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Eroplanas Nusileido
Ant Mariu
Visi Pasekmingai
Iszgelbeti

jis žemai skrido ir lauke auszros, kad galėtu matyti kur nu
sileisti. Per ta laika besisukinė
damas virsz to laivo jis per ra
dija net ir baikojo su to laivo
kapitonu. Kaip tik priesz auszra jis tam kapitonui pasakė:
Parūpink pusryezius del trisdeszmits vieno sveczio nes mes
užeisime užkasti.”
Du kiti laivyno eroplanai
greitai pribuvo ir sukinėjosi
taip pat prie to laivo ir seke ta
eroplana.
Kai tik praszvito, lakūnas
Ogg nuleido savo eroplana ant
mariu. Tas jo eroplanas nebuvo
intaisytas nusileisti ant vande
nio ir už tai jis tik syki palie
te bangas, paskui apsisuko ir
perskilo.
fTasa Ant 4 Puslapio)

Laivyno Sztabas pranesza kad
KENOSHA, WIS. — Gazo
trys jurininkai žuvo ir penki
susproglmas ir gaisras inžinu
kiti buvo sužeisti kai vienas isz
fabrike, in American Motors i SAN FRANCISCO, CALIF
septynių eroplanu nukrito ne
Corporation fabriką sužeidė; — Pan American Airways di
toli nuo McMurdo salos, Ant
delis “Stratoclipper” keturiu
penkiolika darbininku.
arctic. Visi tie eroplanai skri
Szeszi isz tu sužeistu darbi-: inžinu eroplanas buvo privers
do isz New Zealand, su tavom
ninku buvo nuveszti in ligoni- j tas ant mariu nusileisti, kai du
ir maistu. Kiti szeszi pasekmin
ne, nes jie buvo labai apdegin- į jo inžinai sugedo, užgeso.
gai atliko ta kelione per tirszKeturios deszimts dvieju
ti, devyni kiti buvo daktaru
tas miglas. Ta kelione yra du
peržiureti, jiems žaizdos buvo metu amžiaus lakūnas Kapito
tukstaneziai du szimtai pen
aprisztos, aprūpintos ir jie bu nas Richard Ogg nusileido sa
kios deszimts myliu.
vo paleisti.
vo ta dideli eroplana ant mariu
Kiti eroplanai kurie buvo
Del tos nelaimes visas fabri apie tūkstanti myliu nuo San
pasirenge taip pat tenai va
kas turėjo laikinai užsidaryti, Francisco.
žiuoti buvo sulaikinti, kol tos|
nes kai inžinu fabrikas suspro Kai jis pamate kad jau du jo
miglos pakils.
go, tai visiems kitiems nebuvo inžinai užgeso, jis turėjo grei
Rear Admirolas George Du-j
tai nutarti kas daryti; stengtis
Viduryje randasi Ameri
Jau dabar isz anksto aisz- fek, to darbo komandorius per; darbo.
Amerikos Sekretorius John
Bet
fabriko
virszininkai
tiki

toliau skristi ir stengtis pa
kiai matyti kad Tautu San- radija pasakė visiems laku-!
Foster Dulles užsiraszo pa kos Ambasadorius Henry
junga ežia yra bejiege, nes nams liktis ant žemes, nes ant si kad už dienos kitos viskas siekti Californijos kranta, ar
Cabot Lodge.
stabas, kai Egipto Užsienio
Egipto Užsienio Ministe visi gerai žino kad Sovietu McMurdo Sound nieko negali-į bus tvarkoj ir visi gales grysz- gryszti atgal prie Pontchatrain
Ministeris Mahmoud Fawzi
ti in darba.
laivo, kuri jis buvo keletą va
Rusija balsuos priesz bet ko me matyti per tas miglas.
pareiszkia savo kraszto pa ris Fawzi atmete ir neprieme
Szita American Motors kom landų pirmiau užmates ant ma
Anglijos-Prancuzijos pasiuki Anglijos-Amerikos-PranATVYKO 48
reikalavimus kaslink Suez
Žuvusieji buvo Leitenantas, panija gamina, stato Nash,
riu.
Jis
nutarė
gryszti
prie
to
linimus, kad tarptautine ko euzijos patarima Tautu San- David M. Carey, isz White’
Kanalo klausimo, pirm negu
Hudson ir Rambler automobi ' laivo.
LIETUVIAI
jungoje.
misija visa ta Suez Kanalo
tas klausimas buvo pavestas
Plains, New York; Aviation lius.
Jis per radija tam laivui da
Tautu Sanjungai, New York klausima isztirtu ir paskui
Machinist Marion O. Marze,! Tarp dvieju ir trijų tukstan□ □ o
tvarkytu.
mieste.
isz Waxaw, North Carolina; ir cziu darbininku buvo pasiuns- vė žinoti kad jis gryszta prie
Spalio 3 Diena In
jo
ir
tenai
nusileis.
PontcharAviation Electronics Techni-i ti namo, nes jiems darbo nebu
Suvien. Valstybes
train laivo kapitonas, William
ti in krasztus už Geležines Už-| liūs in kitus pavergtuosius cian Charles S. Miller, isz Pro- j vo.
K. Earle tuojaus insake nuleis
vidence, R. I.
dangos. Kada insitikinama kad krasztus.
ti ant mariu keletą mažu laive NEW YORK. — Spalio 3 d.,
Korespondentas pastebi, kad
jie nėra paveikti blogos valios
Vienas isz sužeistųjų, Ensign
liu ir laukti to eroplano nusi in New Yorko uosta atplaukė
gryžti, persekiojimu ir prie- didele Sovietu gryž!mo in tė Kenneth L. McAlpine, isz Am-; BANKOS
leidžiant. Jis teipgi ant bangu laivas “General Langfitt”, kuspaudos, tokie gauna leidimus vynė propaganda Rusams neužliejo balto szmero kad lakū riuo atvyko 1,226 keleiviai su
isz Suv. Vals. iszvykti. Tokiu pasiseke.
ne taip labai.
nas matytu kur nusileisti. Szi- vizomis duotomis pagal Pabė
IN SUVIEN. VAI,S., j buvo tik 125, isz 41 in Sovietu Per ta laika priėmė Ameri- į kitiMarinas,
NUTEISTAS
Kapitonas Ray- į
i tas szmeras teipgi yra intaisy- gėliu Paszelpos Programa: Re
Rusija; 32 in Lenkija; 28 in kos pilietybe ir pareiszke sziam! burn A. Hudman isz Philadel- i
tas užgesinti gaisra, jeigu tas fugees Relief Program. Tame
ATVYKO 908
Raudonąja Kinija ir tik po ke- krasztui isztikimybe:
keleiviu, nauju ateiviu, skaiphijos, Pa., teipgi buvo labai
eroplanas užsidegtu.
Gavo
Nuo
6
Iki
15
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PREZIDENTO
sziu iki penkiolikos metu in
1955 m., ligi Birželio 30-tai die
Amerikos Laivas In Suez Kanala
Eastern State Penitentiary,
nai 1956 m. In Suvien. Valsty-j
SARGAI
APVOGTI
j da pamokinti. Jo žmona ji sukai jis prisipažino kad jis kal
bes atvyko asmenų gimusiu; NUSZOVE SAVO ! stabdė ir užstojo jam kelia.
krasžtuose uz Geležines Uždam'
TACOMA, WASH. — Du tas, kad jis per suktybes pasi
Kodėl ar kaip ten kad jis staiŽMONA
gos. Taip pat jis patiekė darin ėmė $73,155 per keturis metus.
į ga paleido szuvi ir pataikė sa Prezidento Eisenhowerio
Teisėjas Leon Weinrott taip
neszte kiek kurios tautos žmo
vo žmonai in ranka. Kulka pe- kimu vajaus komisijos nariai ir
nių ingijo Suvien. Valstybes Buvo Supykęs Ant rejo per jos ranka ir pataikė jo sargai buvo apvogti viesz- j nuteisė Edward Haubenstein,
Am., pilietybe.
būtyje, kai Prezidentas sake isz Jenkintown.
jai in plauczius.
Susiedo
Haubenstein aiszkinosi kad
Per ta menesi in Suvien. Val
Jo vaikai per pirma ženystva prakalbas.
jis tuos pinigus pasivogė užmo
stybes atvyko 35,042 asmenys,
TRENTON, N. J.—Keturios isz pradžių stengiesi ji nura Floyd Boring, detektyvas ir kėti daktarams, nes jo žmona
ingijo pilietybe 50,470. Nuo pa deszimts trijų metu amžiaus minti, bet paskui nuėjo sau in Prezidento asmeninis sargas,
jau kiek laiko kai serga. Jis pa
ežiu laiku 125 asmenys gryžo Steven Nagy, isz Hamilton savo kambarius.
pasakė Tacoma miesto polici
rode bilas del beveik visu tu pi- i
in gimtuosius krasztus už Ge Township buvo patupdintas in
jai
kad
vagis
inejo
in
jo
kam

