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Tautu San j uogos Armijos Rikio jasi Vengrijoje Vel Sukilimai Imaža klaida,
DIDELE BEDA

DARBININKU
UNIJOS ŽULIKAI

KOMUNISTAI
SZAUDO MOTERIS

! TAUTININKES
į BUDAPESZTAS, VENGRI- 
■ JA. — Priesz-Komunistiniai
| sukilimai vėl pasirodė Vengri
joje, ypatingai Budapeszto 
mieste. Czia dabar iszrodo kaip 
tikras ir didelis sukilimas. Tau
tininkai po visa miestą iszdejo 

j plakatus, ragindami visus dar- 
jbininkus stra’kuoti.

Vengres moteriszkes prasi-

- ‘ ; LOS ANGELES, CALIF. — 
ku tenai buvo apie tuzinas So- Moteriszke, kuri mokinosi kaip 
vietų kariszku tanku. Visos; vairuoti automobiliu gavo sa
tes moterys szauke “Szalin su vo laismus, ir jos vyras nusi- 
Sovietų valdžia!” pirko nauja 1957 metu automo-

Jau antra diena kai tos Ven- biliu.
grės moterys iszdryso stoti 
priesz visa
Net ir Sovietai kareiviai ne- 
beiszdryso szauti in tas bejokiu 
ginklu moteris.

Iszrodo kad Vengrijoje So
vietai su visa savo galinga ar-' 
mija negali tuos žmones numal- 
szinti ar pavergti.

lauže pro Komunistu kareiviu! Kadar’s valdžia. Nors tuo lai-j 
eiles in Amerikos ir Anglijos 
ambasados ofisus, nepaisinda- 
mos visu tu Sovietu kariszku 
tanku ir kareiviu ir reikalavo 
pagelbos.

Dauguma. Sovietu policijos 
sargu neiszdryso szauti in tas 
moteriszkes bet jas stengiesi 
iszvaikinti su savo karabinais 
ir szoblemis. Daugiau kaip 
tūkstantis moterų insilauže in 
Amerikos Ambasados ofisus. 
Visos jos visa kosere reke ir 
spege kad Vengrijos žmones 
nepripažinsta Premierio Janos

Apdaužė Darbininką
Be Jokios Priežasties

Tautu Sanjungos Armijos 
del taikos dabar jau renkasi 
isz Columbia ir kitu krasztu 
in Naples, Italijoje, isz kur 
jie skris in Egiptą ir Suez 
Kanala, tenai palaikyti tvar
ka ir ramybe. Jau dabar apie 
szeszi tukstaneziai tu Tautu 
Sanjungos kareiviu ežia pri
buvo, bet tai tik laszas marė
se. Dar szimtai tukstaneziu 
tokiu Tautu Sanjungos ar-

mijos kareiviu turi ežia pri
būti. Bet tokia armija gal tik 
szposai, nes isz tokios tarp 
tautines armijos mažai ka 
galima pasitikėti-.

Žydai ir Arabai beveik ne
noromis szitus tarptautinius 
kareivius insileidžia ir tiek 
daug visokiu suvaržinimu 
stato kad negalima nei insi- 
vaizdinti ka gero szitokia ar
mija tenai nuveiks.

14 VAIKU TĖVAS 
UŽSIMUSZE

i vartai del atsargos. ki menesiai atgal paszalintas
Powell važiavo sau vienas isz savo vietos kaipo Užsienio 

i tame troke. Jis važiavo namo ; Ministeris, dabar yra paskirtas 
i isz savo giminu, kur jis buvo kaipo visos Rusijos vadovybes 
' užvažiavęs isžsigerti puoduką 1 ministeris. Tai labai svarbi vie- 
kavos. i ta Rusijos valdžioje.

į Kai ten ta nelaime atsitiko Czia ant to labai svarbu, kad 
sunku pasakyti ar inspeti, nes Molotovas buvo ir yra Stalino 
prie to kryžkelio zvanas zva- valdžios rėmėjas. Pirmiau szi-

i CHEBANSE, ILL, — Ketu-' 
nos deszimts asztuoniu metu 
amžiaus Pleat Howell, keturio-; 
likos vaiku tėvas užsimusze

, kai jo troka sumusze, suvaži-xmuiau ©zi-i 
i nėjo Panama Limited trauki- nijo n vartai nusileido, kai tas ta vieta buvo laikoma Lavrenti -
; nyS greitas traukinys artinosi. ' ~

Nelaime atsitiko ant kryžke-, ~ ~ ~
; lio, kur randasi ir varpas iri ifkie L. S. DOIIUS.

Tada jos vyras Nico Uding 
Sovietu valdžia, iszsiveže savo žmona, Nina, isz- 

mcglnti nauja automobiliu ir 
pamatyti kaip gerai ji buvo 
iszmokus automobiliu vairuoti. 
Ir czia buvo nabago pirmutine 

į ir didžiausia klaida. Jo žmona, 
vairuodama ta jo nauja auto- 

; mobiliu, užvažiavo ar užlipo 
1 ant kito automobiliaus, atsimu- 
i sze nuo kito ir in treczia davė i
i taip kad tenai sustojo. Niekas 
nebuvo sužeistas, bet tas nau
jas automobilius kuris turėjo 
dar tik tūkstanti dvylika iszva- 
žiavusiu myliu buvo visiszkai 
sunaikintas. Ji sako kad ji tik 
maža klaida padare: ji paspau
de gazolino spaustuka vietoj 

i stabdžio, briekos.

DU ARMIJOS
EROPLANAI

SUSIMUSZE
¥ 1 *1 euzija ir Izraelis rengiasi pul- į

i ant Syrijos, Lebanon ir ant' 
ZalMiVl IlBvV vidur Rytiniu krasztu.

; Yra spėjama kad Sovietai
- per pastaruosius metus yra in
I Syrija pasiuntė ginklu už dau- j

PERSPĖJA RUSIJA i giau kaip keturios deszimts j 
IR SYRIJA doleriu-

Tautos Sanjungos Sekretorius

AMERIKA

Kad Nesipultu Ant 
Bagdad Krasztu

17,000 IN VAISKA

Sausio Menesyje
WASHINGTON, D. C. —

Amerika yra pasiuntus labai; 
grieszta perspėjimo laiszka Ru-! 
sijai, Syrijai ir kitiems krasz- i 
tams, kad jie nesipultu ant! 
Bagdad sutarties nariu.

Ta Bagdad sutarti dabar su-! 
daro Turkija, Iran, Iraq, Pa- j, 
kistan ir Anglija.
krasztai yra dabar sudarė ben
dra sutarti kaslink apsigyni- ruku Uuvo paimta in vaiska. j 

Sausio menesyje, su tais nau-;

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Sztabas paskelbė kad 
Sausio (Jan.) menesyje septy-! 
niolika tukstaneziu jaunu vy- iI 
ruku bus paimta in vaiska.

