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Grant Ligonine
Užsidegė

9 Žuvo; 217 Sužeisti

SUPARALYŽIUOTA

NEW YORK, N. Y. —
Tai pirmąjį syki visu Amerikos; 
uostu darbininkai “matrosai”!

$10,0000,000 Iszkados sustraikavo ir uždare beveik!
i ■ : visus uostus.
i NEW YORK, N.Y.—Gaisras' Pirmas keturias dienas uos-!

ISZ VENGRIJOS

Patriotai, Tautininkai
Protestuoja

VIENNA, AUSTRIJA. — į 
Sovietu vergu traukiniai veža;

; CHICAGO. — Vienas spar
; nas Grant ligonines užsidegė, —------ ,---------
!kur randasi maži kūdikėliai/ ant Brooklyn uosto pasiekė vi- tu darbininkai buvo sustraika-; tukstancz.us Vengru jaunimo!
i Slauges isznesze devyniolika sa kaina dūlio, dinamito ir su-; ant Atlantiko mariu ir Gulf, in nelaisve ir in tikra Sibiro
I tu kūdikėliu isz to deganezio . sprogo. Devyni žmones buvo oi Mexico, bet dabar ir Pacif i-; vergija.

užmuszti ir apie du szimtai ke-

Keli Vengrai paslaptomis 
inlipo in ‘Statue of Liberty’ 
ir iszkabino savo kraszto vie- 
liava, kuri ežia yra matoma. 
Sargai ta vieliava nukabino

.kai jie apie tai daž nojo. Jie 
sako kad jie ir dabar negali 
suprasti kaip tie Vengrai te
nai inlipo-ir savo vieliava te
nai iszkabino.

ko mariu darbininkai, po vado- 
bet turios deszimts septyni buvo vyste Harry Bridges teipgi su- dauguma Vengru priesz tai;

straikavo. Prie szeszios de- baisiai protestuoja.
Trisdeszimts penkios mylios; szimts tukstaneziu prisidėjo da

! nuo to uosto namu langai buvo szesziolika tukstaneziu 
kotuoju.

E hiladelphi j os sustraikavo, 
pus-septinto tukstanezio darbi- j 
ninku ir taip uždare visus Phi- i 
ladelphijos uostus.

Apie pus-treczio szimto laivu | 
negali nei iszplaukti nei in-! 
plaukti del szitu straiku.

Frez. Eisenhoweris isz Vasz 
ingtono gražumu prasze kom-1 
panijos atstovu ir unijos vadu; 
greitai susitaikinti ir atidaryti! 
tuos uostus.

Bet po pusanrtos valandos 
pasitarimu, unija nutarė tęsti 
tas savo straikas toliau.

Philadelphijos uoste randasi > 
keli laivai su armijos kariszku 
tavom, bet darbininkai nesuti
ko nei tuos laivus insileisti ar 
isz leist.

Geležinkeliu kompanijos da-'
bar nepriima jokio tavoro, ku-! ne Wiu> bet laisvu teisiu, 
ris turi būti vežamas in uostus,! Daugiau negu deszimts tuks- 
nes tokie freitkariai paskui tu- Į ^ancziu Geležinkelio Darbinin- 
ri stovėti tenai tuose uostuose susLaikavo. Ir taip visas 
kol straikos užsibaigs ir darbi
ninkai sutiks tuos freitkarius! tarP miestu-  
isztusztinti. Viennos miesto Virszininkas

Laivas “Independence” su; yra pasakęs savo žmonėms kad 
keleiviais laukia uoste. To lai- i jis yra praszalines dvylika Ko
vo kompanija dabar vaiszina,; munistu vadu jo kraszte. 
maitina ir palinksmina visus! Tuo pat laiku, Tautu 
savo keleivius visai už dyka; junga yra pristaezius daug! savo darba nes jis ten dabar 
kol tos straikos užsibaigs ir jis1 maisto ir kitu reikalingu daly-1 labai reikalingas.
galės iszplaukti.

Italijos laivas “Saturnia”j 
visai nepaisindama tu straiku , 
iszplauke su trimis szimtais! 
szeszios deszimts penkiais ke- ’ 
laiviais. Laivo darbininkai pa- Mb
dėjo, keleiviams susineszti ant 

Į laivo savo bagažus ir daigtus.
Darbininkai dabar reikalau- 

j ja kad jiems butu dvigubai mo
kama kai tie laivai plaukia in; 
Vidur Rytus, nes tenai yra ka- i 

i ro stovis.
Laivu kompanijos nesutinka ! 

i ant to sakydamos kad jos nega-' 
j ii tokias dvigubas algas mokėti; 
kol tikrai nebus paskelbtas tik-' 

; ras karas.
Tie kurie nesutiko dirbti už; 

(paprastas algas pasiliko na-!
i mie, bet laivu kompanijos grei-; 
tai susirado kitus darbininkus; 
ir ju laivai iszplauke. ;

Kai laivas plaukia in tuos Į

; sparno.
i Gaisras nebuvo didelis,
i buvo baisiai daug durnu nes sužeisti.
! aliejus buvo užsidegęs eleva- j
1 toriaus inžinuose.
i Ligonines slauges ir mokines| sutriusz kinti, iszmuszti nuo to 
ta gaisra sulaikė ir galutinai; susprogimo.

į užgesino pirm negu ugniage- Trys žuvusiuju buvo jauni 
; šiai suspėjo pribūti. i vaikai, kurie prisiartino prie

Apart tu kūdikėliu ir daug! tos vietos kai jie pamate nepa- 
ligoniu buvo iszvesta ar isz- 
neszta isz kambariu

' sparno, del atsargos.

Budapeszto radijas sako kad ;

prie to
Visa ta

prastai szviesas prie tos vie
tos. Tas susprogimas juos 
rnusze ant vietos.

Daug sužeistųjų buvo

už-
. VIVI CA A g <7 O. v X0CI V U>

! darba gerai ir greitai atliko 
szimtas penkiolika slaugiu ir praeinantieji žmones, kurie 
mkoiniu.

w < •! Į het kiti darbininkai ar žmonesI Q7 kurie ant pensijos gyvena labai
luu XB111V1 atjauezia szitoki pabranginima

nes ju algos nepadidėjo, o 
jiems pragyvenimas kasdien 
brangsta.PRAGYVENIMAS

, VĖL PABRANGO
ŽMOGYSTE UZ $1.00WASHINGTON. D. C. —

Per Spalio menesi pragyveni
mas Amerikoje vėl pabrango ir 
dar iki sziol nėra buvęs tokis, 
brangus.

Tuo paežiu sykiu ir fabriku 
darbininku algos pasiekė aug- 
szcziausiaji laipsni kaslink už-i 
mokesezio, pedes.

Per pastaruosius penkis me
nesius pragyvenimas ir algos 
ėjo ir dar dabar eina augsztyn, 
brangyn.

Apie milijonas du szimtai 
penkios deszimts tukstaneziu 
darbininku fabrikuose gaus 
dar antra nuoszimti daugiau 
algos. Ir tada pragyvenimas dintas in Sing Sing kalėjimą, i 
dar labiau pabrangs. Liepos dvideszimts penkta die-!

Vienas iszgeriaušiu ii tik- • na nuaudinima dvideszimts 
riausiu ženklu pragyvenimo, deVyniu metu amžiaus Howard 
pabrangimo tai visados buvo ir. Englander) Liepos penkta die. 
sziandien yra automobiliu 
kasztai, kainos. O tie nauji, at- 
einaneziu metu automobiliai 
yra daugiau kaip deszimtu 
nuoszimcziu brangesni.

