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Sovietu Tankos Budapeszte

t

VIDUR-RYTUOSE 
NERAMU

Prancūzams Gazolinas Dalinamas
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA.

i
: — Prancūzijos taryba iszleido
į insakyma kad gazolinas auto
mobiliams butu dalinamsa, nes

Arabai Atsiskyrė Nuo^J^jXs XL dakar visam k.ra5Ztui Iruksta
Anglijos

Sovietai Briaunas!
Syrija

vietų Rusija siunezia daug sa- jr trumpa gazolino ir aliejaus, 
• vo mokslincziu ir karininku in: j-ai suez Kanalas buvo užkirs- 
! Jordano kraszta. Ir dar prie to: tas.

Ill 32^^e Sovietai nėra nei po Syri-i Pradės dalinti gazoliną 
jos va džia, bet sudaro savus Gruodžio septyniolikta diena. 

, vienatus ir nėra nei Jordanui! Prancūzai dabar gaus nuo 
, nei Syrijai atsakommgi. penkių ligi keturiolikos gor-

- i Anglijos valdžia dabar krei-! ežiu gazolino in menesi.
Prancūzai ir Anglai dabar 

pradėjo visko pirktis ir krautis 
savo namuose, nes jie jauczja

Szitie ofisai, kambariai 
buvo bombarduoti ir apszau- 
dinti Sovietu kariszku tan
ku, kai jos atsikirto priesz 
Vengrijos sukilėlius. Ven
grijos sukilėliai drąsiai sto
jo priesz szitokias galingas 
ir milžiniszkas tankas su tik 
mažais szautuvais ir revol- 
veriaos.

Nors tos Sovietu milžin- 
iszkos tankos numalszino

Vengrijos sukilėlius, bet jos, 
toli gražu, nenustelke Veng
ru troszkima del “laisves!”

Gal Sovietai ežia laimėjo 
ant karo frunto, bet jie daug 
ka prarado tarptautinėje 
draugystėje, nes dabar pa- 
aiszkejo kad Kruszczevo Ru
sija nei kuomi nesiskiria nuo 
Stalino Rusijos, ir kad tas 
Ruskis velnias, ar jis butu' 
rauduonas ar juodas, tai tas

pats velnias.
Sovietai baisiai daug gar

bes nustojo kai Vengrai ir 
Lenkai sukilo ir kai Rusija 
nutarė savo paprastu smur
tu ir karabinais numalszinti 
Vengrus. Iki sziol Sovietai 
nudavė ir stojosi kaipo už
imtu krasztu geradariai, o 
dabar pasirodė tie patys žu- 
likai.

LONDON, ANGLIJA.
Per visus Arabu krasztus da- piasi in Amerika ir praszo kad 
bar pasirodo kad vakariniu mes savo žodi czia tartume, nes į 
tautu intaka czia mažėja ar jau nies remiame ir palaikome Iraq

■ visai pranyko. kraszta, kuris yra tu krasztu
! Jordano :krasztas visiszkai! snsiedas> ir kuris 5™ intartas: 
atsiskyrė nuo Anglijos ir da-'kad kuk isz Irat' dauS 8taklu 

: bar visiems Anglams karei- dafcar Putomis shin- j
) viams yra griesztai insakyta cz*t,ma ir in Jordaną.
isz to kraszto iszsikraustinti.! Kol kas Prez. Eisenhoweris

! Kariszka sutartis tarp Jordano nieko nedaro, nes jis gal nei
' ir Anglijos dabar yra panai- nebežino ka daryti.
; kinta. Jordano krasztas dabar | Bet kaip dalykai dabar stovi 
rengiasi sudaryti panaszia su- tai Vakariniai krasztai dabar 
tarti su Sovietu Rusija. ! visai jokios intakos nebeturi

I Prie viso to dar prisidėjo ži- Vidur-Rytuose, o Sovietai in 
nios kad Jordano krasztas tuos krasztus lenda ir juos

kad ežia tik pradžia su gazoli
nu ir kad ne už ilgo valdžia ims 
viską dalinti, taip kaip buvo 
pre kara dalinama.

Amerikiecz'ai dar nesibijo 
ar nebepaiso, bet jie dar nesi
skubina savo namus prisikrau
ti su visokiais daigtais ir mais
tu ir gazolinu pirm negu ir ežia 
butu reikalas investi tokiu 
daigtu padalinima. Ir Ameri
kos valdž'a jau keletą kartu 
yra visus suraminus, aiszkin- 
dama kad mums visko dar yra 
gana jeigu dar ir ne per daug.

Isz Amerikos

Sovietu Armijos Zemlapis

Bet kaip dalykai dabar stovi

j xvxxvxxx XX Juuo|

aaug ginklu isz kitu krasztu kursto priesz Anglija ir Ame-
datar gauna paslaptomis. Prie rika.

Mainieriams
I ■

KALĖDŲ DIEDUKAS « Szita byla parų-
pintu nors tiek kad jeigu kas 
musu automobiliu sumusza ir 
jis nebeturi jokios apdraudos, 
valdžia ar valstija .mums at
mokėtu. Szitokia apdrauda,! 
butu pridėta prie draiverio! 
laisniu ir kasztuotu apie de-i 
szimts doleriu ant metu.

Szita apdrauda butu gana! 
ne tik automobiliaus draive-, 
riui, ^bet visiems kurie jo au- > Trįscįeszimts tukstaneziu Kie

tos Anglies Mainieriu dabar 
j gaus du doleriu ir penkiolika 
i centu daugiau ant dienos. Ir jie 
1 dirba tik septynias valandas in 
j diena-

Szita sutartis buvo sudary- į szimta doleriu. Dabar jie gaus 
ta ir ant jos buvo pasiraszyta szlmfa keturios deszimts do- 

į Mainieriu Unijos boso ,John L.
' Lewis ir Kompanijos Atstovo, 
! Prezidento G. B. Fillmore.

H. W. Bradbury, Lehigh

IR DIEDIENE

AMERIKA
PERSPĖJA RUSIJA

Parodo Musu Lakūnu
Jiegas

Richard Bentlee, to sztoro' 
manadžieris, sako kad jis

LEWISTON, IDAHO. — 
Daug daugiau vaikucziu dabar 
sztoruose eina pas Kalėdų Die
diene negu pas Kalėdų Diedu
ką. Vienas sztorninkas in Le 
wiston susimislino parūpinti 
ne tik Kalėdų Dieduką, bet ir 

1 Kalėdų Diediene. Dabar pasi- 
! rodo kad daug daugiau vaiku- 

WASHINGTON, D. C. — ; ežiu artinasi prie Diedienes ne- 
Amerikos kariszki, dideli | gu prie Dieduko.
bombnesziai be jokio sustojimo į Viena maža mergaituke szi- 
iszskrido nuo dvylikos ligi pen-'! taip paaiszkino: “Asz tave,; 
kiolikos tukstaneziu myliu, Diediene labiau myliu, nes tu; 
skersai Jungtines Valstijas, | turi tikra veidą be barzdos ir' 
Kanada ir ligi sziaurinio aszi- !be usu.” 
galio, “North Pole” ir atgal.