Kai jos sūnūs iszgirdo ta
nigu iszimant tik du tukstanležines Uždangos. Priežastis kalėjimą ir yra dabar kaltina szuvi ir pamate kad jo motina barį kai jis prausėsi ir iszcziu doleriu.
kodėl jie palike Amerika, gryž mas už savo žmonos nužadini- nuszauta, jis greitai iszszoko krauste jo kiszenius. Vagis ga
Nors te’sybe kad jis beveik
ti in krasztus už Geležines Už ma. *
I pro langa ir nubėgo pas susie- vo tris szimtus asztuonios de visus pin’’gus pavartuojo del
dangos, už tai kad Suvien. Vai.
Kapitonas Thomas Keegan dus, kurie paszauke policijan- szimts doleriu.
savo žmonos, bet, teisėjas pa-!
imigracijos pareigūnai apklau- isz Hamilton Township sako tus. Paskui jis, pasiėmęs dide Sarzentas Phillip Tarbell sa
stebėjo, jis norėjo kad viskas
sineja kiekviena norinti gryžti kad, kiek jis galėjo dažinoti li peili, sugryžo namo, ir mes ko kad vagis pavogė nuo jo ke
butu kuo geriausia: nauji na-!
in krasztus už Geležines Už tai sztai kas atsitiko:
turios
deszimts
asztuonis
dole

damas ta peili in Steven Nagy,
ma\ naujas, brangus automo-1
dangos. Esą isz 125 tik du pa Steven Nagy parvažiavo isz užsipuolė ant jo ir tik in laika rius ir laikrodėli.
bilius ir vasarnamis in Sea Isle
sisakė prijauezia Komunizmui. miesto su savo žmona, keturios pribuvo policijantai.
City, pamarese.
Kiti gryžta del invairiu prie- deszimts devynių metu am
Steven Nagy policijos ofise PATRAUKTAS
Jis bankai sugražino devynis
žaseziu, daugiausia norėdami žiaus Mary, trijų suaugusiu
užsigynė kad jis norėjo savo
tukstanezius doleriu kai jis
gyventi su kitais savo szeimy- vaiku motina. Susiedo auto
IN
TEISMĄ
pardavė ta vasarnami ir kelis
žmona, nuotaka, nužudinti. Jie
nos nariais. In Lenkija iszke- mobiliu pasistatyti. Jis bai
kitus visai nereikalingus bet
du buvo tik praeita menesi apliavo vienas kunigas, kur jis siai supyko ir pradėjo keikti ir
MC’
ADOO,
PA.
—
Valdžia
brangius daigtus.
j siženyje. Jis sako kad jis lanutarė gryžti in savo parapija. sakyti kad jis tam susiedui atpatraukė
bankieriu,
James
S.
j bai ja mylėjo.
Jis toje bankoje buvo iszdirAmerikos laivai, plaukda kas laivas laike iszkeles
Imigracijos instaigos ir or kerszins, ji pamokins.
Brogan in teismą už tai kad jis bes penkiolika metu ir dabar
ganizacijos, kurios padėjo as Jo žmona stengiesi ji mira-!
Taksu Agentams nesutiko pa- gavo penkis tukstanezius tris mi per ta Suez Kanala plau Amerikos vieliava ir plauke
SKAITYKIT
per ta kanala, palydėdamas
kia po sargyba szito musu
menims atvykti in Suvien. Vai. minti, bet jis vis irszo ir labiau
rodinti dvieju žmonių sanskai- szimtus doleriu ant metu.
musu prekybinius laivus.
kariszko laivo, “Gernora.”
per savo atstovus ne tik ap- pyko.
tas, kiek pinigu jie turi First
“
SAULE
”
Egiptiecziai nebeiszdryso ji
Pryszakyje yra Egipto vieklausineja, bet ir namuose ap Jis pasiėmė medžiokles ka
National Bankoj, kurios banPilkio U. S. Bonus! liava. Bet Amerikos karisz- i sustabdinti ar kibinti.
lanko pareiszkusius norą gryž rabiną ir buvo beeinąs ta susie(Tasa Ant 4 Puslapio)
PLATINKI!’!

Isz Amerikos

PER VIENUS METUS

W; h:; yra labai suieistasfi

VIRSZININKAS

‘ ‘SAULE’ ’

Kas Girdėt

mas ar moteris kada nors bus
iszrinkta Amerikos Preziden
tu. Mes savo skaitytojams gali
me užtikrinti kad taip vargiai
kada atsitiks. Mat, Prezidentas
turi būti daugiau kaip trisdeszirnts metu amžiaus. O musu
moterėlės vargiai kada prisipa
žins kad jos yra tokios senos.

• Kai tik Ciprijos klausimas
užsibaigs Tautu Sanjungoje,
tai Graikai pareiksz savo nepa
sitenkinimą su Sovietu Rusijos
Ambasadorių pas juos, Mikhail
Sergeyeva, kuris vieszai paIstorijos (žinovai mums pasziepe Graikus ir juos inžeiaiszkina apie praeiti ir politi
d'žia. Jis yra nepageidaujamas
kieriai mums paaiszkina apie
žmogus Graikijoje.
ateiti. Mums tik dabartis yra
nežinoma.
Armijos
sztabas pranesza
kad jos mokslincziams pasise
Pacztas pataria jau dabar
kė iszszauti rakieta net tris
pradėti siausti dovanas musu
tukstanczius myliu augsztumo.
kareiviams Užsienyje, kad jie
Iki sziol Sovietai gyriesi kad
jie buvo rakieta iszszove devy
nis szimtus myliu.
daug geriau, tiems kareiviams
Užsienyje siunsti pinigu, vie
In Los Angelse, Californijotoj dovanu, nes jie gali daug
je, armija yra iszradus, paga
pigiau visko prisipirkti negu
minus daug lengvesni karabi
mes galime.
ną, kuris sveria tik biski dau
giau kaip szeszis svarus, tai
Kristus žodžiai dabar tikrai
trimis svarais lengvesnis negu
iszsipildo: “Geriau, duoti negu
paprastas M-l Garand, kuris
gauti.” Nes dabar kai duodi,
buvo iki sziol musu kareiviu
tai gali nuo savo taksu atmuszvariuojamas.
ti.
Prez. Eisenhoweris
tokiu
greitumu varo savo rinkimu
vaju, kad net ir laikrasztininkai negali suspėti ji sekti.

Laivynas dabar rengiasi isztirti atomines bombas, giliai po
vandeniu, ant mariu dugno, pa
žiūrėti ka jos submarinam pa
darytu ir kaip toli ju jiegas pa
siektu.