Daug kitu dalyku pabrangs, 
jegiu Suez Kanalas nebus grei-; 
tai atidarytas. Gazolinas ir; 
aliejus jau dabar ima brangti. 
O kai gazolinas ir aliejus pa
brangsta, tai ir maistas ir pra
gyvenimas visiems pabrangsta. 
Nes aliejus ir gazolinas tiek 
daug reiszkia visai musu pra
monei.

Jau dabar yra pabrange se
kantieji daigtai: anglys, alie
jus, gazolinas, daktaru patar
navimas, televizija, automobi
liams tajeriai, nauji ir antru 
ranku automobiliai, namu bal
dai, furnisziai ir panasziai.

Ir už sanvaites, kitos 
daugiau visokiu daigtu 
brangs.

Darbininkai fabrikuose 
žai ka paiso, nes ir j u algos tuo 
paežiu sykiu auga ir didėja;

Žmogžudis Nuteistas

NEW YORK, N. Y. — ii 
Dvideszimts szesziu metu am-, 
žiaus Richard P. Connors, bu
vęs isz Philadelphijos, buvo 
nuteistas nuo pus-asztunto iki 
penkiolikos metu in kalėjimą 
už prisidėjimą prie nužudini- 
mo žvejotojo Brooklyne, nuo 
kurio jis gavo tik viena doleri.

Connors prisipažino kaltas 
prie teisėjo Samuel Leibowitz.

Kitas Philadelphijietis Er
nest Lee Edwards buvo nužu-;

na, 1955 m.

NORI ISZMESTI
RUSIJA

dar
pa

ma-

Rusijos Atstove 
Olimpiade

Ruske Nina Ponomareva 
pasiraszo savo varda vienam 
Australijos sargui, priesz 
olimpiados rungtynes, kur ji 
yra pagarsėjusi kad ji gali 
“discus” toliausia numesti.

Ji kelios sanvaites atgal 
buvo Anglijoje suaresztuota 
už tai kad ji buvo pasiėmus 
ar pasivogus kelias skrybė
lės isz vieno sztoro.

tik
su-

i stojo- pažiūrėti isz kur taip la
bai szvieczia.

Kas tokis nežinąs dvi valan-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

DU MEDŽIOTOJAI
PASZAUTI

Pradžia Briedžiu
Medžiokles

Du 
su-

i SALISBURY, MD.
! medžiotojai buvo paszauti, 
žeisti in Maryland valstija, kai

1 szesziu dienu medžiokle del 
i. . ... ...i briedžiu prasidėjo.

Trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus James Brittingham 
stovėjo miszke prie Hickory 
Ridge, netoli savo namu kai 
jis buvo paszautas isz medžiok
les karabino. Jis buvo nuvesz- 
tas in Peninsula General ligo- 

; nine.
i Dvideszimts dvieju metu 
! amžiaus Herman Christopher, 
isz Eden buvo paszautas in kai
riąja aki kai jo draugo karabi
nas netyczia buvo paszautas. 
Jis buvo nuvesztas in at paezia 

i ligonine kur Daktarai sako kad 
jis pasveiks.

Naujas Sovietu parinktas: 
Premjeras Janos Kadar sako 

j kad tems sukilėliams yra pa- 
j rūpinta patogi vieta, ir kad jo . 
i teismas butu galejes visus juos 
i pasmerkti mirties bausme.

Vengrai žino ka tokis isz-1 
j trėmimas reiszkia, ir jie dabar; 
. yra po visus fabrikus sustrai-. 
Ikave ir reikalauja kad visi tie; 
Į ju kraszto tautininkai ir reme-; 
j jai butu sugražinta ir kad ju Į 
i bausmes butu paszalintos, isz- i
brauktes. ku, kurie visi parėjo isz Ameri-

Apie deszimts tukstaneziu kos.
Vengrijos patriotu, tautininku,--------------------- —
margavo ant Sovietu Rusijosi ĄMERIKOS ĄMB A- 
ofisu ir reikalavo kad visi to i
kraszto taip vadinami sukilę- SADORIUS GRYSZTA 
liai butu iszlaisvinti.

Universitetu ir kolegijų stu-1 
dentai pristojo prie Darbinin
ku Straiku ir dabar reikalauja

Dvidezsimts metu am
žiaus Jeanne Stunyo, isz Ga
ry, Indiana stojo in plaukiku 
ir plaukikių rungtynes in 
Melbourne, Australijoje. Ji 
dabar pratinasi ir mankszto- 
si priesz tas rungtynes.

susisiekimas buvo nutrauktas

! PARYŽIUS, PRANCŪZIJA.
— Jungtiniu Amerikos Valsty
bių Ambasadorius C. Douglas 
Dillon atlekia isz Paryžiaus in 
Vaszingtona, pasitarti su aug- 
sztais Eisenhowerio sztabo na
riais ir pareigūnais kaslink po
litiniu klausimu ir nesusipra
timu tarp Anglijos, Prancūzi
jos ir Amerikos, kurie dabar 
iszkilo kaslink Vidur Rytu, 
Arabijos ir to Suez Kanalo.

Jis atvažiuoja tik ant trum- 
San- I po laiko ir paskui vėl grysz in

Pabėgo Isz Vengrijos

VENGRAI SZOKO 
ISZ LAIVO IR

PABĖGO
Tokiau jis sako kad Tautui

, Sanjunga turėtu turėti savo ar-
■ mijas prirengtas inžengti in!

ST. LOUIS, MO. — Senato-j tokius krasztus kaip Vengrija,, 
rius William F. Knowland, Re-į pirm negu Sovietai suspėtu pa-į 
publikonas isz Californijos pa- siunsti savo armijas ir karisz- 
taria kad visiems krasztams kas tankas, 
butu geriau jeigu Sovietu Ru-' Jis toliau sake kad paezios 
sija butu iszmesta isz Tautu Tautu Sanjungos gyvastis da- 
Sanjungos, kaip nepageidau- bar randasi pavojuje, ir už ke- 
jamas krasztas.

Jis teipgi sako kad nei vie- Sanjunga iszliks gyva ar ne, 
nas kitas krasztas dabar nepri-! nuo invykiu Egipti ir prie Suez 
pažintu tos Komunistiszkos Kanalo, 
valdžios Vengrijoje, kuri yra! Jis sako kad maži gaisra ga- Vienuolika kitu jurininku kad ir trigubai daugiau mokė-; 
po Sovietu nagaika. ; jį įuti užgesinti, kaip Egipti ar Vengru yra ankseziau pasipra-; ti. Bet dabar kompanijos sako!

Toliau jis patarė kad Dar- Izraelyje, bet kad prie Suez sze Amerikos sargos ir užtari-j kad Vidur-Rytuose dar nėra
bininku Unijos ir biznieriai jo- Kanalo gali iszkilti tokis bai-;mo- sakydami kad jie velei' paskelbtas karas ir už tai tie!
kio biznio nevestu su jokia pra- sus gaisras kad reiketu kito mirs negu grysz in savo tėvynė, į darbininkai negali tokiu alga;
mone, kuri eina Sovietu Rusi- pasaulinio karo ji užgesinti, kuri yra dabar vėl po Sovietu reikalauti.
jai.

Isz Tautu San jungos

liu sanvaicziu paaiszkes ar ta

numalszinti.

į BEIRUT, LEBANON. —
I Lapkriczio asztuoniolikta die
na szeszi jauni Vengrai juri
ninkai paliko savo laiva, isz- 
szoko isz jo ir priplaukė prie 
kranto ir prisistatė Amerikos 
Ambasadai, praszydami leidi
mo atvykti in Amerika.