Paprastai szitokie kariszki
manksztinimai, tardymai yra džiaugiasi kad kas nors jam 
vedami slaptomis, bet szita sy- taip padare, duoti vaikams pa
iri Amerikos kariszkas sztabas sirinkti tarp Kalėdų Dieduko 
pagrasino kur ir kaip toli mu- ir Kalėdų Diedienes. Jis sako 
su kariszki eroplanai, bombne- pirmiau daug vaikucziu iszsi- 
sziai buvo nuskride. gazdavo Kalėdų Dieduko barz-

Jie tuomi nori Sovietams pa- į dos ir jo balso ir kai kurie net 
rodinti kad musu bombnesziaij apslobdavo. Bet dabar, kai tie 
gali labai lengvai nuskristi in ; vaikucziai gali pas Kalėdų Die- 
pati Kremlina ir sugryszti. diene nueiti, tai jis sako kad 

Sovietai dabar turės daug- ka iiki szio1 nei vienas vaikutis ne- 
apsimislinti pirm negu jie vėl ra dar ^’^ndes ar pradėjęs

1 VPT’l’Ctl ims kazoka szokti ar save sta
tytis kaipo viso svieto bosai.

Tai pirmutinis sykis kad 
musu kariszkas sztabas tokias! 
žinias vieszai paskelbtu. Gali 
musu kariszkas sztabas taip! 
padare, kai Sovietai pradėjo 
girtis ir didžiuotis su savo ero- 
planasi ir savo lakunu sztabu. 

„ . . , . . , .iSovietai gal ir turi daugiau j 
bombnesziu ir kariszku eropla- 
nu negu mes, bet mes szimta 
karta daugiau ir didesniu fab
riku turime negu jie ir galime 
in kelias dienas paversti savo 
automobiliu fabrikus in ero- 
planu ir bombnesziu fabrikus.

tomobiliu vairuotu ir tiems!I 
kurie in to vairytojo automo-Į 
biliu važiuotu.

ITALIJAI NAUJAS
ATSTOVAS

§2.15 Ant Dienos 
Daugiau Visiems

WILKES-BARRE, PA. —

kėlimas kasztuos nuo dvylikos' 
ligi penkiolikos milijonu dole-1 
riu ant metu daugiau. Bet kom-1 
panijos nei cento nepraras, nes i 
“tie kurie perka ir degina tas 
anglis už visa tai dvigubai už-! 
mokes.”

Ir mainieriams atostogos, 
vakacijos yra pailgintos ir at
lyginimas padidintas. Jie iki 
sziol del atostogų gaudavo

Kai Vengrai sukilo priesz 
Sovietus, tai Sovietu Rusija 
tuojaus pasiuntė dvide- 
szimts divizijų savo armijos 
in ta kraszta ir in kitus sa
vo pavergtus krasztus.

Czia, szitas žemlapis pa-

rodo kiek Europos krasztu 
Sovietu Rusija dabar valdo 
ir turi pavergus. Sovietams 
dabar rupi ne tik Vengrija 
bet ir Lenkija ir kiti krasz- 
tai jos susiedijoje.

„ WASHINGTON, D. C. —
! Clare Booth Luce, kuri iki j 
sziol Rymoje, Italijoje atstovą-; 
vo musu kraszta, kaip musu;
Ambasadorka, isz savo parei- Valley Coal kompanijos Prezi- 
gu parsitraukė del sveikatos.

’ Jos vieton Ambasaroriumi! Pa^ran°s-
paskirtas James D. Zellerbach, i Kompanijoms szitas algų pa- 
isz Vokiszkos kilmes, pramo- .................   - ■
nininkas isz San Francisco, Ca- tukstaneziu doleriu. tas, ar czia buvo žmogžudyste
lifornia. ; Policijantai spėja kad tie ar gal nela’me. j

Jam Italai ir Italija gerai pa-1 vagiai inlindo pro langa kuri 
; žystami, isz 1948-1950 metu.! Jie iszmusze ir paskui duris at 
Tada jisai rūpinosi priežiūra sidare ir viską iszsinesze. 
Italam teikiamos Amerikos pa- į ------ ;---------------

' geltos ir paszelpos. ; MARINAS
----------------------------------------------- 1

dentsa sako kad anglys dabar

Bet vienas mažas pipirukas 
ant viso to nesutiko. Jis nenori 
nieko bendra turėti su Kalėdų j APVOGĖ APTIEKA 
Diediene, pasiaiszkindamas 
jai: “Tu mums neatneszi Ka
lėdas, bet Diedukas jas mums 
atnesza. ’ ’

DRAIVERAMS
APDRAUDA

WASHINGTON, D. C. —
Yra rengiama byla, kuri gal 
taps instatymu, kad visi auto
mobiliu draiveriai bus privers-

leriu. Ir atostogų laikas yra 
pailgintas nuo deszimts iki ke
turiolikos dienu.

Akis Už Aki”

Nebuvo jokios permainos' 
kaslink to pusdolerio nuo tono, 
kuris eina in mainieriu paszel-j 
pos iždą.

MOLOTOVAS NAU- '
JOSE pareigose!

MASKVA. RUSIJA. — Mo 
UZMUSZTAS lotovas yra paskirtas naujom! 

-------- ' pareigom — valstybes prižiu- 
IWAKUNI, JAPONIJA. — retojum.

PHILADELPHIA, PA. — į Amerikos Marinas, Saržentas Į Iki sziol tos pareigos buvo 
Vagiai apvogė Alex Shermano j Mansfield, dvideszimts sze- nežymios, bet Molotovo ranko- 

sziu metu amžiaus, isz St. Louis se gali pasidaryti svarbios, nes! 
buvo užmusztas, kai jis susi- nuo jo priklausys pinigu tei-Į 
musze su kitu Marinu viena- kimas visoms ministerijoms, 
me saliune. Kai kas mano, kad Moloto-;

Marinu sztabas to kito Ma-'vas nustumtas in užpakali, in; 
rino varda nepaskelbe kol ka- užkampi, bet kiti sako ir gal-; 
riszkas teismas iszspres kas voja, kad jam suteikta daugiau! 
czia buvo kaltas ir kaip tos galios ir intekmes kisztis in vi-' 
peszytnes prasidėjo ir kaip tas daus reikalus ir gražinti Stali- 
pirmas marinas buvo užmusz- į no tvarka ir linija.

aptieka ant Passyunk Avenue, 
', apie devinta valanda isz ryto.

Vagiai beveik visa nakti dir
bo, iszneszdami visa tavora isz 
tos aptiekos, kur buvo sukrau
ta jau visi daigtai del Kalėdų.

Alex Sherman sako kad jis 
dar tikrai nežino bet spėja kad 
tie vagiai iszsinesze tavoro ver
tes tarp pusketvirto ir keturiu

■1 ■-U'.-’-- .
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Mašyte, Carol Ann Moli- 
aro ežia su savo motina ir lė
lė pirm negu ji ėjo ant oper
acijos in Massachusetts Ge
neral ligonine, kur jai buvo 
iszimta viena akis, kuri bu
vo vėžio liga sužaluota. Dak
tarai stengiasi ta vėžio liga

sustabdinti kad nereikėtų ir 
karie aki iszimti.

Ta lele kuria mažyte laiko 
savo rankose yra Kalėdų do
vana. Mažyte nežino kas 
czia darosi ir jaueziasi links 
ma.

SKAITYKIT - “SAULE” PLATINKI!

f <
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Dabar daug- skaitome ir gal 

daug daugiau kalbame ir 
sprendžiame apie tmis krasztus 
kaip Vengrija, Lenkija ir Sy- 
rija. Bet per savo karsztuma ir 
savo mielaszirdyste nepamirsz- 
kinie kad ežia nėra nei laisves, 
nei tikybos klausimas. Czia 
grynai Politinis klausimas, ne
žiūrint kiek 'žmonių žūva ar 
žus.