Komunistine Lenkija yra
pasiulinus
keletą
kariszku
MIG-17 iSyriai. Lenkai už ke
liu dienu vieszai paskelbs kad
tie eroplanai jau yra Syriai pasiunsti.
Nežiūrint kas laimes

rinki

mus, iszrodo kad mokyklos
gaus pagellbos isz valdžios ateinancziais metais, nes dabar
abi partijos yra kaltinamos už
tos 'bylos uižmuszima komisijo
je pereitais metais.

Demokratai tariasi laibiau
rūpintis miestiecziais ir palikti
farmerius Republikonams. De
mokratai rokuoja kad farmeriai sudaro tik dvylikta nuoszimti visu balsu.

Platinkit “Saule”

Pypkes Durnai
Be Szirdies?
Tankiai duodasi girdėt
Kaip žmones užklausia:
Ar žmogus gali gyventi
be szirdies?
Tiek to, ar gali ar
negali.
Bet, nekurie užklausė
Ar žmogus gali būti
be galos?
Nekurie sako kad gali,
Nes ant svieto randasi
Daug žmonių neturinti
gaivu nei smegenų!

Lietuvos
Generolinio Konsulato
New York Pajieszkomi
Asmenys

MAHANOY CITY, PA.

Gelumbickio.

ir duktė Liucija.
dotka savo meiles del josios.
Giebiutes, Konstancija SleZascziurinskas,
Marijonas,
Sultonas paregėjus brangius
kaitiene ir Marijona Klivins- isz Lapių vai., Kauno ap.
akmenius negalėjo atsistebėt
kiene isz Vilkaviszkio ap.
tarė ant galo: Nesiranda ant
Gokeryte-Mizariene, Ieva ir miesczio v., Tauragės ap.
svieto kito tokio, idant galėtu
Zalatoriene-Palionyte,
tokia doVana duot, kaip man
Griciute-Kaksztiene, Petro
rodos tai prisianstojas to skarne, isz Salantu vai., Kretingos
Zemaitis, Kazys, sun. Petro, lio, turi būtie turtingiausiu mu
apskriczio.
isz Kaimelio parap., Vokiecziu su sklvpe!
Vežiras, kuris ir dabai- buvo
G ubai t e-Miliauskiene, Mary 1 Jieszkomieji arba apie juos kaip pirmai, negalėjo nžmirszt,
te.
Consulate General of America, jog Zulima ne jo marti likos,
ITarboczuc-Sabhok,
M arta, žinantieji maloniai praszomi norėjo sultoną visokais budais
sesuo Onos Sabonienes, gyve atsiliepti in:
nuo to nuvest ir rodinejo vinusi Bronx, N. Y.
41 West 82-nd Street,

Juknaite — Laurinavicziene,
Marija, gyvenusi Ravensburge,
Vokieti joje.

Kaczkauskas,
Kazimieras,
isz Panemunyku k., Antnemunie v., Alytaus ap.

NEUŽMOKAMAS
:: ŽIEDAS ::
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
t

ne, isz Salantu v.,
apskriczio.

Kretingos

Povilas

ėjo, o apie dingusi jaunikaiti
ir nieko nedagirdo, tada, pasisu-

K a,r pi s-K un d r o t a i t e, Ona.

sunns didžio admirolo po kurio
valdžia buvo visi laivai, o ku
v ei i us i Pa n e ve žy je.
riam sultonas tuojaus prižadė
Klamauskas, Vladas.
Kl i v i n skiene-G ieb i n t e, Mari jo, ir tuojaus ketino būti veseijona, ir jos sesuo Slekaitiene,
Konstancija, isz Vilkaviszkio žinojo, nieko sau isz to nedarė,
ka ir su pirmutiniu. Jis paszau‘apskriczio.
Kolba, Alfredas ir Juozas,
liepe nuneszt antrąjį vyra iii
kilę isz Vilkaviszkio ap.
Kolpakovas,
Osipas,
isz
Ir tuom kart nesulaukus Ža
Stumbriszkiu, Panevėžio ap.
Krumiene, Base (ar Krūmi limu. savo mylimo, per visa
niene?) duktė Juozo.
meti jo atlankė duktere, rado
Kundrotaite-Karpis, Ona.
apsiaszaru'ojuse. Jije skundėsi
Kurlenskas, Jonas.
Laurinavicziene — Juknaite, jog dabar bus iszjuokta nuo vi
Marija, gyvenusi Ravensburge, su žmonių jog ir antras josios
Mali ausk a i t e-Arm i n i en e, Al -

Sultonas atsiliepe, jog jau
apie tai žino, nes pats liepe nevalninkams vest jaunavedi in

ro, Illinois.
Miliauskieno-Gubaito, Marv- isznyko norint duris buvo už
darytos.
te.
Jokis žmogus nežinojo kur
Mizariene-Goboryte, Ieva ir
dingo tiedu jannikaicziai. Sulisz Varnių tonaite laužydama rankas gar
siai raudojo: (•) asz vargingiausūnūs Jono.
se už visas sultonaites! Turė
N o rge] i en e, M a gdel en a.
• Oliszkevicziene, Ona, duktė siu iki smurte būtie be vyro!
Sultonas ramindamas kalbeJ u ozo.
Paszkevicziene—Petkevicziupersimainys
te, Juze, duktė Nikodemo.
Petrulis, Ferdinandas, suims
praszyt sultono idant
Kazio.
Piszcziukiene, Ona, duktė Zulima už paczia.
VIII.
Jono.

Demokratai dabar rengiasi
pultis ant Vice-Prezidento Nixono ir aplenkti Eisenhoweri.
Jie kalbės apie Eisenhowerio
inpedini, ir stengsis priparodinti kad Nixonas nėra tinkamas tokiai angsztai ir atsakoiningai vietai.

Teveik priesz visus Prezi
dento rinkimus iszkyla klausi-j

apraszy-

No.158—A p i e

Kapitoną*

Stormfield Danguje; Pabėgė
No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
ežio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
uzbeku. Su paveikslais. 177 Per Neatsargmna in Balta
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszdideliu puslapiu, 35c.
No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
talpinusi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Saule, Menesi,, Žvaigž
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- Mirimą,
1
_
dės
ir
Kitus
Dangiszkus
Kū

ba ka negalėjo savo liežuvio
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.

ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs Malrodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; .Iszklausyta Malda
Vargszo; Geras Medėjus. 2()o.
Snltonas paklausė osios ro t. t., 52 puslapiu, 20c.
dos ir tare in Hasana:
■ No.112—Trys apysakos apie
No.172—Apie Duktė Mariu;
— Dovanas tavo
sūnaus pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusiąpriimu noringai, mano žentu czius iszgelbsti nuo smert; Szv. pįu> 20c.
lada gali O ut, jeigu prisiims Kristupą; Juokingi szposelei;
No.173—Apie Talmudo Pa
pas mano duktere penkis baltas Kaip traukt giliukingai Einiki
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isznevalninkes, aprėdytas in. Per7 ir kiti szposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
No.116—Istorija ape SieraNo.175—Kuczios Žemaites;
nesztu kožnas po pilna gurbą ta. Puikus apraszymas. 119
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
tokiu jau brangiu akmeniu del puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Aima-*
mano dukters, kokius man priNo.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
namon ir gailėjosi jog jo sūnus Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
Paveikslai. 20c.
20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
Sultonas tuojaus papasakojo
No.120—Dvi istorijos apie
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
duktorei, jog priesz puse metu Valukas isz girios; Ant neri)li
kokis tai nepažinstamas prasze no. 58 pus., 20c.