Tai nei mažiau nei daugiau; 
negu paprastai dabar yra ima-! 

i ma per keletą menesiu.
Visi szitie ' nuo RUgSejo menesio iki da-, 

bar apie du milijonai jaunu vy-1

mo.
Nors tame laįszke Amerikos jais vyrukais, kareiviais, mu- Į 

valdžia vardu nepaminėjo nei
vieno kraszto, bet aiszkiai ma- į nu szimta penkios deszimts du j 
»r 4 i T r z"l ■» ' r« I* ■« n rm ** 1 «-» r* C? zx I i 1 i • 1 > • • i į
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trisdeszimts kareiviu ir kari- į 
ninku. ;

Bet eina gandai kad jeigu I

su vaiskas turės apie du milijo- ;

tyti kad jis buvo taikomas So-! tukstaneziu keturis 
vietams.

Vasariniuose Baltuosiuose 
namuose in Augusta, Georgia, 
Vaszingtono laikrasztininku; tas Suez Kanalo ir Egipto-Iz- 
sztabo Sekretorius, Hagerty i raelio klausimai nebus greitu 
sako kad neiszrodo kad tie Vi- laiku iszriszti, tai ir Amerika 
dur Rytu krasztai dabar tenai 
tikra kara pradėtu.

Amerikai ir Anglijai dabar 
labai rupi kad Sovietai siun
ezia baisiai daug ginklu in Sy-

Tautu Sanjungos Sekreto
rius Dag Hammarskjold, po 
kaire, pasisveikina su savo 
pagelbininku, Andrew Cor
dier, New York mieste, po 
konferencijų Cairo mieste su 
Prezidentu Gamal Abdel 
Nasser. Jis sako kad visu

krasztu armijos turi pasi
traukti isz Egipto, Suez Ka
nalo ir isz Izraelio pirm negu, 
bus galima apie taika tuose 
krasztuose kalbėti. Jam la
biausiai rupi Anglijos ir 
Pranczuijos kariuomenes 
tuose krasztuose.

padvigubins ar patrigubins sa
vo kareiviu skaieziu.

Bet augszti karininkai Ar
mijos ir Laivyno sako kad 
jiems ne tiek rupi kareiviu ir j vai kurie . . . «... I J

daro, bet laivynas jau dabar 
szaukiasi beveik visus savo ka- 
riszku laivus isz Pacifiko ir 
juos siunezia in Pacifika, kad 
jie lutu netoli nuo Suez Kana
lo, Egipto ir Izraelio, jeigu te
nai karas iszkiltu.

viena paskirta vieta. Jie’ ežia 
plaukia ne tiek kitus iszgazdin- 
ti, kiek parodinti kad Amerika 
yra pasirengus prie taikos 
lo sėstis ar in kara stoti.

M 0 L O T O V A S

sta-

: Beria, kuris yra buvęs Sovietu 
slaptos policijos vadas.

Generolas Vsevoled Merku
lovas buvo isz szitos ministeri- 

; jos iszmestas kaipo Beria pa- 
dupezninkas ir jis buvo su Be
ria suszaudintas 1953 metu ru
denyje.

Molotovo, buvusio Stalino 
rėmėjo paskyrimas in szita vie-

I ta nustebino ne tik Amerikos 
I dipliomatus, bet ir paežius So- 
i vietus. I
i Czia aiszkiai matyti kad da- 
i bar randasi didele perversme 
paeziame Kremline. Kas czia 
la’mes ir kieno galvos nusiris, 
dar per anksti pasakyti.

Sovietu Rusija dabar jau ^aį ta nejajme atsitiko. 
, vieszai pasistatė priesz Jugo- 
i slavijcs Tito, kuris buvo su 
Stalinu susikirtes ir paskui su 
Kruszczevu susitaikinęs. Isz' 
visko matyti kad daug permai-1 
nu bus Kremline ir visoje Ko-;, 
munistu partijoje. «

Ir visa szita permaina, per-i
• versme privedė prie liepto galo 
Vengru ir Lenku sukilimai.

Sovietai dabar rengiasi I 
gryszti piie Stalino senos tvar-i 
kos, vaidinti visus su geležine; 
ranka. Bet gal tie nauji Sovie-I 
tu Rusijos vadovai pamatys 
kad dabar jau per vėlu!

Sovietai stengiesi visam 
svietui parodinti kad jie gražu-1 
mu prisitraukia kitus krasztus 
ir kad jie per smurtą nieko ne-; 
tedaro. Bet kai jie turėjo taip; 
kruvinai Vengrus numalszinti,' 

Į ir kai jie turėjo taip Lenkams i 
nusileisti, tai jie mato kad be 
Stalino geležines rankos ir;

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienas žmogus invažiavo in 
Sheraton vieszbuczio garadžiu 
ir ji apdaužė ir sumusze keli 
darbininku unijos žulikai.

Jis yra William Ott, General 
Electric kompanijos darbinin
kas.

Jis sako kad apie dvide- 
sz.'mts žuliku ant jo užsipuolė 
ir ji apdaužė, jam jo palta šu
dra s xe. Jis sako kad kiti žmo
nes paszauke policijantus kurie 
tuos žulikus iszskirste.

Jam ir jo akulioriai buvo su- 
daužinti. Paskui jis nuvažiavo 
namo, gavo kitus akuliorius ir 
Skitą palta ir sugryžo in ta 
vieszbuti. Tada niekas jam ke
lio nepastojo. <

Sheraton vieszbuczio virszi- 
ninkai ir to vieszbuczio darbi
ninku vadai sako kad jie nieko 
bendra neturi su tais unijos žu
likai, kurie dabar ta vieszbuti

(Tasa Ant 4 Puslapio)

---- , RUSIJA TURI DAU-
Trys Lakūnai Žuvo GIAU SUBMARINU

i BUFFALO, MINN. -- Trys; 
' armijos lakūnai žuvo kai du1 
lakunu sztabo F-89H eroplanai 
susimusze padangėse. Vienas 
lakūnai suspėjo iszszokti ir nu
sileido su parasziutu.

Iszlikes gyvas lakūnas yra 
f Leitenantas Rono A h r e n s ! 
; Prince, dvideszimts trijų metu 
amžiaus, isz' Miami, Florida. 
Jis viena tu eroplanu vairavo

Platinkit “Saule”

LONDON, ANGLIJA. — 
Žinios kurios pas mus ateina 
sako kad Rusija dabar turi du 
sykiu tiek submarinu negu 
Amerika, ir kad ji turės tarp 
szimto penkios deszimts iki 
szimto septynios deszimts dau- 

i giau tokiu submarinu priesz 
1957 metu.

Nors Amerika giriasi kad ji 
turi geriausius ir greieziausius 
submarinus, Sovietu Rusija pa
skelbia kad ji turi daug dau
giau geresniu ir didesniu sub
marinu, negu Amerika.

