisant kuria partija pažy
mėjote kada užsiregistravote 
galite balsuoti už kuriuos tik 
norite kandidatus, nepaisant 
partijos.

Isz anksto nuatrkite už ku
riuos kandidatus balsuosite. 
Galite su savim nusineszite 
sanrasza kandidatu. Bet ne-

IN LIETUVISZKAJI
JAUNIMĄ LAISVA
JAME PASAULYJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vliko Prezidiumas tiki, kad 
siūlomoji peticijų akcija Lietu-., 
viszkojo jaunimo bus szirdim' 
priimta. Jaunimo organizacijos 
yra praszomos tuoj sudaryti 
centrinius komitetus akcijoms 
krasztuose vadovauti ir susi
siekti su Vliko Prezidiumu 
sziuo adresu: 8566 98th Street 
Woodhaven 21, N. Y. USA.

“Lietuvos Jaunime, Paverg
toji Tėvynė sziandien yra rei
kalinga ir Tavo pagelbos dau
giau negu bet kada!’ ’

— Vliko Prezidiumas.

jima be jokios kaucijos, kol bus ^auk^e kol pasieksite balsavi- 
dažinota kaip labai tie sargai p 
buvo sužeisti. i -

mo vieta nusprseti už ka bal
suoti. Taip darydami nepadesi- 

j te tautai nes nevartojate baisa 
isj mintingai. Kadangi rinkimu 
vietoje balsuotojams leidžiama 

RINKIMU DIENOJE būti tik apie 3 arba 4 minutes,

Michigan Farm Suris 
Fountain, Michigan

KAIP BALSUOTI

“‘"“^^^VAIKUCZIAI žuvo

Traukinys Sudaužė 
Automobiliu

FRANKTON, IND. — Trys 
nimasJ. Bagdonas isz Szv. Ką- maži vaikucziai žuvo nelaime- 
zimiero parapijos sukalbėjo ra- je ant kryžkelio kai Pennsylva- 
žaneziu ir Paneles Szvencziau- nia traukinys sudaužė automo- 
sios Litanija. Po szitu pamaldų biliu.
beveik visos Sodalietes ir visi Jie buvo vieno meto Michael 
Kunigai nuvažiavo in Szv. Ka- Bilbery; ketūriu metu Dillard 
zimiero parapija, ant Keturde-!Ray Sager; ir jo sesute dvieju 
szimtes Atlaidų. metu Shirley. Ponia Colleen

Sager ta automobiliu vairavo 
j kai nelaime atsitiko. Ji su Po
nia Cola Deal Blbrey buvo su
žeistos ir nuvesztos in ligoni- ----- — —— 
ne. Abidvi gyvena in Frank
ton, Ind.

laimėjo Amerikos Cziampjona ------------------ —
del 1956m. Brooklyn Dodgers #
gavo 0, o New York Yankees 9. Pirkie U. S. Bonus!

Brooklyn, N. Y. —
Seredoj popiet, in Eb'bets Field 
invyko beisbolus rungtynes 
terp Brooklyn© Dodgers iri

WASHINGTON, D. C. —
Lapkriczio Nov. 6 diena Jus 
vykstate in ta paezia vieta kur 
užsiregistravote arba in kita 
paskirta vieta. Nueisite prie to 
paežio stalo ir rasite tuos rin
kimu inspektorius ir rekordu 
knygas.

Szi karta bus daugiau žmo
nių toje vietoje. Szie yra parti
jos darbininkai kurie instaty- 
mu pavėlinti stebėti balsavima. 
Paprastai kiekviena politine 
partija pavėlinta turėti po du 
tokius darbininkus rinkimu 
vietoje.

Kai szi karta prieisite prie 
stalo, inspektoriui vėl turėsite 
paduoti varda. Radęs Jusu pa-Į 
rasza uždengs ji ir papraszys 
vėl pasiraszyti. Jis 
tuos pm

Dabar einama prie 
mo. Jeigu balsavimo 
vartojama, isz anksto reikia ži-Į 
noti kaip ja vartoti. Jeigu abe-Į 
jojate galite papraszyti rinki-1

nepasiruoszes gali nebaigti 
balsavima.