Kitokios Knygos

No.127—Trys istorijos apie
antrino praszima ir prisiun- Duktė Pustymu; Peleniute;
czia eilute žemcziuginiu karo Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
No.178—Tikrausias Kabalas
lių.
No.128—Dvi isztorijos: Vai arba atidengimas Paslapcziu
Zulima isz karolių Labai dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
nebuvo maczius ir parode norą
No.180—Kvitu Knygute
Anglorius isz Valencziojs, Ko
matinio tojo žmogaus, kuris ta- žnas daigtas turi savo vieta: del Iszmokejimo Pinigu Ligoji neužmokama skaiba prisiun Ka pasakė katras pacziuojas, uiams. 35c.
tė.
Knygute
76 puslapiu. 25c.
180*4—Kvitu
Sultonas atsake, jog tas jo
No.129—Keturios istorijos-. Draugystėms, del Kasieriaus
sios geidimas yra ant tuszczio,
Ketvirtas Prisakymas Dievo. quo Sudėtu Pinigu ant Susirin
nes jis to pareikalavo nuo jo. Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
jog turtingiauses žmogus ne
Beda; Tamsunus prigauna. 58
No.194—Trumpas
Katalisztant to iszpihlyt. Tuom sulto- puslapiu, 20c.
kiszkas Katekizmas, pagal isznaite didelei susirūpino ir rū
No.134—Dvi istorijos: Baisi guldima Kun. Piliauskio, su
go jo, jog jau ant visados pasiŽudinsta, Urlika Razbaininka. uekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.
43 puslapiu, 20c.
Senas Kasamas tuom Įnik paNo.196—Stacijos arba Kal
“Saule” gražiausia ir tinrejas namon apsako sūnui apie
kamiausia dovana nuo Lietu- varija Viesz. Jezuso Kristuso
geismus sultono ir kalbėjo
15c.
vio, Lietuviui.
No.138—Apie Irlanda; Ro
niusztn, tarydamas:
— Geriaus būtumei pada bertas Velnias; Medėjus; Kaip
ręs, idant taisės dovanas Imtu Kuzma Skripkorius Likos Tur
mei del saves užlaikęs, nes te tingu Ponu. 35c.
No.142—A p i e
Paveikslas
kis sultonas gal lieps per Įauga
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo
tiko tavo dovanos, liet Zulimos Jerukausko, Osieczna. 40 pus
niekados negausi; asz tiketau lapiu, 20c.

duotu greicziau jeigu

kas pasakytu,

Omaras davė tėvui iszsikalporejo, bet, o ant galo paszauke links
tėvui, mai: Jeigu tiktai sultonas teip
Omaras primine
jog jau laikas prisiartino idant kalbėjo, tai Zulima bus mano
pati!
Indejo in gurbeli vela deszimts
Hasanas nenorėjo savo au
obuoliu, bet gražesniu ir pri sim tikėt, girdėdamas tokius
davė eile karioliu žemcziuginiu padūkusiiis žodžius savo sū
kuriuos piktos dvases nuo sa naus ir tarė:
los Elefantine atnseze, nusiun
—■ Kad tu ir visus akme
tė po tuom tęva in palpci pas nius Carogrode permainytum,
sultoną idant sultonui tuosius o to, ka sultonas nori, ne sztant
brangius akmenius atiduotu, o
Žalimai žemcziugus, o del jo
TOLTAUS BUS —
naudinga naujiena parnesztu.
ir
na, isz Tytuvėnų.
Senas Hasana. nuėjo tuom kart
Budrys, Jonas, gyvenos 1429
drąsiau pas sultoną, kaip pir
West 45th St., Chicago, 111.
SI e k art i e n e-G i ebi n t e „ Kon
mai, o kada sultonas ji paregė
Buivydas (Baivyd), Anta stancija ir jos sesuy. Klivinsjo, tuojaus atsiminė, ir tuojaus
nas, tarnavęs Amerikos kariuo kiene, Marijona, isz Vilkavisz
liepe visiems iszeit. Kada tik
menėje.
kio ap.
tai du vienu liko, paklausė sul- Visi pirmieji Katalogai dabar
Butkus, Kazimieras sudus
Szlepertas, Jonas, sūnūs Ka
yra negeri. Szis Katalogas
Rapolo.
zio.
adgujo'!
užima visu anų vieta, todėl
Chmiliauskas, Petras, gyve
ir
Stankūnas, Klemensas
užsisakykite knygas is*
•Galingiauses vieszpatie ir
nos Panevėžyje.
Petrefe ir Vaidutis.
szito Katalogo
meilingiauses valdytojau pri
Cibaitis, Jonas, Jurgis ir Ve
St anl ey-Vy szn i a uska i te, On a guliu prie tavęs! Omaras suims
Nr. 1956
ronika, vaikai Petrones Mickyir duktė Liucija.
mano atsiduodamas in tavo
tes-Cibaitienes, vėliau isztekeToloczko, Kazys ir Mlicislo- malone, primena apie prižadė
ISTORIJOS, PASAKOS,
jusios už Kruno (Krunąs).
vas, sudus Tado, isz Žeimiu v. jimą, nes jau szeszi menesiai
APYSAKOS, IR T. T.
/ Dovydaitis, Vincas, (Davis
Vekteris, isz Dyviliszkiu k., pasiibaige kaip jam prisakai
No. 101—Kapitonas Velnias,
laukt. Teipos-gi prisiunezia
maloningiau'-iu i vieszpaezini Puikus apraszymas, didele
kaite-Borisiene,
Gaidyte, (ma isz Zukliu k.,
s; ita. dovana, o szituos karo- •nvirR ID4 nnOnnin. 5Dc.
’abaisko par., Ukmergės ap.
NoJ“^- Prakeikia meilia
aite-Stanlev Gna lxLs vcl sultonaites, kaipo praGelunLickis, broliai Vituldo

Adutis, Mary.
Fabrikantai ir 'biznieriai atRamanauskas,’
Petras isz
Aekus, Jonas, gyvenęs Hart
einancziais metais mažiau tak ford, Conn.
Naumiesczio vai., Tauragės ap.
su mokes, nes jiems darbininku
Remeza, Algirdas.
Antanaityte, Ona, vienuole.
algos ir kiti kasztai pabrango.
Riliszkis, Jonas, kilęs, nuo
Arm i n iene-Mali n auska i te Al
Jie taksomis iszmokes biski bina, isz. Marijaihpoles apskr. ■Szvenczioneliu.
daugiau kaip keturios deszimts
Marta
Salbhok-Haiboczuc,
Avižienis, Stasys, isz Mari
du 'bilijonu doleriu.
jampolės ap., gyvenęs Anglijo sesuo Onos įSabonienes,
imsi, Bronx, N. Y.
je.
Seniūnas, Mykolas, isz DraAutomobiliu fabrikantai atBenesziunas, Antanas, ir se
einancziais metais mažiau nau suo Ona, kilę isz Maurucziu k., gandžiu k., Balninkų v., Uk
ju automobiliu pagamins. Jie Veiveriu vaL, Marijampolės mergės a p.
Siviczki, Juozas (Sivonis),
gamins tik tiek, kiek pardavė apskriczio.
jai gales parduoti.
Borisiene-Vilczinskaite, Ele kilęs nuo Szvenczioneliu.

Mes, Amerikoje, perkame
viską ant iszmokesczio; o Rusi
joje, kaip tik atbulai: Žmones
tenai turi isz kalno, isz anksto
užsimokėti, ir paskui laukti kol
fabrikas pagamina tuos daly
kus kuriu jie nori.

gas kriminaliszkas
mas, 202 pus, 50c.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

No.198—Gromata arba Miika musu Iszganytojaus Jezuso
No.144— Apie Ranka Ap- Kristuso, peraszyta isz gromaveizdos, Nedaejusia Žudinsta, tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
No.200—Eustakijuszas.
Is
va Zokoninka Bernadina. 61
torija isz Pirmutiniu Amžių
puslapiu, 20c.
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
No.145—A p i o
Velniszkas
No.201—Istorija apie Amži
Malūnas Kaip Studentas Lo
na Žydą. Jo kelione po svietą
jo, o Maluninkas Pabėgo,, Ste
ir liudymas apie Jezu Kristų.
buklinga Puodą, Dainele. 47
Pukius apraszymas. 20c.
puslapiu, 15c.
No.202—Novena, Stebuklin
No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį go Medaliko Dievo Motino*
Garbei. 15c.
62 puslapiu,. 20c.