Olimpiadų Imtynių Cziampijonas

Musu didžiausi kariszki lai-;
; veža tukstanezius: 

ria. O syrijos krasztas yra prie ; jureiviu skaiezius kaip geres-;musu kariszku eroplanu dabar! 
pat Turkijos. Galimas daigtas nu ginklu, greitesniu eroplanu j 
Ikad Sovietai rengiasi isz Syri- ir didesniu kariszku laivu.
jos pultis ant Turkijos. Armijos ir Laivyno Sztabas

Keliomis dienomis priesz Į dabar praszo ir reikalauja 
sz;to laiszko pasiuntimą, So- daug daugiau pinigu isz Kon- 
vietu Užsienio Ministeris She- 
pilovas, kalbėdamas Denmark 
mieste buvo pasakęs kad, jis 
tikrai žino kad Anglija, Pran-

P 1 C* F P T A Qi^vaT^0S Pe jokiu budu nebega 
1 A V? A-V Dili *„ -pnvpro-fn Izva atzfn antrai

greso, kad jie galėtu daugiau 
didesniu ir geresniu ginklu pa
sirūpinti.

Armija dar kol kas nieko ne

jau plaukia Suez Kanalo link.; 
Admirolai ir kiti augszti Lai-i 
vyno karininkai aiszkina kad; 
tie laivai plaukia in Atlantiko; 
mares vien tik del paprastu; 
pratybų, et visi gerai žino kad 
niekados, taikos laiku tiek; 
daug musu kariszku laivu 
eroplanu nebuvo susirinkę

Paskirtas in Atsako- 
minga Vieta

! les tu pavergtu krasztu suval-' 
dinti.

Prižiuręs Valdžios
Ministerija

MASKVA, RUSIJA. — Vy-

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

ir;
in acheslavas Molotovas, tik pen- 

1

Dale Thomas, Amerikos 
Olimpiado imtynininku 
cziampijonas isz Crovallis, 
Oregno, pasiraszo savo var
dą Australijos mergaitėms 
kurias jis buvo labai sužavė
jęs kai jis atvyko in Mel-

bourne, Australijoje.
Amerikiecziai rengiasi ir 

rikio josi del szitu rungtynių 
del szito tarptautinio Olim- 
piado, kuris prasidėjo Lap- 
kriezio Nov. dvideszimts tre- 
czia diena.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Yugoslavijos diktatorius 

Marshal Tito dalbai- turi daug 
rupescziu ir neramiai miega. 
Kai Vengrai sukilo priesz. savo 
Komunistiszka valdžia tai tas 
Tito susirūpino kad ir jo- žmo
nes ta sukilimo liga neužsi- 
kriestu. Bet dabar kita ir daug 
didesne rūpestis: Sovietu ka
riuomenes ant Vengrijos rube- 
žiaus randasi per arti ir jo ru- 
bežiaus.

Dabar imsime antra, treczia 
ar dvideszimta kolekta: Sztai 
tik keli krasztai kurie tikisi 
milijonus pasimelszti isz musu 
ateinaneziais metais:

Prancūzijai jau trumpa ir 
trūksta doleriuku; ji pataria 
kad nebutu pro szali kad Ame
rika jai “pažiezintu” apie du 
szimtu milijonu doleriu.

Italija sako kad ji negali gy
vuoti be Amerikos doleriuku.

Graikijai labai reikia alie
jaus, ir dabar to aliejaus ji ne
gali parsitraukti per Suez Ka
nalu, tai dabar reikes Amerikos 
doleriu.

Copenhagen su kitomis 
Skandinavijos sostinėmis jau 
stoja in eile su isztiestomis ran
komis ir praszo Amerikos do
leriuku.

Anglija dar nieko nesako, 
bet kai ji savo praszyma in- 
teiks tai galime būti tikri kad 
ji įpraszys du ar tris sykius 
daugiau negu visi kiti tie uba
gai.

Egipto Nasser dabar vėl sei
linusi prie musu ir sako kad 
butu labai gražus draugiszku- 
mo pavyzdys jeigu Amerika jo 
krasztui pastatytu ta Aswan 
Dam, prūdą. Tai mums kasz- 
tuotu tik keletą desetku milijo
nu doleriu.

Yugoslavijos diktatorius Ti
to dabar straksi priesz Sovietu 
Rusija ir už ta savo strakseji- 
ma tikisi susilaukti keletą mi
lijonu doleriu isz Amerikos.

Indijos Nehru jau dabar sei
linusi prie musu Prezidento ir 
jam paaiszkina .kad butu .vi
siems geriau jeigu jo krasztas 
gautu kelis milijonus doleriu 
isz Amerikos.

Komunistiszka Lenkija jau 
yra davus žinoti kad ji priimtu 
keliu milijonu doleriu dovane
le isz prakeiktu kapitalistu 
Amerikoje.*

Kitos, naujos tautos, kaip 
Tunisia, Morocco ir kitos jau 
dabar szaukiasi musu milijo- 
niszkos doleriuku pagelbos.

Czia tik maža dalis tos tu 
ubagu litanijos!

Traukiniai, strytkariai stovi i> | «
ant vietos; nėra kas juos vai- j i
ruoti. Visos mokyklos uždary- J UaUCAI
tos; nėra mokytoju nes jie visi 
staiga susirgo.

Ir net dyvai kiek darbininku 
kasdien suserga ir negali isz- 
eiti iii darba.

Vengru darbininku straikos 
yra didžiausios ant viso svieto. 
Musu darbininkai su savo 
straikomis Amerikoje yra tik 
piemeniai prilyginus su tais 
straikuojaneziais Vengrais.

Sovietai dabar suprato kad 
ju kariszkos tankos negali ves
ti valdžia ar tvarkyti fabrikus. 
Už tai Sovietai dabar patrau
kia savo tankas isz Budapesz- 
to.

Sovietai dabar czia atgabena 
net dvideszimts divizijų savo 
armijos.

Tikėjimas

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

Žmogus, kuris nesilaiko savo 
tikėjimo,

Yra vienas isz biauriausiu 
iszgamu.

Paimkime ant paveizdies 
Žydą,

Kad jis ir persikriksztina
Tai vis nepaliauna būti

Žydu, 
Ir tokiu numirszta.
Sziandien yra tokiu kurie 
Vadina save prietelium 

žmonijos,
„ . . „ , . Kad tiktai galėtu isznaudoti1 ai beveik daugiau

Sovietu kareiviu negu Vengri
jos gyventoju.

bet An-

Isz tuju prieteliu,
Jo sunku uždarbi ir pinigus, 
Po tam iszjuoke.

Ir kaip sakoma: Viena beda 
ne beda, bet Sovietams apart 
Vengru bėdos, stūkso in akis ir 
Lenkai, kur jie dar net iki sziol 
nrea savo tvarka invede ir kur 
Lenkai jiems dar vis drąsiai 
prieszinasi.

Jeigu Amerika turi ’bėdos su 
savo doleriais, tai Rusija tiek 
pat bėdos turi su savo karei
viais ir su savo karabinais.