Demokratai rinkimus pralai
mėjo, už tai kad jie netinkama 
delegatą, Stevtnsona buvo pa
sirinkę. iStevensonas buvo per 
pastaruosius rinkimus sumusz- 
tas. Ir niekados in musu rinki
mu istorija sumusztas kandida
tas nėra laimėjęs rinkimus. 
Mums iszrodo kad Demokratai 
butu daug geriau pesze ir gal 
ir laimėje rinkinius jeigu jie 
butu kita kandidata pasirinkę, 
kaip ta Poną Kennedy. Tik 
gaila kad jis Katalikas ir Ka
talikui, rodos, nėra vilties lai
mėti ta musu kraszto pirmąją 
vieta.

Pypkes Dūmai• penkis tukstanczius auksinu 
ant pradžios gyveninio.

— O mano Dieve! Paszau-
ke Antanukas stebedamiesi ka 
darai pone meisteriene? Asz

Ta Pat Žinia

Lenkija nusikratė Sovietu, 
bet neatsisakė Komunizmo. 
Komunistai sukilo -priesz So
vietu Komunistus. Tai nežiū
rint kurie tenai laimėjo ar lai
mes, Komunizmas tenai viesz- 
pataus. Ka panaszaus mes ma
tėme ir Jugoslavijoje. Jugosla
vai atmete Sovietu valdžia, bet 
krasztas pasiliko in Komunis
tu rankas.

Nors Repulblikonai laimėjo 
szitu rinkinius, bet jie turėtu 
atsiminti kad ne ju partija, lai
mėjo, bet buvęs karininkas, 
garbingas, szypsojantis Eisen- 
howeris laimėjo visai partijai 
tuos rinkinius.

Tas pats daibar randasi Len
kijoje ir tas pats bus ar Ibutu 
buvę in Vengrija.

Kai Lenkijos Kardinolas !bu- 
vo iszlaisvintas Lenkijos Ko
munistu jis tuojaus pasakė kad 
jis ir jiems prieszinasi. Tas 
pats buvo su Kardinolu Mind- 
szenty.

Kai kurie dvasiszkiai nori 
dabar mus intikinti kad czia 
yra karas, sukilimas priesz 
Bedievius Sovietus. Bet jie ne
pasako žmonėms kad jie dabar 
gali szokti stacziai isz skaura- 
dos in paczia ugni.

Lenku nauja valdžia nėra 
nei kuomi palenkesne Katali
kams kaip buvo Sovietu val
džia.

Mes linkime viso gero Prezi
dentui Eisenhoweriui ir jo par
tijai, bet primename kad ne 
partija, bet Eisenlioweris lai
mėjo tuos rinkimus.

■ • •'
Kaslink musu redakcijos ar 

musu sztabo, tai mums visai 
nebuvo svarbu kas laimes tuos 
Rinkimus. Mes tik norėjome 
kad geriausias kandidatas lai
mėtu, kad jis mus vestu taikos 
ir laimes keliu. Ar Ponas Ei- 
senhoweris yra tokis vadas? 
Tik laikas mums parodys!

• •_______

Mes jam vėliname ilgu metu 
ir pasekmingos valdybos ir no
rime kad jis, o ne jo Vice-Prezi- 
dentas Richard Nixonas musu 
kraszta vestu in ateiti.

Du kiemai, dveji namai, 
Panemune takas. 
Taku ėjo du kaimynai, 
Susieję sznekas. 
Laba diena! Laba diena, 
Kur kaimyn keliausi? 
Pas tave! Asz pas tave, 
Kaimyne, rengiausi. 
Kas girdėti? Pas mane 
Garnys buvo sziandiena, 
Pas mane ta-pat žinia, 
Tokia pat naujiena. 
Jeigu duktė? Jeigu sūnūs? 
Džiaugkivos ka gave! 
Praszau tave in kumus. 
O asz praszau tave.

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

Skaitykit “Saule”
w “ “ “ “ “ " ▼

:: DU KELIAI ::

Rinkimai del Prezidento ma
žai ka reiszke. Žmones buvo 
beveik galima sakyti Eisenlio- 
werio apmoninti. Jie nebalsavo 
už Republikonus, bet už buvusi 
gerbiamai karininka, Eisenho- 
weri. Aiszkus priparodinimas 
tam yra kad Demokratai palai
ke savo virszenybe Senate ir 
Kongrese. Mat, isz to aiszku 
kad tu Republikonu pergale 
buvo tuszczia, atsižvelgiant in 
Demokratu laimėjimus Senate 
ir Kongrese.

Už viena dalyka visi mes es
ame dėkingi: Nežiūrint ar mes 
Demokratai ar Repu’blikouai; 
po Rinkimu mes ta paczia val
džia remiame ir už ja stojame. 
Dabar Kongresas ir Senatas 
yra Demokratiszkas, ir mes 
remsime Demokratiszka Kęn- 
gresa ir Senata; Prezidentas 
yra Republikonas, ir mes rem
sime, kiek galėsime Republiko
nus. Tai laisve; kaip kas nori 
daro!

MPirkie U. S. Bonus!

Gal tik vienas kita Preziden
tas tiek balsu gavo kaip Eisen- 
lioweris gavo, bet niekados ne
buvo atsitikę taip kad vienos 
partijos kandidatas laimėtu 
rinkimus del Prezidento, o kita 
partija palaikytu vyriausybe 
Senate ir Kongrese tuo paežiu 
sykiu. Reiszkia, žmones nebal
savo už partija, bet tik už as
menį, Dwight D. Eisenhoweri.

Dauguma žmonių, tai bijo
dami kito Pasaulinio' Karo, 
taip pasitikėjo in Eisenhowe- 
rio szypsni ir jo tuszczius pri- 
žodejimus kad jis mus iszgelbe- 
jo ir iszgelbes isz kito k:aro kad 
j,e, nieko nepaisnidami balsavo 
už ji. O daibar, kaip tik po tu 
rinkimu, mes randamies baisia
me pavojuje insivelti in kara 
Vidur Rytuose, kur Žydai su 
Arabais yra susikirte, ir kur 
dabar musu didžiausias szesz- 
tasis laivynas yra nuplakęs ir 
yra pasirengęs stoti in kara!

SKAITYKIT 
'“SAULE”=ž£S 
PLATINKIT!

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

galėjo spetie dastatinetie dar
bininkam dirbo, szlove apie 
darbus Pjuklaitienes augo, po 
svietą.

Po deszimts metu priguhnin- 
gos darbo Antanuko Pjuklai
tiene už penkiolika tukstanezru 
auksiniu gatavu pinigu. Dora 
Pjuklaitiene aiprokavas savo 
turteli, o pasirodavinus su savo 
suaugusiu sūnum paszauke 
Antanėli ir tarė:

— Klausyk-gi geras vaike,
• ! • 

per tave stojausi ponia, tunu 
isz tavo malones keturesde- 
szimti penkis tukstanczius tur
to, kuriuos per tavo procia su
dėjau.

— O pone meisteriene, tai 
pats Dievas davė, ba asz tiek 
negalėjau uždirbt.

— Ne, mano Antanėli, kal
bėjo toliau Pjuklaitiene, Die
vas nedave nes laimino tavo 
dora, procia, ka alpsieme del 
naszles ir sieratos prigclbet, tas 
Dievas, ka niekados nepalieka 
be nagrados už gerus darbus, 
nori tau užmokėt per mano 
rankas. Sztai Antanėli, tarne 
varstote, da dirbai del manes, 
atiduodu viską del tavęs ir tai
sės visus noezinas kokios tik 
randasi priek tam duodu tau

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

^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦^♦♦♦**<*****Z*****X***********************»**

Sieniniai Kalendoriai 1957m.
15 col., ploczio x 23-3/4 cot, ilgio 

Dabar po 50c arba 3 už SI .35

t

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

negaliu to visko priimtie, ba 
tai butu didele skriauda del 
jus.