No.203—Knygute, Tretinin
No.148—Apie Joną ir Alena,
kių Seraphiszkas Officium. 15c
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. *62 pus

Kaip Užsisakyti Knygas:

lapiu, 20c.

No.155—Szakinis
Nedoras
frjET Užsisakant knygas is*
Žydas, Du Draugai. 136 pusla szio Katalogo, reikia paminėti
piu, 35c.
tik' numeri knygos.
Pinigus
No.150—Apie Duktė Akme- siuskite per Pacztino Moni-Ornoriaus, Klara, Nuspręstasis, deri, Express ar Bankino MoAnt Kiek Užlaiko Moteres Pa ni-.Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
truoti laiszka su pinigais.
No.151—Apie Vaitas SzvilHT Nepamirszkite dadeti
pikas, Pas Merga, Gražios
deszimtuka ekstra del prisiunAkys, Tarnas, Vargdienis Jo
timo kasztu.
nukas Karalium, 62 pus., 20c.
Visi Moni-Orderiai ir Pini
No.153—Apie Gailuti, Du
gai, o ir visi laiszkai “visada
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
turi būti siusti vien tik ant
lapiu, 20c.
szio adreso:

Pirkie U: S. Bonus

SAULE PUBLISHING CO.,
Mabanoy City, Pa., = U. S. K

‘ ‘SAULE’ ’

Neužmokamas Žiedas
Raganiszka Pasaka

tai nuolatos mislije, kaip ja.
galėtu gaut už paezia del saves.
(Tasa)
Senas Hasana ilgai nesuprato
bet ant galo suprato, jog isztik
VI.
ro padukuse misle eme in galva
Omaras kuris neturėdamas
ant to tėvas tarė:
jokio užsiėmimo, n u o 1 a t o s
— Sziaucziukas turi mislyt
vaiksztinejo <po miestą o ir in
apie kurpali!
užmiesti. Karta isz nežinių ka
Bet tiejei žodžiai buvo kaip
da slankinėjo netoli pa loci aus
sultono, iszgirdo szaukima isz žirniai iii sienai, Omaras ne
armotn. Buvo tai ženklu, idant klausė ka levas kalbėjo ir be
visi vyrai trauktųsi nuo kelio atlaidos tėvui nedave ramybes
vedanczio in paloci, o jeigu kol ncprižaidejo, jog pasirūpins
katras to nepadarytu, ’butu apie tai pas sultono.
Hasanas isztikro mistino jog
smerte nnkoroti. Ketino tuom
keliu sultono duktė važiuot su jo sūnūs isz proto iszejo ir porsavo nevalninkemis, tai del vy- destinejo jam, jog tai jokiu bil
du tas nesiduos pasidaryt nes
riszkiu nevalo buvo rastis.'
Omara paėmė didelis akyvu- yra sultono padonais, o ir rei
mhsi 'paifiatytie taisės mergas, kė sudėtie dideles dovanas jam
ant jo giluko stovėjo szale ke norint tuom pas ji nusiduot.
lio stora iszdubus liepa ir jisai
Omarais tvirtino tęva, jog
tuojaus iii taji medi ipasislepe, apie dovanas del sultono nepri
o neilgai laukus pasirodo pul valo rūpintis, del to, jog turi
kas nevalninku ir tarpe ju auk
so karieta kurioje sėdėjo sulto
nai t e Zulima.
Kad sztai, kada karieta buvo
ties medžiu, kuriame buvo pa
sislėpęs Omaras, nusmilko ra
tas, karieta nusivere ir snltonaite iszpuole ant žemes. Gera
valandai praėjo kol nevalninkes
iszsiganduse ir apalipuse Zuli
ma atgaivino. Omaras viską isz.
skyles mate, bet sultonaitę teip
jam smegenis užėmė, jog vos
medijo iszstigojo.
Kada sultonaitę nukeliavo,
pradęjo grandžiai verkt ir ant
Dievo ruzyt,"”kani daloidojog
Aplaikau žinute isz vieno
miestelio,
jis per pamaitima sultonaites
toki dideli sopuli savo szirdi Kur randasi Pennsylvanijoje.
uždavė. Szauke kaip rodos pro Žinute skamba sekaneziai:
tą netekus: O tu mano Zulima!
Musu apylinkėje gyveno
dora mergele,
Be tavęs jau negalėsiu gyvent
ramiai ant svieto; tegul da tave Kuri tarnaudama pas gerus
kada norint pamatau, tada te
žmonos,
Susiczodino sau keliolika
gul numirsztn.
Kada teip nuolatos rūgo jo, o<
szimtu doleriu,
rankas isz gailesįies pradėjo
Ir po kokiam tai laikui,
laužt, isz nežinu suspaudė rože
Apsivedė su angliakasiu,
raganiszka, kuria kaip ir isz Kuris buvo doras1 ir darbsztus
papratimo niekad nuo rankofc
žmogus.
nenuiminejo, ir tuojaus stojo
Pirmutini meta gyveno
Arielius su klausiniu, ka reika
sutikime ir meileje,
lauja? Omaras nusidyvijo isz
Ir Dievas jiems laimino
to pasirodimo ir tare in dvase:
visame.
— Tavo klausimas ant niek
Netrukus nusipirko jie sau
man neprisiduos, tu man nepanameli,
gelbesi! Pasimylėjau sultono
Ir kelis margus lauko
dukterije Zulima, o tiktai tada
ijetoli miestelo.
apsimalszysiu kada ja gausiu.
In kelis metus dasidirbo
— Norint tai ne yra mano
gana dideli turteli,
galybėje tavo norus iszipildyt Ir vyras nutarė sau truputi
vienok nežudyk vilties nes turi
paszvensti.
“neužmokama žiedą”, kuri di
Pradėjo tankiau važinėti
deliam raganiui Merlinui nuo
in miestą,
pirszto numovei; per paszanki- Kur praleisdavo daug laiko
ma per taji žiedą piktu dvasiu
prie stiklelio.
viską galėsi padaryt jeigu iszAnt galo daejo prie to
mintingai darysi!
Kad turėjo parduoti beveik
Suprato isz kalbos dvasios,
visa lauka,
O vargsze motore melde
kokia vei;te turi tas žiedas. Pa
žino, jog tame žiede randasi di
savo vyro,
Kad paliautu geros.
delis skarbas, o apie kurio ga
lybe iki sziol nieko nežinojo.
Bet viskas buvo ant
Dabar pažino jog žiedas iY rože
tuszczio!
priszauke dvases kurios visame
Žinojo vargsze kad ne
yra paklusnios. Isz tos žinios
Su piktumu nei su
labai džiaugėsi ir orine dvase
aszaromis,
atliko.
Neprikalbins vyra ant
Gryždamas namon, mistino
pasitaisymo,
sau kokiu dalyku pradėt idant
Todėl konto ir saugojusi
ka greicziause patogu1 Zulima
peklos.
galėtu vadint savo paezia; o
Tula ryta motore atsikėlė
kadai geriaus apmislino, buvo
anksti,
tvirtu, jog teip bus. Buvo nuo
Ir pradėjo destinet savo
latos užimtas mįslėmis jog ne
drapanas iii krepszi.
gert, nevalgyt, nenorėjo, isz ko
Vyras taipgi atsikėlė ir
tėvas labai rūpinosi ir pastana- Pradėjo darytis pusryozius.
vijo isz sūnaus iszkvost. Oma Matydamas paezia triusentesi
ras pripažino, jog sultonaitę
Apie destinejin'ia savo
Zulima labai užsimylejo, ir apie
drapanų,