Platinkit “Saule

KAJIMAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

pyne jam szokant, karcziamoje 
arba jomarke. Bijojosi jo vi
si, bet Andrius nei vieno nesi
baidė, nei saviszkiu, nei akamo- 
no, pagaliaus nei paties pono. 
Ir sziandien jam akamonas 
aiszkiai liepe ginti in rugiena, 

1 o jis sumurmėjo ka po nosia

apie karszti ir nusivarė avis in 
pūdymą iii pagiri, pats atsigulė 
krūmuose, o avis paliko prie
žiūroje Margio, kuris jas ge
rai dabojo. •

O gal tame turėjo koki apsi
rūk avima,- nes keli syk 'pakilo 
ir klausė: Ar neiszgirs ko?

Czia Margis pradėjo baisiai 
loti. Net banda, kaimene, pa
mėtė ir 'prie Andriaus pribėgo, 
mislydama, kad ansai užmigo, 
ir jo lojimo negirdi
drius tik paspyrejo ji ir szuva 
unksdamas nubėgo ant pūdy
mo. Krūmai tuoni tarpu vis 
areziaus sznabždejo ir tarp ža
liu lazdynu pasirode Kajimas.

Andrius dirstelėjo in ji ir nu
sispjovė.

— Sveikas gyvas Andriau!
— Atnesziai tabako?
— Koks tu karnas! Asz tau 

sakau: sveikas, o tu tuojaus ta
bako. Žinoma, atnesziau papi
rosu.

— Gerai! Sėsk szale numes, 
tai pasikalbėsim.
■ Kajimas paklausė Andriaus 
ir atsisėdo ant žemes; užsidegė 
po papirosia. Ilga laika žiurėjo 
viens in kita su veidu žmonių

Musu bėdos yra su ubagais 
ir su musu pinigais; bet Sovie
tu Rusija teipgi turi savo be
das. Bet jos yra su kareiviais 
ir karabinais. Sovietu Rusija 
visaip stengėsi numalszinti 
Vengrija, b e t nepasiseke. 
Kremlinas niekados tokio pa- 
siprieszinimo lig mirties nie
kur dar nebuvo sutikės.

Sovietai negali Vengrus dar
bininkus nei iszgazdinti, nei 
priversti, nei papirkti, nei isz- 
žudinti. O ūkininkai leidžia So
vietu kareivius badauti, bet 
slaptomis pristato maisto Ven
grams darbininkams.

Vengrijos maiuieriai dabar 
iszkasa apie deszims tukstan- 
•ziu tonu anglių per diena. O 
irmiau jie iszkasdavo daugiau 

kaip septynios deszimts tuks-. 
. aneziu tonu per diena.

Let us show you the

otcer

Naturally, they're important to you! Thafs why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering, it's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."
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kurie viens kita gerai žino, o ; 
taip-gi žino, koki reikalai juos > 
risza, bet isz kuriu nei viens 
nenor pradėt kalbėti.

Kajimui ant galo nusibodo . 
tas tylėjimas.,

—• Ko tu, Andriau, szian
dien toks? Ar lupos tau sulipo 
ar ka? '

— Kairszta ir gana!
— Tu iszmintingas, atsi va

riai avis in pagiri, kad paežiam 
atsigulti krūmuose, o avys....

— Lyg tai mano?
— Ka, kad ne tavo, kad tu 

jas pardavineji.
Andrius susiraukė. Nepatiko 

jam tokia pakraipa kalbos, pa
žiurėjo isz paniūru in Kajima, 
kuris meiliai szypso damas is, 
pradėjo pamaži kalbėti, gretin- 
damasis vis artyn.

— Klausyk Andriau, tu ži
nai, ko> asz czion atėjau tokiam 
karsztije ir asz žinau, nes mes 
jau ne nuo1 sziandien prekiau
jame. Ka czia kalbėti! Tu 'žinai 
kad asz noriu pigiai nusipirk
ti aviu, o asz žinau, kad tu pi
giai parduodi avis. Gersi deg
tines.

— Duok szian!
Kajimas iszsitrauke isz ki- 

szeniaus bonka. Pats truktele 
viena gurkszni ir atidavė ja in 
rankas Andriui, kuris prilipo 
prie bonkos, kaip vaikas prie 
motinos krūties ir trauke, trau
ke kol nieko neliko. Kajimas 
nudžiugęs pažiurėjo in ji.

Tau Andriau, priderėtu in 
vieta trejokinio arklio nusi
samdyti, visa baczka pilve pa- 
nesztum. Gera turi kosere!

į Andrius atsikrankszte ir nu
sijuokė. Patiko jam tas pagyri
mas :

— Na o avys?
— Kokios avys?
— . Tos kai norėjai pirkt.
—■ Lyg asz norėjau pirkti? 

Klause Kajimas lyg pirma syk 
savo gyvenime apie toki daly
ką girdėtu: Avys.

Galiu pirkti ir avis, ibet man
arkliu reikia.

— Ar padūkai ?
— Ko man dūkti? 

kad man arkliu reik, 
galiu ir tais nupirkti,

tai

Tu

Sakau, 
bet asz 

kad tik 
tau intikti. Tu žinai, Andriau,
jog asz tavo prietelius.

—- Kiek duosi?
—• O kiek tu nori? Lyg 

mano tavoras, ar ka?
— Po du rubliu.
— Ajai, po du rubliu.

Andriau, labai gudrus! Kur tu 
užgimai? Po du rubliu. Tai 
man parduos ponas Nedzielskis 
didelis daigtas! Po du rubliu. 
Ar tu, Andriau, matai avis po 
du rubliu? Tai tokios dideles, 
kaip versziai, kaip dideli ver- 
sziai, regi, po du rubliu. Kam 
da man burna auszinti! Tegul 
tau bus ant sveikatos ta ariel
ka ir papirosai, kad asz taip 
gyvas bueziau, po du rubliu!

— BUS DAUGIAU —

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 
Knyga. 404 puslapiu. 50o,

N o. 102— Prakeiktu, meiliu

apraszy-gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No/103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietuviszku 
nžiieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa 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 JSiera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

No.120—Dvi istorijos* apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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 
kalniausia dovana nuo 
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 NaktL 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

apysaka 
szimtme-

No.158—A p i e Kapitonas 
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; Budyno. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 2Oo.

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

ir tin- 
Lietu- Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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 Motinom 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

įSr* 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.

Pirkie U. S. Bonus

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:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. P. B

t
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4 K A JI M AS |
QENA kumelka vos-ne-vos 

vilko menka vežimėli. Vel
tui mažas Mekelis szmagojo bo 
tagu, veltui trukcziojo vienitp- 
le vadžia ir garsiai ežiuipse,jo, 
kumelka ėjo koja už kojos, vie
nok ėjo beipaliovos nepaisyda
ma ant smilcziu ir kaitros, kaip 
ans apsūdytasis prirakintas 
prie to'czkos kurisai nepailsta, 
žinodamas jog, eiti ir vežti 
turi.