— Ne' ne, mano vaikine, 
kalbėjo susigraudinus mesite- 
riene, jeigu tu, tai sziandien 
duonos neturetau, arba kur 
name prieglaudos gyvenimą 
vestau. Paimkie per tai, kaip 
savo tegu tau Dievas laimina, 
tegul isz t uju pinigu užauga 
tau tukstan ežiai.

Antanukas pabueziavo abi 
rankas meisterienes ir insiver- 
ke kaip mažas kūdikis. Sztai ir 
likosi ponu daugybe turėjo vi
sokio medžio sauso, tris eiles 
puiku rankandu ant pardavi
mo, apie del dvylikos stalioru 
varstotus ir visokiu noezinu, 
penkis tukstanczius pinigu pa- 
laiminima naszles, tai ko dau
ginus Antanui reikėjo?

Pasamdė sau s'tuba ant di
džiausios ulyczios miesto, pui
kiai papuosze ir pradėjo ant sa 
vo rankos dirbt. Darbas ėjo 
teip, jog nespėjo priiminėt, no
rint net dvideszimts gizelu dir
bo Antano varstotineje.

Kada jau teip insitaise’ ir
gerai jam ėjosi, ne viena karta 
mistino mano Dieve asz czion 
viso pilnas, o mano brolelis 
Grigaitis gal kur bada kenezia! 
O kad jis kokiu stebuklui atsi
rastu, tuojaus pasidalicze su 
juom turtu. Ant galo pradėjo' 
Antanas mislyt apie paczia, ba 
jau daeitinejo trisdeszimta me
ta.* Ne imsiu turtingos, kalbė
jo in save, padarysiu laiminga 
kokia biedna sierata, ka gal 
duonos kasnelo neturi, teip 
kaip asz buvau, kada in ta 
miestą pribuvau.

Puse meto praėjo nuo to pa- 
stanavijimo, o Antanas da pa- 
czios nerado, kada karta nede- 
los diena praeitinejo apie li- 
gonbuti, iszgirdo dideli verks
mą ir paregėjo jog isznesza 
gralba, o jauna mergina biednai 
apsiredžius, eidama paskui 
graba graudžiai verkdama kai- o o
bėjo:

—• O mano Dieve, ka asz 
daibar pradesu be tavęs motinė
lė asz varginga sierata, kad asz 
butau drauge su tavim numi
rus, ba asz gyvent ant svieto 
nenoriu!

Girdėdami raudojanezia mer
gaite katrie praeitinejo, teipos- 
gi susigraudinia verke drauge 
su ja. O Antanui teip pagailo 
merginos, jog pats ėjo paskui 
gralba ne atnt kapiniu ir palai
do jas sugryžo nuludes.

Jauna mergina užėmė vieta 
jo szirdyje kuri teip dideli tu
rėjo prisiriszima prie motinos 
pradėjo isz tolo klausinėt žmo
nių ir dasižinojo jog tai buvo 
duktė sziaucziaus ant nelaimes 
pragėrė puiku narna, o ligūsta 
paczia. ir duktere 'paliko numir
damas be szrnotelio duonos, jog 
duktė Agute per penkis metus 
maitino savo motina sunkiai 
uždarbiaudama. Nereikejo An
tanui dauginus žinoti pastana- 
vijo da geidaus ir tikrai dasi- 
žinot apie Agute, nuėjo pas 
Pjuklaiitene, o palbucziaves 
ranka, tarė:

— Turiu pas jus praszyma.
— O koki? Atsake Pjuklai

tiene.
—• Užsimaniau apsipaezuot.
— Ar gal manes atejei pra- 

szyt kad pripirsztau?
— Tai nevos teip, atsake 

Antanas.
—- O ar turtinga? Užmynė j

Pjuklaitiene.
— O kas man isz turtingos, 

atsake Antanas, jeigu man da
vėte duona in ranka, tai galu ir 
su ubage pasidalyt, o vis bus 
duoneles invales.

— Bijokie Dievo atsake 
Pjuklaitiene, ka ant tokio apsi- 
paeziavimo žmonis pasakys, 
jog tokis bagetas meisteris ima 
kokia nuskurdę už paczia. iSzi- 
tai ana vakar prasze manėj* 
vienas isz turtingu meisteriu 
idant ju vienturte su gera pase
ga supažintau su tavim ir 
pirsztau.

— Jau tai ta je su didele pa
segu palaikykite del kito, ba 
asz pinigu negeidžiu, o asz mis- 
linu apie Agute, man labai pa
tiko, žinau tiktai, jog bus gera 
pati, jeigu buvo gera duktė del 
motinos.

— Na, tai ka nori? Paklau
sė.

— Sztai noriu idant su- 
vestumete mane su ja in arti
mesne pažinto. i

—- Asz ją pažinstu, tarė 
Pjuklaitiene, teip kaip pati sa
ve, pas mus skiepe puse meto 

, gyveno.
— Na tai ka? Klause Anta

nukas, su baimia žiūrėdamas in 
akis Pjuklaitienei.

— -Gera mergina, neturiu 
ka ant josios pikto sakytie, at
sake, diena ir nakti dirbo, kad 
iszmaityt paliegusią motina, ir 
niekad ant to nerugojo, kelda
vo prisez diena ir užsiiminėjo 
siuvimu, o eidavo gult apie pu- 
saunakti.

—i Na tai ir gerai, kalbėjo 
Antanas su džiaugsimi sztai 
praszau idant ja paszauktume- 
te pas save, pasakytumėte jog 
asz mistinu' ja, paimt sau už pa
czia ir paimkite ja pas save ir 
apdova.ninkite kaip priguli asz 
duosiu ant visko kiek reikes, o 
paskui nuvesite mudu in baž- 
nyczia ir tegul isz jusu rankos 
visatine turėsiu laime.

— Ir teip stojosi Pjuklai
tiene nusiuntė papraszyt pas 
save Agute, kuri kaip dažinojo 
alpie tai, jog Antanas Szakutis 
pirmutinis ir turtingiauses sta- 
loris Lubline, nori su ja apsi- 
paeziuot, insiverkus tarė:

— Pone meisteriene, kam 
isz biednos sieratos darytie 
juokus.

— Ne, mano dukrele, kal
bėjo Pjuklaitiene. Dievaži, asz 
teisvbe sakau. Jis tave mate, 
kaip laidojai savo motina ir da
sižinojo kaip prisižiurinejei li
goje ir isz savo ranku proces 
maitinai, tai jis pasakė, jog tik
tai tu jam gali inneszt laime in 
narna. Girdėdama tai Agotėlė, 
su graudumu tarė:

— Ir kodėl geras Dievas 
nedave man tosios laimse tada, 
kada buvo gyva mano biedna 
motinėlė, tai nebutu numirus 
varge, verkdama ant mano sie- 
ratystes.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
<nysra. 404

N o.l 02—

gas kriminahszkas 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..111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz rnaiszb iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis J urgis, 
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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
<6 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

No.142—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, 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 Naktų 
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 
Ėroliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20o.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; 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 Simus Mal- 
kiaus; 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.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija 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 Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

imslapin. 50c.
Prakeikta, meiliu- Pirkie U. S. Bonus

UrU 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.