Jie sako kad jie nebenori krasztus kur karas siauezia, tai; 
gryszti in savo kraszta, kuris visi darbininkai, kurie sutinka 
yra vėl Sovietu užimtas. i ten plaukti gauna dvigubai ar;

Amerikos sarges ir užtari- ; kad Vidur-Rytuose dar nėra 
on U-Trzlci i Vnd -Un «■«! I noslrolhta s Iroi-ac ir- tai ti«

Rusijos letena.

Szitie žmones suspėjo 
pabėgti isz Vengrijos po visu 
tu sukilimu ir po to kai So
vietai visa kraszta užviesz- 
patavo ir szimtu tukstan- 
ezius isztreme in Sibirą. Vi
si jie atbėgo in Eisenstadt, 
Austrija, skersai savo krasz
to rubežiu ir dabar praszosi 
pavelinimo važiuoti in Ame-

rika. Daugiau kaip penki 
tukstancziai dabar važiuoja 
ar rengiasi važiuoti ant 
Amerikos eroplanu stacziai 
in Camp Kilmer, New Jer
sey. Musu Senatorial rengia 
byla kuri pavėlintu delis sy
kiu tiek tu Vengriu ežia at
važiuoti.

f
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Kas Girdėt
Jus, musu skaitytojai, kurie 

neintekejote in musu prana- 
szavimus kaslink ateinančios 
Republikonu valdžios dalbai’ 
tik pasiskaitykite ir prie pro
to sugryszkite: Anglija dabar 
reikalauja isz mus baisiai 
daug pinigu kad palaikius savo 
intaka in visus Vidur Rytu 
krasztus; Prancūzija, kaip 
Anglija teipgi kreipiasi in mus 
pinigines pagelbos.

Egiptas gaus daug doleriu 
isz musu iždo; ir mes esame 
prisižadeje paremti ir pagelbti 
Lenkija.

Musu pagelba Užsienyje vis 
didėja ir didėja.

Tuo paežiu kartu Sovietu 
Rusija savo dantis parodo.

’ • •
Už tai musu krasztas turės 

vis daugiau ir daugiau pinigu 
paskirti del tu priesz Sovieti
niu krasztu pagelbos.

• • .. ■
Isz to dabar labai aiszku kad 

taksos mums nesusimaižina, ne
palengvės. nežiūrint ka Repub- 
likonai per rinkimus, buvo 
mums prižadėję.

Bet visos tos bėdos Užsieny
je nesustabdins Amerikieczius 
su savo pirkiniu ir ant iszmo- 
kesezio pirkimu. Amerikieeziai 
visai nepaiso kas tenai darosi, 
toli nuo musu kraszto ir kran
to.

Bet visur pinigai del iszmo- 
kesezio bus daug sunkiau gau
ti, nes kompanijos ir fabrikan
tai dalbai* daug saugiau žiuri in 
savo pinigus ir nesiskubina ju 
kitiems paskolinti.

Juo per keletą desetku metu 
Amerikos Prezidentas vis da
lyvaudavo kai Armija loszia 
futbole su Laivynu. Tai metine 
sportininku szvente, in kuria 
susirenka daugiau kaip szim- 
tas tukstaneziu žmonių, ir ku
rio loszimo visi sportininkai 
per isztisus metus laukia,

Visa Vaszingtono grietine, 
virszune dalyvauja szitoje 
szvente je, Philaidelphijoje. 
Sziais metais Armijos futboles 
ratelis susikirto su Laivyno 
futbolininkais Gruodžio pirma 
diena.

iSzimtas du tuksatneziai žmo
nių susirinko. Didžiųjų ponu 
tarpe buvo Vice-Prezidentas 
Nixonas su savo žmona; Armi
jos Sekretorius Brucker; Ap
saugos Sekretorius Wilsonas; 
Tautu Sanjungos Ambasado
rius Lodge; Director of Intelli
gence Allen Dullse; buvęs Pre
zidentas Herbert Hooveris ir 
buvęs Europos Armijų koman- 
dorius Generolas Alfred 
Gruenther; Laivyno Sekreto
rius Thomas; Senato Republi- 
konu vadas Knowland; Marinu 
komandorius Generolas Ran
dolph McPate ir daug* kitu t užu 
ir intakingu žmonių.

Bet Prezidentas Eisenhowe- 
rįs, nepaisindamas kad jis su
laužo laibai sena ir garbinga 
Prezidentu paproti nedalyvavo 
bet sau su kitais ponais golfą 
losze in Georgia. Mat, eilinio 
žmogaus, sportas ir pasilinks
minimas ne musu Prezidentui.

Ka sakysime apie musu 
usi Prezidentą Trumana, 
*s ne visiems patiko, bet

stengiesi parodinti kad ji pa
reina isz paprastu darbo žmo
nių ir tokis norėjo pasilikti. 
Kai jis buvo Prezidentu tai jis 
niekados szito loszimo nepra
leisdavo. Ir dar to nebuvo gar
ina: norėdamas parodinti kad 
jam Laivynas ir Armija tiek 
pat rupi ir kad jis abi musu 
kariszkas szakas taip pat nu
vertina, jis per ta loszima per 
pirma to loszimo puse sėdėda
vo su Armijos didžiūnais; pas
kui nežiūrint ar sniegas ar lie
tus, jis su savo žmona pereida
vo per visa ta loszimo. vieta, 
kartais turėjo klumpuoti, ir sė
dėdavo su Laivyno ponais. O 
Eisenhoweriui geriau patinka 
golfą, loszti. Paprastu žmonių 
sportas, pasilinksminimas ne 
jam.

Dabar beveik visos Darbi
ninku Unijos laimėjo savo su
sikirtimus su fabrikantais ir 
gavo didesnes algas.

1 • • ■

Bet kai tos algos pakilo tai 
fabrikantai nei per įplauka ne- 
liukentejo ir ■ ju kiszeniai ne- 
isztusztejo. Dabar anglys ir 
aliejus jau pabrango! Gazoli
nas už keliu dienu ar sanvai- 
cziu teipgi pabrangs. Visokie 
daigtai kaip baldai, furnisziai, 
rakandai, drabužiai ir net 
maistas palbrnags! “Visas pra
gyvenimas dabar dar labiau 
pabrangs. ’ ’

• • ■'

Vienas Ambasadorius isz 
Komunistiszko kraszto buvo 
užklaustas ar Kruszczevas bu
vo pasigėrės kai jis taip iszko- 
liojo visus kitu krasztu atsto
vus? Jis atsake: “Ne, jis nebu
vo girtas, bet tik baisiai susi
rūpinės ir nervuotas. ”

Pypkes Durnai
Sau Mano

Didesne dalis kvailiu 
ant svieto,

Sau mano kad supranta 
Tiesas geriau už advokata. 
Puse dalis isz ju mano, 
Kad gali gydyt ligas 
Geriau už daktarus.
Dvi cz verty s isz j u sako, 
Buk geriau pasakytu 
Pamokslą už kunigą, 
O visi yra tos nuomones, 
Kad geriau rėdytu 
Laikraszti ne kaip pats 

redaktorius.

Da Ne
Mariute — O ka Onukele, 

ar da tavo broliukas ne 
vaikszczioja?

Onute — Da ne, nes jau tu
ri dvi kojas!

Kytras Szuo - Kytras
Žydas

Ponas — Žiūrėk Ickau, ko
kis mano szuo kytras, jis vis 
teip daro kaip asz darau!

Žydas — Nu tai asz eisiu 
sau.