Jeigu isz anksto balsuotojas 
pagalvoja apie kandidatus ir 
su savim nusinesza sanrasza, 
bus užtektinai laiko balsuoti už 
savo parinktus kandidatus.

Kaip maszinos rankena pa- 
sutmete atgal Jusu balsas užre
gistruotas. Vartojant “ballot” 
reikia pažymėti kandidatus, 
sulenkti popiera ir inmesti in 
dėžutė, baksa.

Tokiu budu kaipo pilietis at
likai savo privilegijas. Užre
gistravote savo asmeniszka 
nuomone kur ji reikalinga.

Balsavimas yra leng’vas da- 
I lykas, bet neiszpasakytai svar
bus. Nuo szios teises priklauso 
laisve. Žmones kovojo ir mirė 

palygins UŽ SZia teise‘ Nieko nekainuoJa 
paszvesti reikia tik laiko ir pa- 

, , . stangu. — C.C.balsavi-_______________
maszina

DU POLICIJANTAI
SUŽEISTI

Jono ir Angelinos Andruliu 
ir .ju .szeimynos .‘•Michigan 
Fann Suris’’. Jus esate namuo
se ar kur keliaujate, visuomet 
reikalaukite “Michigan Farm 
Sūrio.” Szis suris jau per ilgus 
metus gaminamas Jono ir An
gel inos Andriuliu ir ju šzeimy- 
nos, Fountain, Mich. Szis suris 
yra gaminamas pagal receptą 
atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminimas tik Andriuliu ir ju 
sziemynos. Tas jums užtikrina 
gera kolone ir. jusu mėgiama 
skoni. Szis suris taip yra mė
giamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in' visas 
dalis Amerika ir Kanada. Jei
gu panorėsite ‘‘Michigan Farm 
Suris,- tai raszykite ant adre-

Michigan Farm Cheese.
Dairy, Inc.

John Andrulis, Pies., 
Fountain, Mich.

Visos geresnes, maisto krau
tuves su 'pasididžiavimu aprū
pina jus su sziuo “Tikru Lie- 
tuviszku Suriu.”

Sovietu Ir Vokiecziu Vairuotojai Paima Suez Kanala

Du Vakaru Vokiėtijos vai
ruotojai, jurininkai, atvažia
vo in Port Said, in Egiptą. 
Ju paveikslai virszuje. Jie
du sako kad jie savo darba 
gerai moka ir galės visus lai
vus perveszti per ta Suez

Kanala.
Czia randasi Kapitonas E. 

Suhrmann (po kaire) isz 
Pleono, ir Capt. Gerhard 
Menken isz Hamburgo.

Apaczioje paveiksle Dak
taras Helmi Baraway (juodu

apsirėdęs) pasisveikina su 
Capt. Feodor Penkov, Sovie
tu lakunu vadu. Visai po 
kaire randasi Pukininkas 
Mohammed Yunes. Visi jie 
tariasi apie ta Suez kanalo 
užvadavima Egiptiecziu.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Price $3.00 s,‘“•*'- , ...
COLORS: Red. Black, Gr»«n, 

Blue, Gray, Copper.

vera sako kad tas to automo- 
tiliaus draiverys, 21 meto am
žiaus Joseph Tropiano bus kal
tinamas už netikslu ir per grei
ta važiavima. Jis sako kad tas 
draiverys gal bus ir už daugiau 
kaltinamas pareinant nuo kaip 
tie policijantai sveiks ligoninė
je. Tiedu policijantai buvo nu
veszti in Pennsylvania ligoni
ne.

APVOGĖ TAXI
DRAIVERI

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts metu amžiaus Da
niel Kravitz, Yellow Cab taxi 
draiverys policijai pranesze 
kad juodukas ji apvogė ant 
dvideszimts doleriu. Jis sako 
kad tas juodukas in jo taxi au
tomobiliu insisedo prie Snyder 
Ave., ir Shunk ulyczios, ir tuo- 
jaus iszsitrauke peili ir parei
kalavo kad jis jam visus savo 
pinigus atiduotu. Gavės apie 
dvidesz mts doleriu jis iszszo- 
ko isz tos taksės ir pabėgo pes- 
czias. Draiverys policijantams 
negalėjo daugiau pasakyti 
kaip kad tik tas vagis buvo 
juodukas.
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