MAHANOY CITY, PA.

būda kad didelius skarbus gali Trys Istorijos
turėt.
Kada tėvas su neisztikejiniu Apie Irlanda arba Nekaltybe
galva kratė, tarė Omaras in ji: Suspausta; Robertas Velnias;
— Brangus teve, ne seniai Medėjus; Kaip Kuzma Skripman ajpreiszke, jog asz tokius korius Ako Turtingu Ponu.
skarbus turiu kokiu jokis sul Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
tonas neturi. Tieje obuoliai ku
riuos. parnesziau isz urvos, yra SAULE - Mahanoy City, Pa.
toki jau, kokius pas patogu
Zulima maeziau, bet mano di jo rytojaus sulaukus nusiduot
deli, o josios maži. Del to-gi ne- pas sultoną. Omaras'inde jo in
duokie man nykt isz geismo ir gurbeli deszimti brangiu akme
nekantrybes, rūpinkis kaip no niu, ka paėmė urvoje, uždengė
rint prieit prie sultono ir por- balta skepetele, liepe tėvui nustatyt mano geismus, o apie neszt ir pamokino ka ant sulto
viską asz pasirūpinsiu.
no klausimo atsakyt. J)ave da
Matydamas Hasanas jog joki j viena paskyrimu, idant duotu
malszinimai nieko negiluoja ir tani, kuris prilais ant pasikal
jog Zulima nuolatos jo galvoj, bėjimo su sultonu.
prižadėjo jo norams už gana
VII.
padaryt, daduodamas, jog tas Senas Hasanas ant rytojaus
dalykas
galiPublishing
didele nelaime
Saule
Co., ant iszsirenge pas sultoną. Drebėjo
ju Mahanoy
užtraukt. Bet
tvirti
City,Omaras
Pa.,U.S.
A. Įi ■baisiai ir mislino, jog kaip tik
*
“
Saule
”
,
kaip
szviete,
no, jog n erei k e baisėtis, ir taip
jogs papraszys sultono dukters del
ir dar tebeszvie,czia
netrukus
stebuklingus tikriems
daigius savo sunans, tai bus smerte nuTiktai,
.
.
.
$1.00
Lietuviams.
Ir
geri,
tikri
Liei;
paregės. *
tuviai
” palaiko
sa korotn.
Senis “irSaule
intikejo
kalbaisu sū
Prislinko su didelę baime
vo prenumeratais.
naus,
nes buvo mates kaip dva prie sargu, o kada likos inleisses daug pridavė ir pastanavi- tas in priebuti sales paklausi
‘Saules’ prenumerata mo, niekas ant jo netemijo.
Ant galo prisiartino pas vie
Užklause jos nusistebėjas:
inPacziuk,
Suvienytose
Valsti

na tania, kuris inleidinejo in
ka tu darai, kur
Pinigai reikia siusti su
einipu
?  sale, o i n spaudės jam in ranka,
jose: Metams
$7.00;
užsakymu:
melde su nusižeminimu, idant
Jonuk, per tavo girtavimu
se metu $4.00.
ir tinginysta, inleistu pas sultono. Sultoniszkas tarnas apžvelgęs duota do
Pasiliksi m e n e ūži I gi o
vana pažino tuojaus, jog tai
ubagais,
yra brangus labai akmuo, pa
O jeigu taip tolinus darysi,
dėka vojo Hasanui ir tuojaus
Tai neteksime ir musu
stubeles, nuvede pas sultoną.
Ir neturėsimo jokios pastoges
Kada paregėjo sultoną, puo
Nei drapanų apsirėdyti.
lė priesz ji ant žemes ir tarė:
Taigi, važiuosiu in ta
— Galingianses Vieszpatie
pati dideli miestą,
sultone visu karalių, prie tavo
Pas savo senus gaspadorius kojų sudedu szita maža dovana
Kad užsidirbti ant raudos nuo vienatinio sunans, kuris
Be] tavęs ir drabužio!
tau per mane sudeda su dideliu
nusižeminimu pasveikinimą at
Žinai Jonuk kad asz tave
siduodamas in savo malone.
Mylėjau kada tau gerai
Sultonas liepe sau paduot
ėjosi,
O kaip dabar esi varge,
Noriu tau prigelbet ir
tavęs neužmirszt!

gurbą in ranka, o kada skepeta
atidengęs paregėjo, stebėjos
grožybe, o norint jis turėjo sa
vo skarbeziuje visokiu brangiu
daigtu, tai tokiu da nebuvo re
gėjos.
Czia liepe visiems iszeit isz
sales, tiktai likos didis vežiras
ir Hasanas, ir paklausė vežiro,
ka jis mistiną apie tuosius ak
menius? Vežiras akis iszvertes
žiurėjo ir tarė: Tai yra nepaim
tu daigtu isz kur tasis žmogus
galėjo tokius daigius gaut?
Tame paklausė sultonas Hasano, kuom jo sūnūs yra ir isz
kur paėmė tuosius brangius
akmenius'?
— Mano suims Omaras
pargabeno su savim isz Afriko
o da turi tokiu labai daug, jog
jeigu szviesus sultonas prisa
kysi, tai viskas bus atiduota.
Sultonas paklausė, ar gal turi
koki veikalą pas ji? Hasanas
vela mėtėsi in kojas sultonui ir
tarė drebaneziu balsu:
— Galingianses vieszpatie,
jeigu tai už pikta nepalaikysi,
apie ka asz kalbesiu, tai praszima mano sūnaus tau perstatysiu.
Sultonas atsake: Kalbekie be
baimes, ka tavo suims geidžia
nuo manos, tau nieko pikto nesistos, kalbėk be baimes.
Hasanas insidrasines pradė
jo: Galingianses vieszpatie!
Kentėjimai mano sunans priverezia mane apie tai iszpažint,
jog mano sunūs Omaras jbsu
duktere yra didelei insimylejes
ir per mane meldžia, jusu malo
nes ar laikais ne susimyletumai
ant jo.
Sultonas drueziai nusijuokė
ant tokio praszimo Hasano.
Veižras, del kurio sūnaus bu
vo prižadėta Zulima, tare in
sultoną:
— Tai rots butu gražu

idant teip pa toga sultonaitę tu
rėtu būtie pati kokio tai valko
to!
Sultonais neklausydamas ka
vežiras kalba, tare in Hasana:
— 'Gali del savo sunans pa
sakyt taje suraminant© naujie
na, jog su tuom dalyku vėla už
puse metu gales pas mane atsiszaukt.
Omaras buvo laimingiausiu
žmogum ant svieto, kada apie
tai nuo tėvo .iszgirdo ir malsziai taji laika leido.
Vežiras-gi kuris labai už tai
užpyko, sprendė idant tame lai
ke savo sunu su Zulima. suvest
in pora. Už kokio tai laiko pri
mine sultonui idant prižadėji
mu duota dalaikytu ir duktere
su jo sunum apsipA.cziuotu.
Sultonas užmirszes apie duota
žodi Hasanui, ant visko tiko
kaip vežiras norėjo. Hasanas
apie tai dagirdes, laibai susirū
pino; bet sūnūs Omaras rami
no ji kalbėdamas, jog isz to
nieko nebus. Kada diena vineziavones atėjo kurioje Zulima
su sūnum vežiro ketino but suvineziavota, o Omaras.su tuom
priesz tęva nesiskundė ir pa
nūs! ino senis, jog jau sūnūs
apie ssltonaite suvis užmirszo'.
Pabliudo senelis, nes kaip
lik vakaras prisiartino, kuria
me jau buvo Zulima susivincziavojus Omaras paszauke že
mi szkas dvases su pagelba, žie
do ir tarė:
— Paliepiu jum idant nusiduotum net in sultoniszka palo
ei, o laike kada vežirukas eis in
miegkambaryje Zulimos, pa
griebtume! ji ir teip ilgai po
savo saiga laikytumėt, kol
jums neduosiu 'žinios, prižiūrė
kite gražiai ir duokite smagu
mą.
Dvasios isznyko tuojaus, ir
viską iszpilde kaip buvo prisa-