Ponas — Del ko eisi?
Žydas — Ba jis norės nuo 

manes pinigu paskolinti!

bu- Dabar ‘Saules’ prenumerata 
ta; in Suvienytose Valstijose: Me-į 
jis tams $7.00; puse metu $4.00. į

‘‘ŠAUT fi* > , 
-------------- ^AHANOY CITY. PA.

sekanezio turyniaus: Jus esa-
Philadelphia, Pa- — 

Nedelioje Lapkriczio 25 d., 
Szvento Jurgio parapijos sve
tainėje, po vadyste ponios Ele
nos Kazakauskienes nuvyko pa
silinksminimo vakaras pa- 
ruosztas naudai parapijos. O 
nors oras ta diena buvo nema
lonus, bet žmonių buvo prisi
rinkę apszcziai. O tarp kitko: 
nenuilstama veikėja, ponia Al
bina Czebatoriene isz kalno in- 
žaingos tikietu in ta vakara 
iszpardave net 70. O ir taip pa
rapijai auku parinko ne mažai, 
pavyzdžiui: Vokietis Joseph 
Stainer nuo Salmon uly., net 10 
doleriu paaukavo Jurgiecziu 
parapijai.

— Panedelyje Lapkriczio 26 Lai Tave ipuoszia ir infula,

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

Dabar po 50c arba 3 už $1.35

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

te szirdingai kviecziami dely- 
vauti Iszkilmingoje Misziuoje 
kuria laikys Kunigas Vytautas 
J. Martuseviėzius, Daktaras 
Teologijos proga tos 25-kiu 
metu sukakties jo inszventini- 
nio iii Sakramentale Kunigys
te, Nedelioje, .Gruodžio 9, 1956 
metais, 12-toje valandoje die
nos, Szv. .Jurgio Bažnyczioje 
2700 E. Venango uly., Phila- 
delphijoje, Ba. Tad suszukime 
Jurgecziu Klebonui kuo gar
siausiai taip:
Gyvuok klebone kuo ilgiausiai 
Ir iszkilk irgi kuo augszcziau- 

snan,

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap
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 Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 120c.

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

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

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

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

Nors vertas esi, nėr ežia 
gineziu,

Nes protą turi Tu iszmincziu, 
Būti puosztas, kaip dairas gera, 
Net Popiežiszkaja tyjara!

— Senas Jurgelis

— Vagis, ražbajninkas pri
vertė 54 metu Charles Brooker 
su savo žmona, 54 metu am
žiaus Catherine, kniupszti at
sigulti ant savo sztoro grindų 
kol jis iszkrauste jųdviejų szto
ro register i ir iszsinėsze septy
nios deszimts asztuonis dole
rius. Kai tik tas vagis iszbego 
isz jo sztoro, sztorninkas Broo
ker atsikėlęs nuo grindų pra
dėjo ji vytis, bet nepasivijo.

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 
knvtra. 404 pnd«nin. 5tk*.

N o. 102— Brake ik tu, merlii. Pirkie U. S. Bonus

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del 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 Sūnūs 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 Hudais 
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:

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.

13^* 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: f
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. 'M



’ ‘SAULE’ ’

DU KELIAI
* (Tasa)

Pjuklaitienei labai prilimpo 
prie szirdise dora: mergaite su 
savo tokia kalba ir ramino ja 
visaip kalbėdama:

— Teiip mano dukrele yra 
nuo Dievo duota, o žmogus to 
negali paimtie. Kas gali žinotie 
del ko Dievas nepavęlino idant 
tavo motina norint mirdama 
negalėjo paimatytie laimes sa
vo kūdikio net tas turi būtie 
gerai.

Atėjo ir Antanas kada teip 
Pjuklaitiene ramino verken- 
czia Agute ir pats pasakė mer
gaitei savo mieri.

— O kaip tai bus, atsake 
susigraudinus mergaite, kad 
asz neturiu jokios pasogos del 
pono, esmių prasta ir vargdie
ne mergaite!

—• Asz už tai turiu, atsake 
Antansa tai pasidalysime ir 
tarniausime Dievui, kaip galė
sime.

In keletą dienu nepažino An
tanas Agotėlės, teip puikiai pa
rėdė pone Pjuklaitiene, vos 
jam szirdis neiszszoko isz 
džiaugsmo, teip jam patogu isz- 
sidave.

Tuojaus žinia 'pasklydo po 
visa miestą jog Antanas tur- 
czius ima už paczia biedna 
kampininke ir daugelis užvy- 
detoju atsirado.

In tris sanvaites astibuvo 
puiki veseile, o pone Pjuklai
tiene užvadavo motina jauna
vedžiam.

Agute kaip inejo in narna sa
vo vyro net pasty ro nuo dyvo, 
stojo prie duriu ir ne dryso to
lyn eiti.

Tris stubas Antanas papuo- 
sze poniszkai, keli veidrolai 
puikiai blizgėjo aut šienu, ga
zes ant langu ir visi daigiai jo 
ranka padaryti net žėrėjo.

Jau tai nebuvo laimingesnių 
ant svieto, kaip Antanas su 
Agotėlė.

— O mano Dieve kalbėjo 
ne karta in savo vyra ko del 
mano motinėlė ne valandėlės 
neinate mano laimingo gyveni
mo ! Ir Antanas teip paczai kal
bėjo apie savo 'broli Griguti, o 
mislydanias, jog jis kur vargu 
kenczia, tai negalėjo jo už- 
mirszt.

In meta po veseilei Antano, 
atėjo Žydas faktoris su už
klausimu, ar ne turi puikiu 
metilu ant pardavimo, jog nori 
pirkt kokis tai bagetas ponas, 
ka szeszios mylios nuo Lublino 
pirko dvara su kelais palivar
kais.

Kada pasakė, jog turi už va>- 
landos pribuvo isz lioteliaus 
pas Antana puikiai ir bran
giuose pasirėdęs vyras su ko-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaia 5

160 Puslapiu <
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ]• 
Iszaiszkma sapna ir kas Įj 
ateitoje stosis. Su priedu ]• 
planatu ir visokiu burtu. ]• 
Knyga in ininksztog po- Į» 
pieros virszeliuose. :: :: ]> 

Pinigai reikia siusti su Ji 
užsakymu: J»

Tiktai,. .'. $1.00
Saule Publishing Co., J> 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A- ]• 

kiu kitu ponu. ,
Dirstelėjo ant jo Antanas ir 

nutirpo suvis, 'buvo ipanaszius 
tasai ponas in jo broli 'Griguti, 
tas abgamas pries akies toji 
rumbe ant kaktos, ženklas per 
moczeka padarytas su pagal u, 
nes kali) ežia tokiam ponui pri
sipažint su tuom? Ant galo gal

Pennsylvanijoje valstijoje 
vienam mieste, 

Bobeles in tonais mane 
pakvietė, 

Daug blogu darbu 
paregėjau,

Kur nekurie nevede 
Jauni vyrukai, 

Amerikonais save vadina, 
Bet užsilaikyti gerai nežino, 

Kada užmokesti gauna, 
Per dienas gerti nepaliauna, 

Kada iszduoda pinigus visus 
szdaro biaurus niekus, I 

Paskui gaspadines bėgioja, 
Laikydami už žiurksztu 

nuolat sekioja,
Katras szirdele turi 

minksztesne, 
Tai ji patinka beda didesne, 
Vyrais parejas namo atranda, 

Da nuo bobeles su koezelu 
gauna, iii sprandą, A ---

Ir per diena pipiru gauna, 
Kas dien ant permaina, 

Matyti tieje asilelei proto 
neturi.

Kad ant tokiu darbeliu 
žiuri.

Palikes paeziules po 
kito apgloba, 

Pats isz baimes net 
palenda po lova,

Jau asz apie tai ilgai 
nieko nekalbėjau, 

Bet ant galo kantrybes 
netekau, 

Dabar apie viską 
iszplepejau.