ĮRt3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: i
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., • ĮĮ. S.
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DU KELIAI
(Tasa)

Jau ’buvo gerai po piet pri
ėjo vaikinukai kryžių tarpe 
dvieju keliu, vienas in deszine 
kitas in kaire. Abudu brolei 
priėjo prie kryžiaus, Antanu
kas atsiklaupė ir pasimeldė 
kaip mokėjo, davė ubagelui isz 
savo pinigu gautu nuo Petro, 
tris skatikus, ka sėdėjo- po kry
žium, giedojo nuobažnas gies
mes, pindamas gurbelius isz 
karklelu. Grigorįukas-gi sėdo 
pavesije po krumu ir valgė 
duona su sūri u.

— Katruo eisi keliu? Pa
klausė Antanėlis brolio, kada 
pasilsėjo' ir rengėsi eitie tolyn.

— Asz szituoju, tarė Gri
gas, rodydamas ant mažsenio 
kelio nelabai ligaus.

— O asz szituom, atsake 
Antanėlis, tiesu vieszkeliu.

— Gali eiti sau szituom, o 
azs eisu szituom, ba man tas 
patinko geriau. Ir negeras vai
kas paszoko ant lygiu kojų, lei
dosi tekinas in krumus neipai- 
sedamas ant verksmo Antano, 
kuris norėjo ji vytis, ir ant galo 
nuvargęs 'bėgimu per smiltina 
puolie nebagelis, netekes bro
lio. Matydamas tai ubagėlis 
prisiartino prie verkenczio An
tanuko ir iszklausinejas jo, ka 
tai ženklina, tarė:

SVARBUS 
PRANESZIMAS!

Apie ‘Saules’
Prenumerata

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

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

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui! 
“Taipgi sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
kescziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu , 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame,
— “Saules” Leidėjai.

— Nesigailėk nedoraus ’bro
lio, kuris tau toki gailesti pada
re, eikie sztai tuom tiesum 
vieszkeliu, ba geriauses tiesus 
kūles, laikykis jo kelionėje, lai
kykis gyvenime. Eikie, eikie 
mano vaikeli tiesink, o daeisi 
in dideli miestą, kur gyvena 
geri žmonis, tenais taves> Die-

Viena moterele isz 
lllinojaus valstijos, 

Kuri nevos pasninkavo ilga 
laika, 

Perlauže savo pasatnavijima 
Ir vela pradėjo valgyt. 
Toji neiszmanele geide 

priversti savo «vyra, 
Idant prigulėtu prie 

josios bažnyczios, 
Bet vyras buvo užsikietejas, 

Ir nesutiko ant praszymo 
savo pacžios.

Bobele insiuto ir sumanė 
pasninkaus, 

Tol, kol josios vyras 
neatsivers, 

Bet vyras nebuvo kvailys, 
Ir nesutiko ant to, 
Kalbėdamas sau: 

“Tegul boba pastimpa isz 
bado, 

O asz pasiliksiu tuom 
kuom esmių.” 

Įr dalaike savo žodi Ir dalaike savo žodi.
Gal tai pirmutinis vyras 

ant svieto, 
Kuris perlauže “upara” 

savo bobeles, 
Ir nesutiko ant josios 

užsispyrimo.
* * *

Žmogus likos sutvertas 
Del to kad dirbtu.

Kada tūlas darbininkas 
Isz didelio miesto Vestuose, 

Pabaigė dirbti per 
szeszios deszimts metu, 
Del savo kompanijos, 

Prezidentas tosios 
kompanijos, 

Padovanojo jam keletą 
szimtu doleriu, 

Auksini laikrodėli ir pensija, 
Ligi pabaigai jo gyvenimo 

Bet tasai darbininkas, 
Atėjo ant. ryto jaus prie 

Savo darbo, kaip paprastai.
Norints jau buvo pasenas, 
Bet ant senatvės nenorėjo 

tinginant, 
Linksmiau jam buvo 

Uždirbinet ant duonos, 
Ir aplaikinet užmokesti už 

savo darba.
Del jo darbas tai 

gyvastis!
Kožnas sveikas žmogus 

Jaunas ar senas, 
Negali būti laimingu jeigu 

neturi darbo.
Tinginiavimais gali 

iszrodyti meilu, 
Bet tiktai teisingas darbas 

Atnesza žmogui tikra 
laime, 

Ir užganadima sziam 
gyvenime!

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

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.

vas neapleis. Ir leidosi Antanė
lis laiminantis per ubagėli, 
graudžiai verkdamas; teip jam 
buvo gaila negero brolio.

— O Dieve mano Dieve, 
kalbėjo in save, kada asz ji 
pamatysi! ir be paloves verke.

Ėjo teip Antanėlis pats vie
nas per asztuones dienas, pas
kutine diena kone bada kentėjo 
ba jau duonos, sūrelio ir pini
gu stokavo, kad sztai asztunto- 
ja dienoja apie vakara paregė
jo miestą Lublina. Nes jau pra
dėjo temt, negalėjo pribut in 
miestą vidurnaktyje, kur netu
rėjo jokio pažinstamo, sumisli- 
no per tai pergulet mažoje kar- 
cziamoje netoli miesto, o suval
gęs paskutini szmoteli duonos 
kuri dai paczedino, atsigulęs 
karcziamoje ant suolo užmigo. 
Anksti ryta, kada pradėjo zva- 
nyt bažnyeziose Lubline, in- 
eitinejo Antanukas in miestą 
perimtas didele baime pamatęs 
augsztus mums 'daugybe žmo
nių sukinancziusiu ant ulycziu, 
ėjo drebėdamas, szirdis isz bai
mes drebėjo, ’aszaros spaudėsi 
in akis, ant galo apkvaitytas 
riksmu ir barszkejimu vežimu 
ir briczku važiuojaneziu ant 
turgaus in miestą, pamate ant 
vienos isz ulycziu ineinanczįus vienos isz ulycziu ineinanczįus 
žmonis in bažnyczia ir drauge 
su jais nuėjo. Liejas in 'bažny
czia Szv. Dvasios, kur kunigas 
buvo prie altorius ir Miszias 
laike, atsiklaupė, ir su aszaro- 
mis meldes praszydamas susi- 
mylejimo Dievo.

Ir matomai likosi iszklausy-. 
tu, ba. po misziu iszejo Antanu
kas smagesniu isz bažnyczios, 
dairėsi drąsiau, ir kada stovė
jo netoli bažnyczios ir mistino 
in katra szali nusiduot, kokia 
tai motere miesczioniszkai pa
sirėdžius, su kvietkuotu ceikio 
szlebe, su muczele ant galvos 
nutvėrė jam už rankos ir pa
klausė :

— Ko teip 'mano vaikeli 
szlumbai bažnvežioję ?

— Antanukas isz duszios 
apsakė apie viską, o gera mo
tore tarė:

— Neverk mano vaikeli, 
griekas verkt sieratai, ba turi 
gera apglaubeju danguje. Mel
dėsi tikrai Dievas tavęs isz-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas y elnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

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

Because you eavesdropped when they talked to Santa ... you know 
what they’ll dream of tonight. And, chances are, while they sleep, 
you’ll be arranging the gifts under the Christmas tree . . . making 
those dreams of tonight come true.

But what about their future dreams? Have you started planning 
for them? You can, you know, by buying an extra gift—the gift of a 
U. S. Savings Bond —this year and every year until they’re ready 
for those big dreams like college and marriage.

Remember this. Savings Bonds grow each year just as they do. And 
they’re one of the safest investments in the world. The principal is 
guaranteed safe — to any amount —by the 
U. S. Government. And the rate of inter
est is guaranteed sure.