Mekelis buvo vežime ne vie
nas; isz po sziaudu ir nusviru
sio skeczio (lietsargio, parašo- 
no) užpakalije jo styrėjo ant 
dugno pusragažiu pora senu 
czebatu ir skvernai nurudusio 
szvernelio, savininkas ju regi
mai miegojo, nes veltui Meke
lis tarpas nuo tarpo ji szneki- 
no. Ant gali klausinėjo pusbal
siai, lyg nei bijodamas iszbu- 
dyti mieganti ir klausinėjo tik 
norėdamas pakakinti kalbėji
mo norą. Važiavo taip turbut 
ilgiaus nei valanda, kad isz už
kalnio pasirodė sodžius, kai
mas ir Mekelis sustabdė arkli.

—■ Tatele!
— Hm...
— Tatele. Žagariai!
Iszskestas skėtis parvirto ir 

pamaži isz gilumos vežimėlio 
iszlindo Mekelio tatele. O bu
vo in ka, pažiūrėti! Iszpradžiu 
atsisėdo vežime, pasiraivė ir 
nusižiovavo pora kartu; paskui 
nusispjovė, pasikasė pakauszi, 
kažin ka murmėdamas po nosia 
ir vėl nusižiovavo ilgokai, taip 
kad net Mekelis,iszsižiojo nusi
žiovauti. Tai-gi ir jis nusižiova
vo, pasikasė paausi, ‘žiūrėda
mas in tęva, kuris vis murkė ir 
dabar lyg ka kramtė. Bet tėvas 
žioptelėjo dar syki pasismauke 
aksomine kepure ir szuktele jo:

— Genig! Fur a veiter.
Kumelka vėl pradėjo1 eiti ko

ja už kojos smiltėtu keliu, nusi- 
baidydama resva vudega mu- 
sias, kurios biauriai gyle.

Neužilgo sustojo prieszai 
narna.

Isztolo buvo tai paprasti kai- 
miszki namai, sziaudais deng
ta, iszarti, bet prisižiuredams, 
galėjai veik užtemyti dideli 
skirtumą nuo kitu kaimiszku 
namu. Nematyti buvo nei veži
mo, nei žagres, nei akecziu; lin
gyne nesivoliojo meitėlis, nei 
szuvo negulėjo ant prienamio 
(zavolines), nei visztos nevaik- 
szcziojo po kiemą, už tai ke
lios ožkos grauže tvoras ir po
ra žasu jieszkojo maisto ant 
senovės sanszlavyno. Paežiam 
neme, apart vienu duriu vidu- 
rije, vedaneziu in priemene, 
prie kampo senovės kamaros 
buvo iszkirstos kitos ir visados 
adaros iki galo, buvo drauge 
ir langu del menko kromelio.

Subarszkejus vežimui, tin
giai iszejus isz kromelio Žy- 
dauka su vaiku prie krūties. 
Du kampai suterszto czep- 
cziaus buvo nusileidę ant lygiai 
sutersztos jopkes (jekes), am
žinai atsektos del parankamo 
mažam Didei, kuris ir dabar 
cziulbe pieną isz liesos motinos 
krūties.

— Tai tu, Kajimai. Gerai, 
kad parvažiavai, kalbėjo žy- 
jdisz'kai in vyra, kuris rangėsi 
isz vežimo.

— Ne bet, ir pradėjo liusa- 
ja ranka traukti isz vežimo vi
sokius daigtus, koki ten sziau- 
duse buvo. Uižcziupe kareivisz- 
įka įblekine. Paėmė ja in ranka

ir nusistebėjus pažiurėjo in pa
ti.

—' Kokis ten kareivis užsi
spyrė, kad pirkeziau, aiszkino 
Kajimas, sake, kad gryžta na
mon, ir nupirkau už, szeszis 
skatikus.

— Tai pavojinga.
— Patepliosim, kas pažys?
Iszejo abudu in namai, Meke

lis tuom tarpu užvažiavo ant 
kiemo.
' Kajimas sodžiuje dar nese

Daug vyru dideli varga turi, 
Norints dilba ir czedina 

kaip priguli,
Bet kas isz to jeigu niekszas 

boba,
Ka vyras uždirba tai toji 

viską iszduoda,
Vai k u e z i u n e p r i ž i u r i, 
Bile pati gerai turi,

Savo vyra už niek laiko, 
Nei gero valgio nepataiko, 

Biauriais žodžiais ant
vyro plusta, 

Lupa patempus iszrodo 
rusta, 

Visame savo vyra 
nužiurineja, 

Nėra ko stebėtis nes taip 
užaugyta 

Nuo mažens prie pikto 

pripratinta, 
Ba koki tėvai, toki ir , 

. ju vaikai,
Tamsunai būna tėvai, 

Ir ju toki vaikai, 
Atsigimus nuo žmonių, 

Turi būda gyvuliu,
Nei prie szokiaus,

Nei prie ražaneziaus, 
Ka nauja szuka pritraukia, 

Geriausi kvepalai neisztraukia 
Prie ko jaunas pripranta

Ligi vėlyvai senatvei 
neatpranta, 

Gyvuliszkai augintas, gyvuliu 
bus, 

Ir lig srnert tokiu pasiliks.
Tai ir jus turite iszmokt 

gyventi,
Savo vyrus paguodokite, 
Szunc vietoje nelaikykite 

Ba per vyra gera gyvenimą 
turite,

O be vyro varga velkate, 
Ne viena po vyro smerties 

frizinasi 
'Priesz visus jauna tuo jaus 

statosi,
Isz ko visi juokėsi, 

O net isz tokios biaurinasi.
Už keliu menesiu bobele 

apsileidžia,
Net uosi ‘žemyn nuleidžia, 
Tada ir apie nebaszninka: 

atsimena,
Ir jau tos komedijos buna 

gana, 
Tada bobele pradeda 

pakutavoti,
Nebaszninka vyra garbavot. 

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

mas bevelija taip padoriai pel
nanti, nei kaip skoliti ūkinin
kams pinigus už palukius la
biausiai nuo tada, kaip tie ka
rnai užmusze vyra jo tikros se- SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

niai apsigyveno. Isz kur atėjo 
ir ka isz tikrųjų veike, nieks 
kaime gerai nežinojo. Priesz 
metus priimtas kupos, nusipir
ko ant Imitacijos ant ukinin- 
kiszku tiesu, kaipo Zydas-uki- 
ninkas, sodyba Polentino Ke- 
mendžiaus, bet lauka tuojaus 
parandavojo, pasilikdamas tik 
pora lysių, kurias jam ūkinin
kai apardavo, pats grinezioje 
kromeli insteige, o jame pati jo 
Sore apart druskos, tabako, 
siulu, geležies, adatų, szmero, 
skepetu, vinių, knypkiu, skiltu
vu ir diržu pardavinėjo slėpta 
degtine už pinigus ant bargo 
arba už (užstovus) kaip kur 
davėsi. Vadinosi tai, kad Ka
jimas isz Žydo-prekejo pavirto 
in Žyda-žemdarbi.