* * #
Gamta paskyrė kad 

Motere turėtu patogumą,
O vyras iszminti.

Bet tankiai atsitinka, 
Kad gamta kaip kada 

paklysta, 
Nes tankiai matome 

biauria motere, 
Turinczia didele iszminti, 
O patogus vyras turi imti 
Tonika del sudrutinimo 

Savo iszdžiuvusiu smegenų.

Magnesai
Vaikas — Tėvuk, kas tai 

yra magnesas?
Tėvukas — Tai vaikeli 

yra tokia geležis kuri viską 
pritraukia prie saves ir lai
ko.

Vaikas — Tai ir musu Ma
riute magnesas.

Tėvukas — Ka tu vaike 
kalbi?

Vaikas — Na taip, Petras 
Bubnis ana diena sake in ja: 
Tu Mariute kaip magnesas 
mane prie saves trauki, 

ir ne jis! Gal kitas tekis pana- 
szus in jo broli! Ir kada teip 
savije svarstosi, iszgirdo kaip 
pribuvęs ponas in ta kita savo 
dranga, su kuruoni atėjo, pra
dėjo Francuziszkai szneket. Ne 
tai, ne Grigutis tare in save 
Antanais, isz kur jis galėtu isz- 
moikt poniszkai szneket ?

Ponas greitai pabaigė veika
lą, mažai derėjosi, padėjo pi
nigus ir iszejo susimaiszias. 
Antanas paklausė Žydo apie 
ta poną, pasakė suvis kitokia 
pravarde. Vienok brangus 
skaitytojai, buvo tai isztikro 
tas pats Grigutis ir apie ji no
rint neilgai pasakysiu

Kada juodu ant to dviszakio 
kelio atsiskyrė, ka tai Grigu
tis Antanėli pamėtė, ėjo per 
tris dienas pats ir daejo puiku 
dvara. kaitanti isz tolo. Kar
stamoje netoli nuo dvaro da- 
sižinojo, jog tame dvare reika- 
lauje mažo vaiko del tarnystes, 
prasus Grigutis nusidavė in 
dvara ir likos priimtas už leka- 
ju prie dvieju vaiku pono.

Netrukus suprato gudrumą 
Griguczio ir pradėjo ji naudot 
prie visko, o kada pasirodė jog 
turi ajkVata prie mokslo,, gere 
ponaieziai traukije vieno meto, 
turėdami laiko, iszmokino ji 
gerai skaityt, raszyt ir rokun- 
du. Ne gana da to, Grigutis 
prie Fracuzines daraktorkos, 
ka. buvo prie ponaieziu, iszmo- 
ko neszlektai Francuziszkai 
kalbėt. In kelis metus, pamėtės 
dinsta tokajaus, tarnavo dva
ruose už rasztininkele, paskui 
vėlaus ekanomavo, ant galo 
gavosi pas viena turtinga sena 
ponia už žonca net Suvalkų 
valstijoje. Perkytras lape, pri- 
silaižinejo ponei, skunsdamas 
kitus priesz ja, kad tiktai ingyt 
didesne loska savo ponios, jog 
ant galo teip jam intikejo vi
same jog su niekuom nesislepe,
o ir pasakė Grigucziui kur tu
ri paslėpus skrynele su pini

gais, apie kuria nei artimiausi 
nei mylimiausi giminse nežino
jo. Taje tai skrynele, kada se
na pone apsirgo ir numirė ne
padarius jokiu rasztu, Grigutis 
paslėpė gerai in kur kitur, teip, 
jog neiszsidave, tuom labinus, 
jog niekas isz giminiu, katrie 
viską apėmė, apie skrinute nie
ko nežinojo.

Atsitraukęs nuo dinsto, isz- 
keliavo toli in kita gala Lenki
jos, už naszles pinigus nusipir
ko puiku dvara Lilbelskoje val
stijoje, permaino pravarde ir 
tame tai laike pas Antana, pir
ko sau rakandus in pakajus. In 
tris metus po tuom Antansa pa
mate Griguti ant rinkos pri- 
riszta prie stulpo su toblyczia. 
ant krutinės pakabinta su to
kiu paraszu:

Grigas Szakuti už vagysta.
Vos nepuolė prie ristavones 

Antanėlis, o parejas namon, 
kaip atsigulė in lova, tai per 
_______________________ < 

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ... i 
Viesz. Jėzaus ir j: 
Motinos Szvencz. ;i

Sapnas Motinos Szven- Įj 
cziausios, mieganezios Įj 
ant kalno Alyvų, žemei Įj 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. j!

Knygos Did. 33/4x5y2 col. ’!
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How to mate,
* t

each Christmas 
happier than 

the last 1
(This'-a verage-income 
family has a tip 
for you)

I ■v 
■ w

“These past five years the business 1 own has been doing well. But Jane and 
I also wanted to guarantee our future security. Here’s a plan we found that s 
really paying off for us. And will for you, too.

“Every week I debited $12.50 in my books to our own special fund. And 
every three weeks Jane bought a $50 Savings Bond with the $37.50 in tfie 
fund. This Christmas our Savings Bonds total over $3,000. Sure gives us a 
feeling of security.”

Certainly regular purchases of Savings Bonds offer a sure way to security. 
U. S. Series E Savings Bonds are one of the world’s safest investments. Your 
government guarantees the principal—up to any amount—and the rate of 
interest you receive.

Look at the chart to see how easily you can realize your dream. For ex
ample, save just $8.80 every week. In 9 years and 8 months you’ll have 
about $5,000. Why not start your plan this week?

PART OF EVERY 

AMERICAN’S SAVINGS 

BELONGS IN U. S. 

SAVINGS BONDS

If you wont approximately

How you can reach your savings goal 
on the systematic purchase of Savings Bonds

$5,000 $10,000 $25,000

Each week for 9 years 
and 8 months, save . . $8.80 $17.60 $44.00

Each week for 19 years 
and 8 months, save . . $3.75 $7.50 $18.75

The V. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanke, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and

MAHANOY CITY, PA.

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

tris sanvaites be žado gulėjo, 
laistomas aszaromis doros 
Agutes, kuri per savo storone1 
ir prižiūra, vos nuo sm.ertse isz- 
gelbejo.

Teip tai pikti darbai, norint 
rodos nematomai turi iszsiduot. 
Szitai ir Grigas isz brangiu 
daigtu ka buvo skrineleje su 
pinigais, pardavė viena žiedą 
dideles vertybes auksoriui 
Varszave, kurio sukcesorei 
naszles tojo žiedo rūpestingai 
jieszkojo vienas isz josios gimi
niu pažino ji pas auksori ir 
kaip pradėjo daeitinet, teip ir 
suseke Griguti kaipo vagi.

Teip tai mylimi broliai, du 
kolei gyvenime veda, ka aisz- 
kei galite suprast isz szito ap
sakymo vienais tiesus ir platus 
kėlės, kuriuom nuėjo Antanėlis 
ir tai kėlės dorybes, nuo kurio 
niekados nenuklyys turintis 
nesuterezta sanžine pakelevin- 
gas ir laikosi tojo kelio lig gra
bo lentai, idant pakripias nuo 
kelio dory'bas, neinpult ir be 
dugnini pragara antras kėlės 
kuriuom. Grigutis mlsidave ant 
svietines keliones. Tuom keliu 
eidamas pakelevingas pradan
gina sannata, apkvailintas 
purvynu nedorybes, baigė ke
lione ant dalgiu ar ant kartu
vių isz ranku budelio arba timo 
pririsztas prie stulpo ant isz- 
juokimo.

Kožnas turi melst pas Dieva, 
idant užlaikytu ant kelio dory
bes ir duodamas iszklyst in 
purvyną nedorybes.