drop tfie hook Mae

Tięjei žodžiai labai
sugraudino vyra;
Apsikabino jisai savo
mylima paezia,
Iszsižadejo girtavimo ir
Dalaike duota žodį,
Nes prižadėjo paežiai
daugiau negerti.
Dabar abudu vela gyvena
Laimingai ir gerai jiems
sekasi.
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SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 ©oi. ilgio, 5% coL plocado
Iszaiszkma sapna ir kas
ateitoje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos popieros virszeliuose. :: ::
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“My name’s Bud. And from what the Old Man tells me, the
• S. Navy is all right. Besides having the biggest ships and the best
equipment, he says the men of the U. S. Navy are the finest in the world.'
( hiee guesses what he wants me to be when I grow up.) ”

u-s-

M-y Servin men-"<>
land
only helping to presene Pe‘
happiness and
they love, but are also he | » families by investing
security for themselves and the r tarnui y
-teristic

more than $40,000,000,000 in Savings Bonds.
Do you own your share?
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Safe as America -U. S. Savings Bonds
^TheV- S-Cwnment does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks,
'
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SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

kyta.
. ..
_ .... . ■
Patoga Zulima lauke savo
11 i i egk a mba'bar y j e jau n i k aiczi o
o jau tas likos per dvasia nunesztu in Sirijos gojų, o kada
jei nubodo laukt užmigo. Ant
rytojaus nevalninkes pažino
ant sultonaites veido nuliūdi
ma, bet priežasties nežinojo.
Už valandos atėjo sultonas
pas ja, idant dažinot kaip nak
tį praleido. Zulima atsiliepe su
piktumu: Tai rots, iszrinkote
man pati, teveli! Pirmutine
tuojaus nakti apie mane užmir
szo, nes nei nedirstelejo pas
mane.
Sultonas isz pradžios mislino
jog duktė naravoje; o kada, isz
tolimesniu skundu suprato, jog
duktė teisybe kalba, nes užsi
rūstino ir liepe veži ra paszaukt
o kuriam nedora apsiejima sū
naus iszmetinejo.
Nusigando vežiras ir davė
sultonui suprast, jog pats neži
no kas tai galėtu but, nes su
nns jo vakare nusidavė in palocin ir narni e je niekas jo nema
tė. Nose nuleidęs iszejo isz palociaus klausinėdamas visur
apie sunu.
Dažinojo nuo sultoniszku ne
valninku, jog mate, kada sūnūs
vežiro nusidavinejo in paloci
sultonaites, o daugiaus apie
nieką nežinojo. Sultonas prisa
kė veseile užbaigt, o kuri butu
traukusi kėlės sanvaites, o už
sanvaite apgarsino jog Zulimos vinezevone jokios svarbos
neturi. Kada trys menesiai pra(Tasa Ant 2 puslapio)

SVARBUS

PRANESZIMAS!
Apie ‘Saules’

J

Prenumerata
Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi
palaikyti sena preke, kaina
tol, kol galėjo, bet, matydami,
kad kiekviena menesi sunkiau
ir sunkiau užlaikyti spaustuve
ir iszleistį “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 sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas,
visokios taksos ir valdiszki mokeseziai!” 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 laidimo “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,