Be to dar sykiu su paezia 
prekiavo' sviestu, sūriais, kiau- 
sziniais, visztukais, bet kiek- 
viens isz ju saviszkai vertėsi. 
Kaip tik vyrai iszvažiuoja in 
aukus ir grinpziose lieka tik 
vienos bobos, Sore dejose in 
gurbeli bonka degtines, trupu
ti varioku in kiszeniu, kartais 
galuka raikszczio, (stuczkos) 
arba biski siulu ir ėjo per kai
mą grinezia nuo grinezios, ne
va ko pasiklausti arba apie ka 
pasirodavyti ir už valandos ar 
dvieju gryžo su gurbu pilnu 
kiausziniu, suriu, sposku svies
to, bet visada be degtines, o 
kartais ir be pinigu.

Toksai būdas prekiavimo 
buvo jos vienos Savaisczia. Ka
jimas ėjo ant medžiokles, kada 
vyrai buvo namieje ir su ju ži
nia ingyja tuos paežius daig
ius, kiek dar ju Sore pirrniaus 
neiszviliojo. O kad’ ranka ran
ka mazgoja, tai progai atsitai- 
kius paleisdavo kokia Vaitie- 
kiene arba Matjosziene, kuri 
nesant vyrui namieje pardavė 
Sorei kiausziniu, arba sviesto 
už kvatierka degtines ir neži
nojo dabar ka, striukai atsiti-

rausi
— Kas tai, Vaitiekau, jus 

visztos susidarkė ir nenori 
kiausziniu dėti?

— Kažin, lyg ne.
— Ar jus matot Vaitiekau, 

koki dabar laikai ant szio svie- 
to net visztos ir tos apgaudinė
ja! Baltruviene man taip-gi 
skundėsi.

— O asz lyg girdėjau, kad 
vakar kudakino.

Kajimas pirkliauja ir su 
dvaru. Pats szviesusis ponas 
kaime negyvena ir tik ret'kar- 
cziais in d vara kysztelia, szi ta 
perkrato, pridirbai sumiszimo 
ir vėl iszvažiuoja in kitus dva
rus arba in svietą, bet Kajimui 
su tuom dar geriaus. Toks di
delis ponas su tokiu menku Žy
deliu, gal nenorėtu nei kalbėti, 
o taip tai yra ponas akamonas, 
su kuriuom juk galima szi ta 
padaryti: nupirkti, duokim sau 
arkli, apie kuri praneszime, ra- 
parte bus paraszyta: krito ta 
ir ta diena;, arba kiek nors javu 
su pristatymu arbai be pristaty
mo, galima kartais pinigu pa
skolinti už neperdideli palūki 
trisdeszimts szeszis nuoszim- 
czius ant metu, gauti degtines 
del iszvežimo in užru'beži, O' jau 
kaip nieko kito nepasitaiko, tai 
dar galima tarpininkauti prie 
pirkimo ir pardavimo, apsiimti 
pristatyti cigaru, arbai austriji- 
nio parako. Vis ir su tuom gali
ma kiek nors uždirbti. O Kaji-

THAT WONDERFUL SECURE FEELING

sers Jokvetkes, Szliome Jaske- 
li isz Bridynes. Kas isz to, ka in 
Siberija iszdrumbejo! Kartais 
tam tikru budu .duodasi persi- 
praszyti ir pinigu paskolija, 
vienok niekad neduoda pats tik 
per broli Senderi Liufta, kuris 
ir apie atėmimu rūpinasi, už ka 
nekuri nuoszimti ima;. Tas kal
ba Kajimas paežiai: didelis ir 
staeziokas (grubijonas), tai gal 
su tais kainais rietis, tegul ir 
jis už tai ka nors uždirba.

Bet dar ežia negalais jo kru
tumui. Kajimas atiteisia ir ki
tus kokius reikalus, tikrai taip
gi padorius, kaip ir anie. Tan
kiai naktį kažin kas pas ji at
važiuoja, barksztelia tri syk in 
langinyczia, ir Kajimas ji insi- 
leidžia: Kartais atvykėlis pats 
iszvažiuoja, tik palieka kokius 
ten daigtus, o nekarta drauge 
su Kajimu isz grinezios isz- 
smunka ir kažin kur jiedu va
žiuoja. Kartais nežinia kas at
eina ir kokia pora dienu kam- 
barije už kromelio patuni, isz 
kur tik naktį mažiukėm dure
lėm iszeina in darža. Pats Kaji
mas laibai tankiai isz namu isz
važiuoja, Išartais ima su savim 
Mekeli, kad saugotu arklius ir 
nesyki tik už dvieju dienu su- 
gryžta. Vienok kur važiuoja ir 
ka veikia, niekam nepasakoja, 
net pati jo apie tai neklausinė
ja. Per tai nedyvai, kad prie to 
tuoitimpinio (nuolatinio) užsi
ėmimo pinna laiko paseno, kad 
ant jo indubusiu iszlblyszkusiu 
veidu, apžėlusiu reta ruda 
barzda, buvo iszspausta žyme 
amžino nuoalsio. Nedavalge ir 
nedamiegojo, amžinai vaikyda
masis paskui skatiką.

Ir sziandien, vos tik inejo in 
grinezia ir sukalbėjo poterius, 
jau kažin ka atsiminė.

Prasivėrė duris in kroma ir 
paklausė.

— O Andrius czion nebu
vo?

IZ.Ovnc? Avinis?
— Katras? Avinis?
— Na, avinis.
—■ Ka jis bus!
Kajimas užsimislijo.

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

Dabar po 50$ arba 3 už $1.35

Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

— Gudrus! Suburbleno/ ir 
pradėjo vaikszczioti po grin
ezia. Bet neilgai taip tęsęsi: po 
valandėlės greieziau susiraukė 
negu nusiszypsojo saviszkai su- 
mislyjes ir liepe paežiai atnešti 
bonka degtines ir papirosu.

Sore nuėjo in bulviu rusi, at
metė in szona gulinczias ten 
szluotas ir isztrauke isz smil
cziu pūsle su degtine, kuria po 
prikyszte in grinezia atsinesze. 
Neužilgo reikalautoji bonka 
daringto'S degtines stovėjo ant 
skuomes, stalo, kada resztas at
sidūrė kambarije už kromelio.

Kajimas paėmė dvi dėžutės 
papirosu, bonka su degtine in- 
sidęjo in bedugni szvernelio' ki
szeniu ir prie duriu patraukė.

— Kur tu eini?

SAPNORIUS
I

Su 283 Paveikslais (
160 Puslapiu j

8 col. ilgio, 5% coL ploczio 
! Iszaiszkina sapna ir kas j! 
Iateiteje stosis. Su priedu

planatu ir visokiu burtu. ]!
Knyga in minksztos po- į! 
pieros virszeliuose. ]!