— GALAS —

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
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MPkkie U. S. Bonus!

VIENAS vyras turėjo septy
nis suims, o ne viena dukte- 

re. Ant galo pagimdė jo pati 
jam viena duktere labai pato- 
ga. Kada kūdikis užgimė, buvo 
labai silpna ir tėvai bijojo kad 
ji nenumirtu. Kunigas labai to
li gyveno ir isz tos priežasties 
sumislino tėvas kūdiki isz bė
dos pats pakriksztyti. Jis siun
tė vaikus in szulini vandens pa
semt ie del krikszto. Vaikai vi
si septyni pagriebė po kriuža 
ir nubėgo pas szulini vandens 
pasemtie. Kada kožnas norėjo 
pirmasis būtie kuris tėvui van
deni atnesztu, jie besitraukda
mi ties sauliniu, sudaužė savo 
kr i užu s. Dabar jie nežinojo' k a 
darytie ir bijojo pas tęva atgal 
sugrysztie. Tėvas ju nesulauk
damas užpyko iv tarė:

— O tie iszdykeliai, asz ve- 
litau kad tie netikėliai in var
nas pavirstu.

— Vos jis tuos žodžius isz- 
tare, iszgirdo varnu kvarksėji
mą, Ir kaip jis laukan iszejo 
mate jis septynes varnas szalin 
leke.

Dabar jau nebuvo laikas pra
keikimą atgal atszauktie ir kad 
abudu tėvai ir gana, savo šune
liu gailėjosi, tai jie tiktai pasi
linksmino isz mažos dukreles 
kuri nenumirė, bet augo, o ir 
kožna diena patogesne darėsi. 
Ji ir nežinojo kad brolius tu
rėjo, nes tėvai saugojusi koki 
žodi apie ta liūdna atsitikima 
savo dukterei papasakotie, ir 
viską laike slaptybėje. Bet vie
na diena, iszgirdo mergaite kai
mynu moteris bekalbant kad ji- 
je norint yra patoga ir meili, 
vienok kalta esanti broliu ne

laimes. Mergaite tai iszgirdus 
didei apsiverke ir nubėgus pas 
tėvus paklausė ju, ar jije nie
kad neturėjo broliu ir kur jie 
dabar dingo ?

Tėvai dabar jau negalėjo il
giau ta dalyku nuo mergaites 
užslėpt ir viską jai izspasako- 
jo. Kaip mergaite apie ta viską 
dasižinojo, ji labai nuliūdo ir 
pradėjo mislyt kaip jije galėtu 
savo brolius sujieszkotie ir juos 
nuo to biuaraus prakeikimo at- 
valnytie. Isz tos priežasties jije 
paslaptai isz namu atstojo pasi- 
imdama su savim viena auksi
ni žiedą del atsiminimo tėvu, 
kepaluka duonos ant valgo, 
kriuzeli del gėrimo ir mažiuką 
krėsiuka del pasilsėjimo.

Dabar mergaite ėjo tolyn ir 
tolyn kol nepriėjo žemes gala, 
ir prisiartino prie saules, bet 
šzita buvo iszgastingai karszta 
ir ede mažus kūdikius. Mer
gaite tai pamaezius pabėgo 
szalin bijodama kad saule ir ja 
nesuėstu. Jije prisiartino prie 
menesio ten buvo labai szalta 
ir meno pamatęs mergaite susi- 
urstino ir tarė:

— Asz suuodžiu, žmogiena 
ir esu labai iszalkse.

Mergaite skubinosi nuo me
nesio szalin ir atėjo prie 
Žvaigždžiu kurios visos in ja 
meilingai žiurėjo . sėdėdamos 
ant auksiniu krėslu. Auszrso 
žvaigžde pasikėlė nuo sėdynės 
ir priėjus prie mergaites inda- 
ve jai viena stebuklinga rakta 
sakydama:

— Dabar tu eik tolyn ir tu 
ateisi prie augszto stiklino' kal
no tarne kalne rasi tu mažas du
ris. Tais duris turi atrakinti ir
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kada ateisi in vidų to kalno at
rasi lenais tavo brolius.

Mergaite ipaeme ta rakteli ir 
nisiviniojo in szilkine skepe
taite. Tada jije keliavo tolin ir 
toliu pakol priėjo ta stiklini 
kaina. Duris jije greitai su rak
tu atrakino.

Ji vos in viduri inejo pama
te maža žila vyruką, kuris jos 
melingai paklausė del kokios 
priežasties ji in czionais atėjo. 
Mergaite pasakė ka(d jieszko 
savo broliu kurie visi in varnas 
pavirto ir szitam kalne gyvena. 
Žilasis vyrukas jai meilingai 
atsake ka,d varnos dabar isz- 
leke ant pasilinksminimo bet 
tuojaus sugrysz. Mergaitei pa
rode vyrukas didlei kambarį 
kuriame jos broliai pietus val
gyt mėgdavo. Tuojaus atnesze 
žilasis vyrukas del broliu pie
tus ant septynių torielkiu ir 
gert septyniuose sklenycziose. 
Mergaite atsisėdo prie stalo ir 
valgė nuo kožnos torielkeles po 
kąsneli, o isz slenycziu gere po 
laszeli iii paskutine sklenyczia 
jije inmete žiedą kuri ji su sa
vim pasiėmus buvo.

’ Tuojaus iszgirdo jije varnu 
kvarksejima ir akis pakėlus 
pamate ji septynes varnas ku
rios pro duris in kambari inle- 
ke. Tuojaus sutupe varnos ant 
stalo ir pradėjo valgytie ir ger- 
tie. Kaip jie vos mažuma isę sa
vo sklenycziu gere buvo kalbė
jo jie visi:

— Kas gere isz musu skle
nycziu ir kas valgė nuo musu 
torielku, turbut koks norint 
žmogus tai dare.

Kada jie pamate žiedą skle- 
nyczioje jie labai pradžiugo ir 
tarė:

— Dievui dėkui jei musu 
sesute tiktai Ipributu tai butum 
mes nuo to baisaus prakeikimo 
atvalnyti.

Mergaite', kuri už duriu pa- 
sikavojus buvo, tuos žodžius 
girdėdama: priėjo prie varnu ir 
varnos ja vos pamaeziusios sto
josi vėl tokiu kurni kokio tie 
broliai buvo.

Dabar buvo broliu džiaugs
mas neiszpasakytas. Jie mei
lingai pasibueziavo su sesere ir 
sugryžo atgal pas savo tėvus.

— GALAS —
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Žinios Vietines
Tik 17 dienu ligi Kale-

1936 m., Anglijos Karalius Ed
vardas Asztuntasis atsisakė 
savo sosto kad jis galėtu apsi- 
ženyti su Amerikiete gyvanasz- 
le. Jis (paliko savo sostai savo 
jaunesniam broliui, Karaliui 
J u rgi u i Szeszt a ja n i.

— “Social Kliubas” kuris 
kožna, meta pastato .puikia egle 
prie kampo W. (’enter ir Cata
wissa uly., meldžia visu kad 
juos suszel'j'tumete piuigiszkai

i
ir to kito automobiliaus vai-ti Rymos keliu, kuris prideda 
ruotojas, 32 metu amžiaus Ni- trijų valandų ilgesni skridimą, 
cholas A. Masington nuo ------------------------
Bleigh ulyczios nebuvo sužeis- MALENKOVAS 
tl.