So buy a Savings Bond for someone you 
love this Christmas and every Christmas. 
And to help make your own dreams come 
true, sign up for the Payroll Savings Plan 
where you work, or buy Bonds regularly 
where you bank. •

Part of Every American’s 

į Savings Belongs 

in U. S. Savings Bonds

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

klausė, o dabar eikie su manim.
Netoli kliosztoriaus Domini

konu, prie Zlotos ulyczios inejo 
miesezionka su Antanu in mu
rini narna ir iilvede ji in viduri 
kurioje stovėjo prie varstoto 
staloriszko ne jaunas pasibai
gęs vyras ir keleli gizeliai.

—- Klausyk Mateuszai, tarė 
motere in pasibaigusi vyra, 
sztai atvedu tau gizeli ir apsa
kė kaip suėjo su Antanelu.

Pats meisteris ir gizelei pa
dėjo oblus, prisižiurinejo ant 
nedrąsaus Antanėlio, o kada 
pabaigė apsakyma, pone meis- 
teriene, josios pats paklausė 
Antanuko.

— O ar tu nori mokintis 
staloriaut?

— Kodėl ne, atsake Anta
nukas, nedrąsiai, džiaugėsi jog 
rado szokia, tokia prieglauda.

Gera, motere tuojaus prival
gydino vaikiuką su kopūstais 
ir mėsa ir nuvede in tvartelio' 
ant szieno, idant pasilsėtu po 
kolonai, kur Antanukas miego
jo lig paežiu pietų.

Vakare, kada rengėsi eitie 
miegot, liepe meisteriene jam 
sukalbetie poteri, kuris Dieva-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais Į.

160 Puslapiu ]J
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 5 
Iszaiszkina sapna ir kas ]• 
ateiteje stosis. Su priedu Ji 
planatu ir visokiu burtu. Ji 
Knyga in minksztoa po- j! 
pietos virszeliuose. :: :: J>

Pinigai reikia siusti su ]• 
užsakymu: Jį

Tiktai,. . . $1,00 i’Saule Publishing Co., Jį 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Jį

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
; ... MALDA ... ;

; Viesz. Jėzaus ir ’ 
■ Motinos Szvencz. ■
J Sapnas Motinos Szven- J 
J cziausios, mieganezios J 
: ant kalno Alyvų, žemei J 
J Batanijos, bažnyczioj Į 
J Szv. Mykolo Arkaniuolo. J

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

SAULE PUBLISHING CO., 
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■žiu kaip rezgi, jog net motere 
sau už galvos nusitverus pa
smaukė.

—• O tai žmonis isz tu muži
ku! Juk vaikas nemoka poteri 
ir kažin ka. plovoje, juk tai 
bausme Dievo! Tai Sodoma ir 
Gomora.

Ir gera, motere konia dsa 
valanda kankinosi ir prisakė 
jam idant kas ryta ir vakara 
ateitinetu pas ja ant maldos.

Ant rytojaus jau Antanukas 
akvatnai ėmėsi už darbo ir ne
trukus visi ji pamėgo, ba buvo 
paklusnas, maiszus ir darbszus 
niekam in kele neparėjo, jokiu 
liežuviu nedaro ir neiszejo' me- 
nesis, O' ženkliva žingsni pada
re moksle.

Meisteris pamisimo tuojaus 
koki jame turės nagingo ir 
darbsziu darbininką, o pone 
meisteriene tankiai kablejo:

—• O ho, asz moku žmogų 
pažint.

Toliaus pradėjo Antanuką 
siuntinėt in nedeline amatisz- 
ka mokykla, kur in pora metu 
iszmoko gerai skaityt, raszyt ir 
rokundu.

Tasai meisteris kuriam Ap- 
veizda pavede Antanuką, va
dinosi Pjuklaitis aibudu buvo 
geradejai gizeliu ir mielaszir- 
dingi. Mateuszas tikras ir lėtas 
žmogiszczes, buvo vienas isz 
geriause meisteriu Lubline, o 
kas labiause ne girtuoklis ir 
teisingas, nevieno darbo neisz- 
leido bile sulipinto, neirninejo 
brangai, o prie paezedumo tu
rėjo apie pora tukstaneziu rub
liu. Pavalgyt turėjo invales ir 
gardžiai miegojo. Niekiause 
tiktai buvo tas jog Mateuszas 
neturėjo geros szeivaitosi kriu- 
ne be palovos, o ežia da norė
jo ant svieto pagyvent kad su- 
n u vienatini žmogum padary- 
tie kuris tik vienas isz szeszeto 
vaiku pasiliko. Labai rūpinosi 
su juom ba nenorėjo mokintis 
stalorystes, vaiksztiiiejo in kla
ses, skaitė knygas ir lavinosi 
ant pono. Mateuszas kalbėda
vo : Tai ve, ant didelio' pono no
ri iszeitie paniekindamos tevy- 
nius amatus.

Po perbūtam paskirtam lai
kui, Antanukas likosi. gizelum, 
o toliau ir stojo meisterium ir 
buvo kaip tai sako, deszina 
ranka poniu meisteriui, kuris 
kas kartas slobo, daugiau lovo
je gulėjo ne prie varstoto sto
vėjo.

Po metu po’ pastojimui An
tano in meisterius, numirė 
Pjukaitis su dideliu gailescziul 
vaikino, kuris verkdamas gai- 
lei, padirbo jam graibai. Pone 
meisteriene net plaukus sau ro
vėsi laike szermeniu, ba gyve
no su savmi gražiai, be barniu

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50£ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

r'-i’i.n ir vaidu. ' ■ ;
— G Dieve, mano Dieve,' 

kalbėjo po szermeniu in Anta
nėli, ir ka asz dabar pradėsiu? 
Turėsiu eitie ubagaut. Tūks
tanti auksinu vos turiu, kaip 
ežia bus gyvente ir kaip sunui 
mokslą duoti?! Jau varstotines 
negalėsiu užlaikyt, ba ar-gi mo- 
terei apie tai mislyt.

—* ’Pone meisteriene, tarė 
Antanas, buezuodamas jai ran
ka, nesirūpink teip labai, asz 
jums dirbsiu isztikimai ir tei
singai ir ant jus ir jusu sū
naus, teip man Dieve padek vi
same jog* asz. teisybe‘kalbu.

— O tu mano Antanėli, ta
re susigraudinus meisteriene, 
juk tu gali ant saves dirbtie.

— Asz eisu tada, kaip jau 
jus manės nereikalausite, ir pa
sakysite eikie jau sau Antanė
li, ba jautėsi nereikalingas. Juk 
mane priglaudėte ir nuo bado 
atgynete, iszmokinote garbint 
Dieva, o asz jus dabar turetau 
apleist ir ant vargo palikt? Juk 
asz tada negaletau dryst pote
rėli sukalbėt ir bijotau in dan
gų dirstelėt, ba mano ten visa
da kas sznalbždetu in ausi. O 
Antanuk, Antanuk, kokis tu 
niekszas. Tai susimilk ant 
manes pone meisteriene, neda
rykite man tosios skriaudos, ba 
man negailesties szirdis truk
tų.

Meisteriene insiverke pade- 
kavojo Antanelui ir visa var
stotą jam pavede.