Pinigai reikia siusti su Įi 
užsakymu: ]'

Tiktai,. . . $1.06 įSaule Publishing Co.,Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

— In pagiri.
— Toks karsztis!
Bet Kajimas tik pecziais 

truktele ir iszejo. Kas jam su 
karszeziu! Ir jai isz kelio tuoj 
in krūmynus sviedesi, tai tik
rai nedelto, kad nuo saules pa
sislėpti. Ėjo tenai nesitikeda- 
mos nieko sutikti.

Eidamas mislijo. Pirmiau
siai: kur dabar Andrius avis 
gano? Jei jis nusivarė in seną
jį pūdymą, tai jau jokio giszef- 
to padaryti negalima, nes An
drius butu vidurįje lauku ir 
jokio priėjimo prie jo nebutu, 
tai yra, priėjimas butu, tik kož- 
nas juos drauge pamatytu, net 
jo mažiulis Dide, jai ka supras
tu; bet jai Andrius atsivarė 
avis ant pūdymo in pagiri, tai 
turėtu krūmuose gulėti, tada 
bus galima prie jo prieiti ir su 
juom pakalbėti taip, kad nieks 
ju nematytu, jei tik szuva, ka 
su juom vaikszczioja. O kaip 
Andrius nenorės? Ko jam ne
norėti ? Tai norėti ir kiek! Czia 
nėr jokios kalbos.

Eidamas Kajimas sykis nuo 
sykio isz revo in rėva dirstelia, 
ant galo nuszvito jo veidas: 
avys ganėsi pagirije.

Isztikro Andrius avis in pa
giri atsivarė, o pats krūmuose 
užvirto.

Buvo tai vaikinas kaip nen
dre tiesus, petingas ir stam
bus. Kaime merginos per ji isz 
galvos ėjo, nes nieks taip smar
kiai nepaszokdavo, kaip An

drius, kada inszeldavo. Prie vi
sokiu jis prisiszlejuodavo ir 
neviena turėjo ant sanžines, 
bet labiausiai jam pamėgdavo 
Magde, duktė Blažio, kuri taip 
ji mylėjo. Jau butu su jaja ap
sivedęs, nes jau du menesiai 
kaip sukako jam dvideszimts 
antri metai ir per liesus isz
trauke burta (liosa) namon ei
ti, bet senis Blažys nei klausyti 
nenorėjo apie Andriu, nes vi
saip ant jo. kalbėjo. Rodos jam 
nieks nieko neužmetinejo, jai 
ka ant kumszczios buvo per- 
greitas, bet nekurie jam pady- 
vyjo, kad su Kajimu susideda, 
nes tai Žydas, ka VieszĮpati Jė
zų nukryžiavojo ir po sudus 
baladojasi. Neseniai net szauke 
Kajima tyrintojas, kada dingo 
dvaro arkliai ir, nors Kajimas 
sausas isz provos iszejo, senis 
Blažys saviszkai kalbėjo, kad 
Kajimas vagis, o Andrius sėb
ras ir nei nemislijo leisti už jo 
dukteri.

Bet in akis nieks nedryso 
taip Andriui pasakyti. Tegul 
pabandytu! Tai užsmaugtu 
kaip žvyrbli savo- geležinėse 
rankose, kurias jau nevienas 
pajuto, kada neatsargiai pasi

kasa Ant 2 puslapio)

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima® 
apie Jezu Kristų.

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

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Apie ‘Saules’ 
Prenumerata

-■ ___  — 4**:

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- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

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

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

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



*

mahanoy city, pa.

Žinios Vietines
— Tik 14 dienu ligi Kalėdų.
— Gerai žinomas Daktaras 

AV. H. Lawlor, nuo 101 \V. Ma- 
hanoy uly., staigai susirgo sa
vo ofise pareita Ketverga, ir 
likos nuvesztas in Locust Alt. 
Ligonbute. Daktaras yra pa
vojingam padėjime.

— Seredoj pripuola Szv. 
Ofilija, o Tautiszka Vardine: 
Rutavile. Ir ta diena: 1937 m., 
Amerikos kariszkas laivas 
“Panaiy ” 'buvo Japonu eropla- 
nu nuskandintas; 1936 m., Jur
gis Szesztas yra 'paskelbtas 
Anglijos Karaliumi. Jo brolis 
Edvardas pasitraukė ir iszva- 
žiuoja isz savo kraszto; 1808 
m., buvo insteigta Szvento 
Raszto draugija Philadelphia, 
Pa.

— Edvardas Domkus, nuo 
514 W. Pine uly., likos sužeis
tas in kojas automobiliu nelai
me pareita sanvaite arti Shen- 
adoro, kai kitas automobilius 
trenke in jo karuka.

— Kalėdos artinasi, atliki
te savo pirkimus anksti ir 
szelpkite savo biznierius, pas 
kuriuos gausite viską.

—• Ketverge pripuola Szv. 
Lucijus, o Tautiszka Vardine: 
Kastytis. Taipgi ta: diena: 
1947 metuose John L. Lewisas, 
su savo mainieriais pasitraukė 
isz Amerikos Darbininku Fe
deracijos; 1665m., mirė Rad
vilas, jis.buvo pirmas skirti 
Lietuviu tauta nuo Lenku.; 
1918111., Prezidentas Woodrow 
Wilsonas pribuvo in Prancūzi
ja del Taikos Konferencija.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Nikasijo ir Szv. Alfredo o Tau
tiszka Vardine: Ainislr ta die
na Thos. Masayr atsisako isz 
Prezidento vietos Czekoslova- 
kijoje; 1873m., Blaivininkes 
terys, giemes begiedodamos, 
pradėjo eiti per saliunus, Fre
donia mieste, New York valsti
joje, ir stengiesi juos uždaryti 
ir viską juose pradėjo daužyti; 
1937m., Japonai, Amerikos 
valdžios atsipraszo del nuskan- 
dininio “Panay ” laivo, ir pra
varo savo Lakiniu Sztabo vir- 
szininka; 1827m., Alabama vai 
stija buvo priimta in Suvieny
tu Valstijų sanjunga; 1749m., 
Amerikos pirmutinis Prezi
dentas Jurgis Vazingtonas mi
rė in Mount Vernon, Virginia.

sprogo.
Gaisras kuris sunaikino dve

jus namus, prasidėjo in stuba 
prie 1505 W. 9th ulyczios.

Žuvusieji buvo septynių me
tu L. Randolph Crawford ir jo 
sesute, trijų metu Jessie, M. 
Ju brolis penkių metu Nelson 
buvo nuvesztas in ligonine, nes 
jis buvo baisiai apdegintas.

Motina, Ponia Jessie Mae 
Crawford sako kad ji su savo 
vyriausiąja du.cte, szesziolikos 
metu amžiaus Yvonne, tuo lai
ku renge savo szeimynai pus- 

.ryczius kai tas pecziukas su- tuvo juju tarpe. Bet " 
po per vėlu juos iszgelbeti.

kad jos duktė buvo ta pecziuka nijbs^pJibuvoTn k0“Pa‘ ’

VAGIS PAGAUTAS
darbininkas in Baldwin-Lima 
Hamilton fabriką tuo laiku 
buvo ant virszaus su savo de
vyniais kitais vaikais.