MOTORMONAS

Walter

VENGRIJOJE

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos keris užsideffe bct Penki kiti
* , laivai buvo m laika isztraukti

MICHIGAN FARM SURIS i isz to uosto per ta gaisra.
FOUNTAIN — MICHIGAN | -------------------------

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN KlVfTlVt AI
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gapunamas Jono ir Angelmos i

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

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

VENGRIJOJE
BUDAPESZTAS, VENGRI-1 

PASIMIRĖ! JA. — Vengrai, nors jauezia 
____  liszduoti ir apleisti Vakariniu

Vairuoio Strvtkari llkrasžtu> vis net isz paskutinu-' 
K ju prieszinasi nors straikomis

p jj j p g p p jį j Y A.   priesz savo isznauduotojus,
Penkios deszimts keturiu metu ■ Komunistus. į
amžiaus Leo Kane nuo Chester! ^ad dar Maskvos pastatytas 
Avenue, strytkario motormo- ^dnisteris pirmininkas, negali 
nas pasimirė kai jis savo stryt- nepajiegia Vengru patrijotu 

nei numalszinti, nei prikalbin
ti.

i Jam in pagelba Lapkriczio 
dvidesz mts treczia diena pri
buvo isz Maskvos, pats Malen- 

! kovas. (Jis 1940 metu vasara, 
Į buvo atvykęs ir in Lietuva, kur 
slaptame mitinge jis pareigu-: 
nūs gerai iszbare kad jie nepa- kas czia darosi, bet iszrodo kad 

Į jiegia tokios mažos ir silpnos Sovietai uždrausti prastams 
! tautos neva prieszus numal-, žmonėms važiuoti isz Vakaru 
jiszinti.) Jis kaip dabar Vengri-į in Berlyną.
joje, taip ir Lietuvoj piktai bu- j Pareita sanvaite du Anglijos 
vo užklausęs: “Argi jus neturi- traukiniai buvo prie rubežiausi 
te gana karabinu visus juos nu-, sustabdinti, ir jau tada Sovie

i O I . . . ...

del vargingu vaiku per Kalė
das. Kliubas bus visiems de- i i
kiilgas už aukas.

— Ponia Magdalena Janu-'
lievicziene isz Freelando, lan- kari vairavo, apie puse po asz- 
kosi mieste pas gimines, taip-■ tuoniu isz ryto.
gi atlankė “Saules” Redakci-į Jis ka tik buvo sustabdęs sa-į 
ja, atnaujinti savo prenumera- i vo strytkari prie Chester uly., 
ta už laikraszti “Saule”, nes ir 51-st uly., kai jis sukniubo 
iponia Janulievicziene yra m u- ant strytkario grindų.
su sena skait \ loja nuo daugelis • Keleiviai paszauke polici-i 
metu. — Acziu už atsilankyma. jantus ir ugniagesius.

Jis jau buvo pasimiręs kai jis 
buvo nuvesztas in Mercy-!

du!
—• Ponas Pranas Tamoszai- 

tis isž Shenadoro, lankėsi mies
te su reikalais ir prie tos pro
gos atlankė “Saules” Redakci
ja, kur ponas Tamoszaiitis pir
ko gražiu Šoniniu Kalendorių 
ant 1957 m. Acziu už atsilanky
mu.

— Panedelyje, Gruodžio 
Dec. 10-ta diena, (penkta valan
da ryte, iszvažiuos in Wilkes- 
Barre, Pa., 4 vyrukai, del ka- 
riszkos tarnystes. Žemiau pa
duodame vardus tuja kurie ap
leis isz:

Bowmans: David Bradbury.
Frackville: Stephen Bloschi- 

chak it Wayne Moser.
New Philadelphia 

R. Mannas.
—- Readingo ir kitos kom

panijos pranesze buk prekes 
ant anglių palbrango nuo 50 
centu ligi $1.20 ant tono.

—• Sukatoj pripuola Szven- 
cziausios Marijos Nekalto Pra
sidėjimo, o Tautiszka Vardine: 
Gaila. Ir ta diena: 1917 m., 
Amerika paskelbė kara. priesz 
Austrija; 1941 m., Amerikos 
Kongresas paskelbė kara 
priesz Japonus; 1881. m.,
‘Ring’ teatro sale, Vienuos 
mieste sudegė. Asztuoni szim- 
tai penkios deszimts žmonių 
žuvo. Ne visi sudegė, bet daug 
užduso, kiti buvo sumindžioti, 
kai visi stengiesi pro siauras 
duris iszsigrusti; 1854 m., Ka
taliku bažnyczios Popiežius Pi
jus Devintasis, visai Kataliku 
bažnyeziai paskelbė kad baž
nyczios tikėjimas mokina, kad 
Dievo Motina, Panele Szvcn- 
cziausia buvo be nuodėmės, 
nekaltai pradėta. Czia nebuvo 
kokia tikėjimo naujenybe, nes 
Katalikai nuo pat pirmu amžių 
taip tikėjo, bet dabar jau pa
skelbta kaipo tikėjimo priva
lumą teise.

— Bizniavai dalis miesto li
kos puikiai papuoszta del Ka
lėdinio Szvencziu.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Antra Adventu Nede- 
lia, taipgi Szv. Leokadijos, o 
Tautiszka Vardine: Vakaris. 
Taipgi ta diena: 1237 m., Gudai 
nužudė Didžiosios Lietuvos 
Kunigaik sz t i R y man t a.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Meldiako, o Tautiszka Vardi
ne: Eidmintas. Ir ta diena: 
1949 m., Australijos Darbinin
ku Partija iszmesta isz vai- i
džios; 1898 m., Paryžiaus Tai- 

, kos sutartis tarp Amerikos ir 
Ispanijos; 1939 m., Amerika 
Finlandijai paskolino deszimts

Girardville, Pa.
Albertais Razzis, nuo 1 E. Og-; Douglas Fgonine. Strytkariu 
den uly., likos sužeistas auto- kompanijos virszininkai grei- 
mbbiliu nelaime, ka.i jo karu-i tai pasiuntė kita motormana 
kas 'palaike in stulpą. Albertas1 jo vieta užimti. Visi strytkariai 
likos sužeistas in galva ir ko-1 ant szitos linijos buvo suvėlin

ti apie dvideszimts minueziu.ja, ir gydosi in Ashland ligon 
‘bute.

galabinti?

TITO SUERZINO
IZRAELIO ŽMONES

METE MOTERISZKE
ISZ AUTOMOBILIAUS

TRENKSMAS ISZ-
TEL AVIV, IZRAELIS. — 

Izraelis nepasitiki Jugoslavi
jos Tito nuoszirdumu, kai jis; 
pasmerkė Sovietus del kraujo 
praliejimo Vengrijoje.

Tiktai priesz tris dienas, sa
ko Izraelis, Tito parode savo

VIENNA, AUSTRIJA. —
T:\-- --- ?. . • • ••»•••• ••■■••'j-, '

Andrufiai gauna daug laišku, kuriuose yra labaj 'palaųkiai atsiliepiama RUSIJOS Bulszevikai ana San- 
apie ju gaminamus Sūrius ir praszoma, kad jis but-u pavadintas *TFV KLIU , ■yjįįte dar padidino jauhll Ven- 
SURIS,” ne,s jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at- . • + a
siveže isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins o^U trėmimus in Sovietu San- 
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. 'A*

FOUNTAIN — MICHIGAN

M

! junga.
Szi Sovietu tvarka yra no

rint bet kokia kaina palaužti 
Vengrijos darbininku straikas, 

■ norincziu be kokia vertes iszsi- 
' gelbėti isz darbininku iszlais-

Vienas Anglijos traukinys vinto j u.landas ir paskui jam buvo pa-Į 
vėlinta keliauti, bet tik po tam jau buvo iszvažiaves daugiau 
•kai Amerikos Sztabas sutiko 
ant visu Sovietu Rusijos parei
kalavimu.