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Anele Gripp isz Hasten, Pa. devinta valanda ir palaidotas* PATRAUKTAS
Velione gimė Shenadoryje, o
IN TEISMĄ
apie penki metai atgal apsigy
veno mieste Kastom Palikei
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
penkios dukterys: Anele, patiį
— Rinkiniai artinasi.
— įSeredoj pripuola Szv. Marlin Gripp, Hasten; Marga-,
kos jis yra Prezidentas.
Rapolo kauk., o Tautiszka Var reta, pati Robert ('ini. Broom-!
Teisėjas, Francis L. Van Du
dine: Dangalis. Ir ta. diena: all, Pa., Betracija, pati Samueli
sen jam pasakė: Atsimink kad
1921 m., du raz'baininkai Ge Polof, Bridgeton, N. J., Ona,j
szitie Taksu Agentai dirba ta
rald Chapman ir Geo. Ander pati Peter Paradise, St. Claire
vo ir mano valdžiai. Tai tu tu
son, apvogė paezto veži mą, t ro Shores, Mieli., Mare, pati Benj.
ri pareiga jiems padėti.
ką, paežiam vidurdienoje New Tuzinskv, Bristol, Pa., ir sunn
Jis insake tam bankieriui
Yorke, jiedu gavo $1,454,129. Prana, Wilkes-Barre, taipgi |
pribūti in teismą trisdeszimta
Jiemdviem pasisekė laikinai daug arnikų ir broli Juozą Sta- |
diena szio menesio ir su savi-1
pasprukti, pabėgti,'bet vela bu-J nanis isz Shenandoah. Laido
mt atsivesti savo advokatu.
vo suimti ir in kalėjimu padu p-1 jo Panedelio ryta su apiego-'
Bankierįus Brogan teisėjui
dinti, gavo ipo dvideszimts pen mis in Szv. Jurgio bažnyczioje
stengiesi pasiaiszkinti, kad jis
kis metus in Atlanta, Ga., kalė
tuo laiku buvo labai užimtas
jimą. Jie pabėgo, bet Anderson
Fr. ckvi.le, Pa. —
su Bankos Peržiūrėtojais ir ne
likos nu s? auta s, o Chapman pa Jonas H. Buszkis, 45 metu am
tprejo laiko pasiszneketi su
kartas; Darlbininku Diena New į žiaus, mm 145 N. Nice uly., pa
tais Taksu Agentais. Jis sako
Zealand kraszte; 1941 m., Vo-!
simirė pareita Sereda in Ham
kad jis dabar mielu noru jiems
kiecziai Naciai ' suszaud^ 5) burg ligo-nbute. Velionis paei
Dvideszimts vieno meto padės ir visas sanskaitas jiems :
Prancūzu 'belaisviu, nž tai kadį na isz Gilhertono, po tam apsi
vienas Nacis karininkas buvo gyveno Frackvilleje. Paliko amžiaus Richard Kadis, isz parūpins.
Taksu agentai nori gauti vi-'
Kolegijos, Pitts
nuszautas; 1929 m., Depresija savopaizia Leokadija' (Kinde- Geneva
Amerikoje, kai retas kuris dar riiite); simu Joną ir duktere burgh, Pa., buvo labai pavo sas sanskaitas apie John Dobu turėjo ir kai valdžia stengia Ona Mae namie; savo motinėlė jingai sužeistas per futboles nia Rickey ir jo žmona Rose
s miestelo.
si jauniems darbus parūpinti, o Ona Buszkiene, du brolius: loszima, kai jo kolegijos fut isz McAdoo
kitiems paszelpa suteikti; 1947 Juozą, Philadelphia ir Antanu, boles ratelis losze priesz
m., Senatorius Robert Taft isz .California, taipgi seserį Edw. Waynesburg Kolegija. Jam
Ohio, stojo in Prezidento rinki I Green, mieste. Laidojo Pane galva buvo labai sužaista, ir
mus kaipo kandidatas; 1861 m., delio ryta, su apiegomis in Szv. daktarai sako kad jo gyvas EROPLANAS
Western Union
Telegraph Liudviko bažnyczioje Maize tis pavojuje.
NUSILEIDO
kompanija pradėjo telegramas villeje ir palaidotas in parapi
siunst skersai platu Amerikos jos kapinėse.
•’irkie U. S. Bonus Sziandien
ANT MARIU
kraszta.
— Ana diena lankėsi in
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
“Saules” Redakcija, gerai ži
Amerikietis Vairuotojas
nomas beikerys, ponas Jonas
Lakūnas Ogg su savo pagelKunigonis, isz miesto, kuris at
b'ninkais greitai visus kelei
naujino prenumerata u'ž laikvius iszvede ant eroplano spar
raszti “Saule” del savo myli
nu. Laivo maži laiveliai grei
mos motinėlės, ponia Teofilai
tai piibuvo ir visus paėmė. Kai
Kunigoniene isz Frackvilles.
paskutinis žmogus apleido ta
Acziu už atsilankymu.
eroplana, už penkių minucziu
— Szimet Jono Mitchello
j jis nuskendo.
Diena pripuola Panedelyje,
Spalio Oct. 29-ta diena.
— Laipkriczio
menesyje,
JIESZKO
Pottsvilles Sodas turės daug
teismu.
— Ketverge (pripuola Szv.
INPEDINES
Krifipino arkv., ir Szv. Darija,
o Tautiszka Vardine: KarigaiNEW YORK. (LAIC) —
la. Taipgi ta diena: 1933 m.,
Amerikos Imigracijos Muzie
Prez. Franklin D. Rooseveltas
jus jieszko jaunos ir patrauk
nustatė kiek valdžia mokos už
lios merginos, kuri gali inrodyauksa, ir pareikalavo kad visi
Walter Equils, (po deszison,
Graikas.
Visi
jie
czia
ti esanti inpedine moters poza
savo auksinius pinigus valdžiai
ne),
isz
New
Kensington,
Pa.
randasi
in
Port
Said
ir
žiuri
vusios t skulptoriui lipdant
pavestu; 1936 m., Rymos-Beryra vienas isz trijų kapito kai vienas laivas inplaukia Laisves Statula, “Statue of Li
lyno aszis sudarytas, sutartis
nu, kurie yra stoję in darba
in ta Suez Kanala. Beveik vi berty”. Moteris inrodžiusi es
tarp Vokietijos ir Italijos; 1941
veszti ir vairuoti laivus per
si kiti vairuotojai atsisakė ir anti Laisves Statulas pozotojos
m., Mainieriu bosas John L.
ta Suez Kanala. Czia, su juo
pamėtė savo darbus. Sovietu inpedine pagarsės visoje Ame
Lewisas paskelbė straikas vi
yra Georgio Murli, po kaire,
Rusija kelis savo jurininkus, rikoje ir gaus progos debiu
sose kasyklose, kurios kasa
Italijonas; ir George Bratvairuotojus pasiuntė.
tuoti Hollywoode filmu karje
minksztas anglis plieno fabri
rai.
kams, jis drąsiai ir vieszai sto
Skulptorius Frederic Augus
Korėjos Kareiviai Seka Beisbole
josi priesz Amerikos Preziden
te Bartholdi, kurdamas Laistą Franklin D. Roosevelta.
| ves Statula vaizdavo savo mo— Szimet Visu Szventuju
I tina, kuri jam to didelio kuriSzvente pripuola Ketverge,
nio iszpildyme pozavo. BartLaipkriczio Nov. 1-ma diena.
holdi gimė Colmar Alsace 1834
— Petnyczioj pripuola Szv.
metais ir mirė Paryžiuje 1904
Evaristo, o Tautiszka Vardine:i
metais. Amerikos Imigracijos
Negis. Ir ta diena: 1825 m.,
Muziejus susiraszinejo su Kol
Erie kanalas atidarytas, pir
mar miesto burmistru, kuris
mas laivas pradėjo <per ta kana
Bartholdi szeimynos inpediniu
lu 'plaukti ta diena ir ipasiseke
tame mieste nerado. Jieszkant
New York misfcta Laipkriczio
surasta, kad inžinierius Albert
ketvirta diena; 1942 m., Ame
Bartholdi, žinomas tos szeimy
rikos Laivynas susikirto su Ja
nos inpedinis mirė, jis mirė
ponu Laivynu prie Santa Craz
Newarke, New Jersey, 1948
Salų, du dideli Amerikos laivai
metais. Daugiau Bartholdi
buvo paskandinti ir keturi kiti
sze mynos inpediniu neranda
buvo labai apdaužyti, apszauma.
dyti. Amerikos septynios deJei susiras iki Lapkriczio 22
szimts keturi kariszki eropladienai, Dėkos Dienos, Laisves
nai buvo nuszauti. Japonai ne
Statulos inpedines paveikslas
teko 7 kariszku laivu ir 100 kariszku eroplanu.
Brooklyno žmones nėra
Yorko beisbolininku. Kai puosz Amerikos Imigracijos
— Rinkimai'pripuola Utar- isztikimesni Dodgers beisbeisboles loszimas czia pra Muziejaus atsiszaukimus ir
plakatas.
ninke Laipkriczio (Nov.) 6-ta bolininkams kaip szitie
sidėdavo tai Korėjoje jau
diena.
Amerikos Imigracijos Mu
Amerikiecziai kareiviai, debuvo vidurnaktis. Bet karei
szimts tukstaneziu myliu at viai to nepaisė, nežiūrint kad ziejus vaizduos ateivius ir ju
Shenandoah, Pa.—
jie turėjo keltis penkta va gyvenimą sziame kraszte, ma
Buvus miesto gyventoja, Ona stu, Korėjoje, kur jie suspite
landa isz ryto. Jiems labiau noma, placziai bus pavaizduo
Sta'bingis, Vaskievicziene, nu prie radijo klausosi, netoli
mirė pareita Ketverga pas sa nuo Seoul, beisboles rungty rūpėjo dažinoti kas iszlosz tas Lietuviu gyvenimas Nau
jajame Pasaulyje.
tas beisboles rungtynes.
vo žentą ir duktere, Martin ir nių tarp Brooklyno ir New

Žinios Vietines

LAISVES STATULOS

t

FREITAI SUSIMUSZE

Nacis Paleistas Isz Kalėjimo r

Keturi Žuvo
INVERNESS, FLORIDA.—
Du freitai ant Atlantic Coast
Line susikūlė. Freitkariai nusivirto nuo rieliu ir susikrovė
in baisiai deganezia krūva.
Keturi darbininkai buvo užmuszti■ ir kiti keturi buvo sužeisti.
Geležinkelio virszininkas sa- ■
ko kad nelaime atsitiko kai
kas nors per klaida pasiuntė
tuos kreitkarius ant tu paežiu
rieliu.
Ugniagesiai beveik per visa
diena stengiesi užgesinti ta
gaisra kur dege deszimts karu
ir du taikeriai. Geležinkelio
virsi ihiųkai sako kad ims tris
ar keturias dienas tuos freit- Į
karius nuo rieliu nustumti kad
butu galima ta geležinkelio ke
Augsztas Admirolas, szelėtu isz pelenu prikelti nau
lia vėl atidaryti.
szios desz.’mts penkių metu
jus Nacius ir vėl Vokietija
amžiaus Karl Doenitz, Naciu
atstatyti. Jam buvo patarta
Laivyno vadas ir
liautis politikos, ir buvo jam
Visu Ražancziaus 1 Vokietijos
Hitlerio inpedinis, czia su
pasakyti ir perspėta kad visi
savo žmona, kai jis buvo pa jo žingsniai bus slaptos poli
Paslapcziu Maldos
leistas isz Spandau kalėjimo.
cijos sekami.
Del Ražancziaus Draugijos Jis kalėjime iszbuvo de
Niekas kitas tiek intakos
Nariu, ant mažu korteliu, ku- ‘ szimts metu.
negalėtu turėti ant Vokierios telpa in maldaknyges. Vi
Jis gal yra vienatinis likes
cziu dabar kaip szitas Admi
sas setas $1.00. Prisiunskite tikras Nacis, kuris dabar ga rolas Kari Doenitz.
savo orderi ir viena doleri ant
adreso: Saule Publishing Co.,
SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI!
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
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