Doras vaikinelis ėmėsi už- 
darbo su visom pajiegom vasa
ra kaip tiktai szvinta, o žiema 
procevoje nakti prie žiburio ir 
teip pabaiginejo darba, jog ne-

(Tasa Ant 2 puslapio)

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

Musu Skaitytojas
1

I

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn.
Jis skaito laikrasztininkus. ’ 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito^ 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 4 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

U^A - B - CELA=
; arba pradžia | 
i SKAITYMO •: 
: ...ir... i;
’ RASZYMO i’ 
’ 64 pus. Did. 5x7 col. i; 
i’ Dabar Po 25c. i; 
![ Saule Publishing Co., ![ 
į Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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1

Didžiosios Lietuvos Kunigaik- 
sztis Keistutis užėmė Moskva; 
1917 m., Halifax mieste baisi, 
nelaime. Laivas su kariszku: 
duliu, dinamitu, užsidegė ir su
sprogo'. Tūkstantis du szimtai 
dvideszimts szeszi žmones žu-j 

! vo; keturi szimtai visiszkai! I 
j dingu; trys tukstanicziai mimu 
buvo sugriauta. Uostai trys 
tukstaincziai myliu nuo to su- 
sprogimo pajuto tas sukeltas}

• bangas; 1938 m., Prancūzija} 
Į — Petnyczioj pri puola, Szv 

vais Ilguniute, nuo 706 West' 
Spruce uly., numirė pareita 
Pctnyczios vakaru 11:10 valan
da savo namuose.
me Maizevilleje, apgyveno. ;a,a Japon|1 staį_
mieste 1930 metuose. I atiko užpulta. Amerikos laivai 
savo vyra Joną; tris suims: Jo-, liaskaJ1(|i|lli. j940111į, 
na isz. Philadelphia; Bernarda, i 
Baltimore, Md., ir 
Miami, Fla., dvi dukterys: Irę-į

Žinios Vietines
—■ Gruodis-Deceniber; pas

kutinis menesis szio meto.

AMER1KIECZIAI
PASILIKS

ICELANDIJOJE

— Tik lįO dienu 
du.

smarkus, 
serga.

ilga laika,

— Szaltis gana
Daug žmonių mieste

— Sirgdama 
Anelia Sebalauskiene, po te-j

! Ambraziejų, o Tautiszka Var- 
idiiie: Ringis. Taipgi ta diena: 
! 1941 metuose Japonija, paskel- 

Voiione gi- G i • » • i n i° hn znrti ni’iocv Arnnrikn rnnr

na, pati Robert Boggs, Miami 
Fla., ir Elaine namie
Alex Elgin, Philadelphia, ir se- 
sere Mare Whitney, California. ' 
Laidos iSeredos ryta su, apiego- 
inis in ;Szv. Juozapo1 bažnyczio- 
je 8:30 valanda ir palaidos in 
parapijos kapinėse.

— Senas gyventojas Kas
paras (Berdosh) Bartaszius, 
saliuninkas, nuo 37-39 So. lOth 
uly., kuris nesveikavo per tris 
metus, pasimirė in Locust Mt. 
ligonbute pareita Sulbatos ryta 
3 valanda. Gimė Lietuvoje, at
vyko in Amerika daugelis metu 
atgal. Kitados dirbo Suffolk ir 
St. Nicholas angliakasy klose, 
o apie 40 metu atgal užsidėjo: 
saliuno bizni. Velionis vedas 
du syk. Paliko tris dukterys; 
Ona, pati Jono Atskanic, isz! 
Philadelphia; Helena, pati! 
Fritz Voigt, Jeiikinstown ir! 
.Mare, pati Vaiteko Kuozio, 
Chicago, 111., du sunu: Kaspe 
ra ir Juozą, mieste; seseri Ma- • I re Kavalauskiene, mieste ir 
daug arnikų. Laidos Seredos 
ryta su apiegomis in iSzv. Juo
zapo 'bažnyczioje 9:30 valanda 
ir palaidos in parapijos kapinė
se.

(gaisras Wiiiecoff vieszbutyje, 
Jokūbą,. |K)įeĮyj(> A t kultai. Gurgia. Szim-

j tas devyniolika žmonių žuvo; 
us su

ma i- 
dar- 
die-'

I946m., John L. Lewi 
stabdė straikas ir paliepė
nieriams gryszti in 
bus
uos

g i y i J. J.L k w w

iki Balandžio pirmos 
1947 m.

Mokykloje

REYKJAVIK, ICELAND. - 
Iceland!jos valdžia, iszsigan- 
dus ir pasipiktinus Sovietu 
žvieriszkumu Rytu Europoje, 

’’ nutarė pavėlinti Amerikos ka
reiviams pasilikti j u kraszte ir 
pasilaikyti tenai Amerikos ero- 

I planams vietas, in Keflavik.
Pirmiau Iceland!jos valdžia 

buvo pareikalavus kad visi 
Amerikicez ai kareiviai iszsi- 
kraustytu ir kad visos tos ero- 
planu vietos butu Icelandijos 
valdžiai sugražintos.

Icelandijos valdžia buvo su
darius sutarti su Amerika 1951 
metais, bet dabar norėjo ta su
tarti panaikinti. Bet kai pama
te kas darosi Lenkijoje ir Ven
grijoje, tai Icelandijos valdžia 
nutarė kad visam tam krasztui 
butu in sveikata, jeigu ant tos 
žemes pasiliktu musu kareiviai 
lakūnai ir musu kariszka 
džia.

jos narys buvo surastas nužu- 
dintas savo vieszbuczio kam
baryje, in North Side.

Policijantai sako kad jis bu
vo prie galva perszautas, buvo 
labai sumusztas.

Jis buvo smuikininkas Way
ne King’s orkiestroje. Jis ka 
tik buvo sugryžes in Chicago 
Nedelioje, po septynių sanvai- 
cziu vajaus su ta Wayne King 
orkiestra.

Policijantai sako.kad jie dar 
negali pasakyti kokia priežas
tis buvo jo nužudinimo, nes jo 
pinigai buvo jo kiszeniuose ir 
niekas kitas nebuvo paimtas 
isz jo kambario.

Be to Tito pareiszke, kad Ja
nos Kadaro vyriausybe, kuri su

yra “pati garbingiausia’’ isz 
visu buvusiu vyriausybių.

Vėliau Tito dar pareiszke, 
kad “Rusu insikiszimas su
stabdė kontra-revoliucija kaip 
didesni blogi.’’

Tuo paežiu metu Tito smerke 
Rusu prievartos veiksmus Ven
grijoje. Czia tai gyvas veidmai
niavimas. Jis ir vieniems ir ki-

vai-

MUZIKANTAS
pir- 
kad

Daraktorius — Ka 
miausia reikia daryti, 
gautis in dangaus karalyste?

Studentas — Reikia pir
miausia numirti, ponas da
raktoriau!

NUZUDINTAS
CHICAGO, ILL. — Penkios 

; deszimts penkių metu amžiaus 
muzikantas, Jay G. Grace, 

1 Wayne King orkiestro, kapeli-

— Seredoj pripuola Szv. 
Sabo, Szv. Krispino ir Szv. Ni- 
ceto, o Tautiszka Vardine: Na- 
meda. Ir ta diena: 1903 m., pir
mutinis politinis Lietuviu sei
mas Vilniuje; 1934 m., Sovie
tu Rusija “iszvalo” nužudo 
szeszios deszimts szeszis savo 
partijos augsztus vadus, kurie 
buvo intarti, kad jie buk buvo 
sudarė suokalbi priesz Sovietu 
valdžios; 1933 m., Dvideszimts 
pirmas priedas Amerikos Kon
stitucijai panaikino aszutonio- 
likta priedą, kuris ‘buvo už
draudęs Svaiginanczius Gėri
mus, kaip arielka ir alų; 1876 
m., gaisras teatro svetainėje 
Brooklyn, N. Y., du szimtai 
asztuonios deszimts devyni 
žmones žuvo; 1848 m., Prez. 
James K. Polk pranesze visam 
musu krasztui kad daug aukso 
yra atrasta'Californijoje; Ir ta. 
diena Konstitucijos Diena Ru
sijoje.