Niekas dar negali pasakyti

■ [ United Press laikrasztinin- 
kaip szimta myliu in Sovietu ^as’ korespondentas, Russell 
valdoma kraszta, kai inžinie- Jones Pranesza kad daugiau

KOMUNISTAI
STABDO

TRAUKINIUS:Press

milijonu doleriu, kai Finai pra- 
szesi pagelbos priesz Sovietus; 
1937 m., Japonai paima Nan
king miestą ir jo apiplesze.

— Ponia Rože •Giliene, sū
nūs Albertas ir anūkėlis Do
vydas, visi isz Girardvilles, lan
kėsi in “Saules” Redakcija at
naujinti savo prenumerata ant 
kito meto. Acziu visiems už at
silankyma.

— Utarninke Szv. Damazo, 
o Tautiszka Vardine: Divone. 
Ir ta diena: 1941 m., Vokiecziai 
su Italais paskelbė kara priesz 
Amerika; 1937 m., Italija pa
sitraukė isz Tautu San jungos, 
nes negali sutikti ant Ethiopi- 
jos klausimo; 1798 m., gimė ra- 
szytojas, poetas Adomas Mic- 
keviezius, kuris Lenkiszkai 
rasze, bet apie Lietuva, rasze;

i kaip deszimts tukstancziu dar
bininku iszgabenama, kaip pri
sidėjusiu prie sukilimo.

Kaip tas korespondentas, 
laikrasztininkas pranesza, 
‘ ‘ vaikvagyste, žmogvagyste ’ ’ 
Vengru darbininku ir jaunimo 
yra vedama padupczninko Pre
zidento Kadaros, kuris lenkia
si Sovietams ir jiems czieba- 
tus laižo.

rini buvo insakyta gryszti at
gal, nes ant traukinio buvo pa
prastu žmonių ir laikrasztinin- 
ku.

Alijantu Ambasadoriai Bonn 
mieset tuojaus iszkele szita 
klausima su Rusijos atstovais, 
o Amerikos Ambasadorius nu
ėjo staeziai pas Sovietu taryba 
ir pareikalavo apsiaiszkinimo. 

į tai buvo pareikalavę kad vien 
; tik kareiviai, jurininkai ir la-| 
• kūnai gali ant tu traukiniu ke- j 
i liauti.
I Ernest J. Cramer, “United 

i” laikrasztininkas buvo! 
priverstas isz vieno tu trauki
niu iszlipti, pirm negu 
traukinys galėjo važiuoti 
Berlyną.

To traukinio kariszkas

SUSPROGIMAS 
UOSTE

SOVIETAI INTAR1A
YUGOSLAVIJOS TITO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tas das priesz tai buvo patelefona- 
ln j ves in New York Times laik- 

jraszczio redakcija, sakydamas 
ko" i kad už keliu valandų daug kas 

atsitiks ant to uosto.
kui pasakė kad jis turės isz- j Datar ne tįk miest0 jr 
lipti Marienborn stotyje, kur. jos policija įr va]džios 
Sovietai peržiūri traukinius, •r . ’ policija yra mejus m szita
nes nuo tos vietos tik karei- j;jjausima įr stengiasi dažinoti 

Iszrodo kad Sovietai dabar ;v.lams lr kanninkams valia va- kaip ir ig2 kur ta£J gaisras pra.
leisdavo ketina taip pat visus kelius inĮzluot1' į sidejo. Yra spėjama kad kas

| Burlyna UlkiFSti, Mip jie bu-' Tas to traukinio komando-' nors tyczia ta gaisra pradėjo.
Tie lėktuvai, eroplanai, pri- vo užkirte 1948 metais. irius sake kad jis mislina kad Iszkados buvo padaryta ant 

i Vienas Amerikos traukinys ežia yra kokia klaida., bet kad daugiau kaip deszimts milijo- 
— ’ ’ ............................ ' . j nu doleriu. Vienas senas tau

Užkerta Visus 
Susisiekimus

I BERLYNAS, VOK. — 
užuojauta, vargszams Vengri- vietai pasiuntė atgal viena 
jos žmonėms, užgindamas Iz- traukini prie Rytu Berlyno rū
melio lėktuvams skristi isz bežiaus. Traukinys buvo isz 
Vienuos in Tel Aviv virsz Ju- Anglijos.
goslavijos žemes. O pirmiau jis •

eroplanus

g0 mandorius tam laikrasztinin-I,

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts vieno meto am
žiaus Ponia Gertrude McCaffe- 
ry, nuo Charles uly., buvo su
žeista apie puse po asztuoniu 
isz ryto kai ji buvo iszmesta 
isz savo vyro automobiliaus, 
kai tas ju automobilius susikū
lė su kitu automobiliu prie
Cottage ir Devereaux ulycziu. tekius

Ji buvo nuvesta in f raut' bristi starai savo žeme,
ford ligonine. Jai galva buvo '
labai sumuszta. Jos vyras, tris- pildinti Žydu, moterų ir vaiku 
deszimts metu amžiaus Joseph, isz Vengrijos dabar turi skris- , buvo sustabdintas per dvi va-1 jis turi laikytis insakymu.

Give better, Live better
ELECTRICALLY .4

■4
For that all-important big gift, thrill her 

with an electric dishwasher, range or freezer . . . 
first steps toward the wonderfully convenient 

all-electric kitchen she wants;
and for just-right smaller gifts for everyone. 

Do all your shopping this year the easy way . . .
visit your favorite electric appliance retailer.

i
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MASKVA, RUSIJA. —
Sovietai dabar intaria Jugo
slavijos Prezidentą Marshal 
Tito ir sako kad jis taip strak
si, taip didžiu statosi !kad jis 
misi i na kad jis yra mažas ‘ Sta
lininkas. ’ Jie perspėjo ji kad 
jis nesikisztu in Komunistisz- 
ku krasztu reikalus.

Tai pirmas sykis kad Sovie
tai iszdryso vieszai pabarti Ju
goslavijos Prezidentą, nuo to 
laiko kada jis buvo sugryžes in 
Sovietu malone.

Sovietai bent dalinai ji kal
tina už visa ta sukilimą Ven
grijoje.

Lapkriczio vienuolikta die
na Tito buvo per prakalbas vie
szai pasakęs vien tik Sovietu 
tvarka ar geriau sakant be
tvarke buvo kalta už Vengru 
sukilimą.

Sovietams ypatingai nepati
ko kad Tito paskirstė visus 
Sovietus in dvi grupes, dvi 
partijas: priesz-Stalininkus ir 
Už Stalininkus.

‘ ‘ Pravda ’ ’ laikrasztis sako 
kad Tito dabar nori suskaldin- 
ti Sovietus. Toliau, “Pravda” 
raszo kad Tito nėra savo gar
bes žodi iszlaikes Rusijos Pre
mjerui Kruszczevui ir Komu
nistu partijai Rusijoje.

LIETUVOS
JAUNIMAS

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COM PA N Y

Vežamas
Iii Kazachstana

UŽIMTA LIETUVA. — 
“Komunistas” savo deszimta- 
me numeryje, 1956 metuose, 
taip pat patvirtino žinias, kad 
“nuolatiniam darbui in Ka
zachstano tarybinius ukius isz- 
vyko daugiau kaip du tukstan- 
cziai Lietuvos jaunuoliu ir 
merginu, tukstaneziai jaunuo
liu dalyvavo nuimant derliu”. 
Neminima, kad jie butu iszvy- 
ke ‘ ‘ savanoriszkai ’ ’.

Gryžusieji isz Kazachstano 
“derliaus talkininkai” ar tik 
nesudare pirmąjį masini trans
portą, kuris isz Sibiro gryžo in 
Lietuva.
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