— Ketverge pripuola Szv. 
Mikalojo O’ Tautiszka Vardine: 
Verta. Taipgi ta diena:1370 m., 
pasirasze draugiszkumo sutar
ti su Vokietija, bet ta sutartis 
nebuvo verta tos popieros ant 
kurios ji buvo pasiraszyta, kaip 
paaiszkejo už keliu metu.

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

krasztu pasitikėjimo, Tito Pa
kalba priesz Maskva.

Kad priesz Maskva galėtu 
atsilaikyti, Rusijos užkariau
tuose krasztuose, jis palaiko 
savo szalininkus.

Kad neprarastu visiszkai 
Maskvos, Kremlino malones, 
jai pataikauja iszduodamas sa
vo szalininkus, savo draugus.

Isz viso to susidaro baisiai 
tamsi ir neaiszki Jugoslavijos 
istorija, o patie Tito vieta ant 
tos tvoros baisiai neaiszki ir 
nepastovi.

■ dromo in Caracas, kai jis su
dužo in kaina ir susprogo.

Vienas isz žuvusiuAmerikie-, Rusu tankais žudė savo tauta, 
ežiu buvo trisdeszimts asztuo- 
niu metu amžiaus Bethlehem 

' Steel kompanijos darbininkas
John Zloch, isz Nesquehoning, 
Pa.

Tas eroplanas pataikė in de
vynių tukstaneziu augsztumo 
kaina ir susprogo.

Tai buvo treczia tokia nelai
me szitai eroplanu kompanijai
in mažiau kaip viena sanvaite. tiems yra melagis. 
Asztuonios deszimts trys žmo
nes žuvo tose nelaimėse.

Szitas keturiu inžinu “Con-! _ _ e
■ stellation” puosznus eroplanas ■ Jono ir Angelines Andruliu Jr Ju Szeimynos 

MICHIGAN FARM SURIS
FOUNTAIN — MICHIGAN

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain. Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus* 

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

veže asztuoniohka keleiviu ir 
septynis lakūnus, darbininkus. 
Keleiviu tarpe buvo du maži 
kudikai.

SUDUŽO IN KALNA Lakūnas Marcei Comolbertį
-------- ! pradėjo savo eroplana leisti že-

CARACAS, VENEZUELA. ' myn ties aerodromo. Tuo laiku 
— Venezuelos puosznus eropla- lijo ir buvo ūkanos, bet jam 
nas, skrisdamas in Caracas isz per radija buvo pasakyta kad 
New York, sudužo in augszta jis gali saugiai nusileisti, 
kaina per lietu ir ūkanas. Jis Bet vietoj kad tas eroplanas 
jau beveik buvo pasiekęs savo amt to aerodromo nusileistu, 
keliones tikslą kai jis suružo. del kokios ten priežasties laku- 
Visi dvideszimts penki žmones nas pasuko savo eroplana aug
ant to eroplano žuvo. Deszimts sztyn ir už deszimts myliu nuo 
isz j u buvo Amerikiecziai. to aerodromo tas eroplanas su-

Viena penkių nariu Ameri- dužo hi Naiguoat kaina. Kodėl 
kiecziu szeimyna žuvo toje ne- Rs ta’P savo eroplana pasuko 
laimėje. gal niekados nebus galima da-

Eroplanas buvo mažiau kaip žinoti nes jis su visais savo ke- 
penkios minutos nuo savo aero-

EROPLANAS

leiviais žuvo toje nelaimėje.

K"d neprarastu Vakariniu

YUGOSLAVIJOS TI
TO GAVO PER 

ŽANDA

i VENGRIJA. — Vengrijos 
i sukilimas parode Komunistinio 
i Diktatoriaus Tito veidmainia- 
Ivima, ir dvejopa žaidimą ir 
• baime sukilimo savo kraszte.

Dar priesz sukilimą Tito va- 
' žinejo po Sovietu Rusija ir Jal
ta ir tarėsi su Khruszcziovu, 
kaip juodu isz vieno darbuosis 
bendradarbiaus, kad priesz vi
sa svietą stotu vieninga Komu
nistine armija, jiega.

Buvo sutarta Balkanus pasi
dalinti; O Vengrija turėjusi 
tekti Titui.

Po ano atsilankymo pas Tito 
lankėsi Vengrijos ministeris 
pirmininkas, Erno Geto ir par
tijos sekretorius Janos Kada
ras. Jie yra Tito padupeznin- 
kai.

Isz Jugoslavijos jiedu gryžo 
i Spalio dvideszimts antra diena 
in pati sukilimą.

Sukilimas juos nuvertė ir pa
state Imre Nagy, taip pat Tito 
padupezninka ir Komunistą. 
Szis buvo priverstas tenkinti 
vis didejanezius sukilėliu rei
kalavimus; vytis laukan Rusus, 
siekti Vengrijos visiszkos lais
ves ir szauktis Jungtiniu Tau- 

. tu paramos, paglobos.
| Tito tu reikalavimu nepalai
kė, o Sovietu tankai pasirodė 
Budapeszto mieste.

Janos Kadaras pasidarė vy- 
' riausybes galva ir nuėjo su Ru
sais. Kodėl Tito padupezninkai 
nesusilaukė pagelbos isz Pono 
Tito “i

i Vengrijos sukilėliai iszejo ne _ 
vien tik priesz Sovietus, bet ir, 
priesz visus Komunistus. Tai 
to Ponas Tito nesitikėjo. Jis 
iszsigando ir pajuto pavoju sa-J 
vo kraszte. Jis tuojaus sustip
rino savo policija ir armija 
Kroatu kraszte. Ginkluota sar- ■ 
gyta apstatė Kardinolo Stepi- 
nac namus, suarseztavo savo 
buvusi patarėja ir dranga Mi- 
lovana Dijilas, kuris reikalą-!

Ambasadorka Atsisako
4

Ponia Clare Boothe Luce, 
milijonierka ir raszytoja 
ežia pasiszneka su Preziden
tu Eisenhoweriu, kai ji in- 
teike savo atsisakyma kaipo 
ambasadorka del Italijos. Ji 
sako kad ji buvo priversta

atsisakyti del savo sveika
tos. Ji jau per koki laika 
kaip sirgulioja. Preziden
tas Eisenhoweris jos atsi- 
sakyma priėmė sakydamas 
kad tokios atstoves jis var
giai kur suras.

Tautu Sanjungos Komandorius In Cairo

Majos Generolas E. I. M. 
Burns (po deszine) Tautu 
San jungos komandorius Vi
dur Rytuose, ežia randasi in 
Tel Aviv arodroma, Izraelio 
Žydu kraszte, su vienu pa- 
gelbininku. Jie ežia yra at
važiavę isztirti ir stengtis 
iszriszti visa ta kelbu ir la
bai svarbu klausima tarp

Arabu ir Žydu.
Major Generolas Burns su

sitiko su Egipto Prezidentu 
Gamal Abdel Masser ir su 
juo pasitarė kaslink viso to 
Vidur Rytu klausimu. Bet 
isz visu tu pasisznekejimu, 
rodos, nieko aiszkaus neisz- 
ejo.
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