Kai tas pecziukas susprogo į 
tai visi kambariai žemai užsi-' 
dege. Ponia Crawford su savo 
vyriausiąja duktere užbėgo! 
ant virszaus visus kitus prikel iqm 
tiirinspeti kas žemai pasidi T ‘U SZimta
- t ....... ............. ............

P us sykius tiek Carl Gibson

jos vyriausioji dukrele nebega-!

sprogo, keletą minueziu 
septintos valandos. Ji sako

i Įėjo sugryszti žemyn del ug
nies ir durnu, ir pradėjo visus 
vaikuczius iszkelti pro langa 
ant stogo. Jie tenai turėjo nu- 

iszokti dvylika pėdu ligi že- 
imes. Susiedai visus juos paga- 
į vo ir taip suminksztino ju °tu 

c'Ugsztumos szokimo.
Nelson buvo paskutinis isz- 

szoxti a jo naktiniai drabu
žiai buvo apdege.

Szeimyna mislino kad visi 
Js?sigelbejo kai dažinojo kad 
J^sieirL. Randolph dar ne-

. . - --j jau buvo

stengiesi nusižudinti.
Beveik visi tie, kurie nusižu

dė, paliko trumpus rasztelius, 
laiszkus, nusiskusdami kad jie 
ir ju szeimynos buvo labai bie- 
dni ir kad skurdas ir vargas 
juos privedė prie savižudystes.

Eilinis kareivis Japonu ar
mijoje gauna 6,000 yenu ant 
menesio. Musu pinigais tai bu
tu apie szesziolika doleriu ir 
szeszios deszimts szeszi centai.

Ir dauguma tu kareiviu visa 
mokestis apraszo, paskiria sa
vo szeimynoms ir stengiasi vi
sai be pinigu pragyventi armi
joje.

penkioliktos uly. Policijantai daugiau kaip pustreczio szim- unijos ir vieszbuczio savininkai 
sako kad szitas žmogus prisi- į to Žydu buvo suaresztuota ir sako kad jie neprivers savo 
pažino prie tu vagyseziu, ir in kalėjimus patupdinta nuo to darbininkus prisiraszyti prie 
jiems pasakė kad jis nudavė laiko kai Izraelis užsipuolė ant unijos jeigu jie nenori, 
kad jis turėjo revolveri. Egipto.

Ponia Mary Strecker, pen- Apie tiek pat Žydu gavo in- 
kios deszimts septynių metu sakyma isz Egipto valdžios isz 
amžiaus sako kad ji tam va- sikraustinti isz to kraszto. 
giui atidavė dvideszimts sep- Eina gandai kad apie penkios; 
tynis dolerius. Jo draugas bu- deszimts tukstaneziu Žydu da- 
vo teipgi suimtas. ' bar yra iszkeleve isz Egipto

Ponia Helen Okarski, ketu- kraszto.
! rios deszimts penkių metu am-' Daugiau kaip tūkstantis Žy-: 
žiaus naszle, kuri veda restau- j du yra praszesi pageltos isz 
rauta ant South Seventeenth■ Rauduonojo Kryžiaus, kad 
ulyczios ir jos tarnautoja Jo- jiems kas nors padėtu iszsi- 
anne Dickerson, dvideszimts kraustyti isz Egipto.

įasztuoniu metu amžiaus, buvo kad jie dabar yra persekiojami 
apvogtos ta paezia nakti. Jos ir kad jiems ežia vietos nėra.

Į tuo kartu ruokavo tos dienos 
UŽ 6 MINUCZ1U ineigas, kai tas vagis inejo.

Tarnautoja Dickerson rodos 
i netyczia užmėtė servetele ant 
trisdeszimts septynių doleriu, 
kuriuos tas vagis neužmato, j 
Tarnaite Dickerson iszbego isz
to restauranto ir patelefonavo pikietuoja. Darbininku atsto 
policijai, o ponia Okarski tuo

SOVIETAI SZOVE
IN VENGRUS

Nuszove Du Ar 
Daugiau

t

SAVIŽUDYSCZIU

Ta ponu Kareiviu 
Tarpe

TOKYO, JAPONIJA. .. Nuo 
- me™ szimtas trisdeszimts 

nusižudė ir

DU VAIKUCZIAI
SUDEGE

CHESTER, PA.—Du vaiku
čiai sudegs ir treczias buvo 
labai, beveik, mirtinai apdegin
tas, gaisre, kuris sunaikino na
mus mieste.

J u tėvai ir septyni broliai su
spėjo iszbegti pro langus ir du
ris, kai aliejinis pecziukas su-

Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

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

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

PHILADELPHIA,. PA. — 
Intartas vagis, kuris apvogė j 
dvi moteris ant devyniolikos 
doleriu, vidurmiestyje apie 
puse po trijų po pietų, buvo su
aręs?,tuotas ant szeszioliktos ir 
Lombard ulycziu.

Policijantai suėmė penkios 
deszimts vieno meto amžiaus 

i, nuo Lombard ir
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PLATINKI!'

DARBININKU
UNIJOS ZULIKAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vai sako kad nei vienas darbi

BUDAPESZTAS. VENGRI-
i JA. — Rusijos Sovietu tankos 
ir Vengrijos Komunistiszka po- 

Jie sako .... . ....i licija szove m susirinkusius 
Vengrus ir du nuszove ir daug 

' kitu buvo sužeista.
j Susikirtimas invyko ant Le
nino boulevardo, prie Buda- 
peszto geležinkelio stoties, 'kur 
tilkstaneziai Vengru buvo susi- 

| rinke. Ju tarpe buvo daugiau- 
i šia moterų ir vaiku.
I

Vengrai buvo baisiai supykę 
į kai jie daž nojo kad daugiau 
, kaip penkios deszimts darbi-

v

paežiu laiku iszbego ir pasi- ninkas nenori prisiraszyti prie buv0 3uaresztuota kelios
szauke policijantus, kurie 
vagi tuojau suėmė.

MOKYKLŲ AUTO-

ta unijos.
į Bet unijos atstovai per ke
lias dienas ta vieszbuti pikie-
tuoja ir su plakatais marszuo-j ka(j vįsį Sovietai kareiviai isz- 

_ ja. Bet darbininkai, sako kad

! dienos atgal ir kad visi jie da-
■ bar yra vežami in Sibirą.

Vengrai dabar reikalauja

1 BUSIAI SUSIMUSZE jie nenori prisiraszyti prie tos

25 Mokiniai Sužeisti
PARIS, Tenn.—Du mokyklų 

autebusiai susimusze netoli 
nuo miesto, ir dvideszimts pen-; 
ki mokiniai vaikai buvo su- į 
veisti.

Policijantai sako kad vienas 
autobusas, veszdamas penkios 
deszimts szeszis mokinius su
stojo paimti dar viena mokini 
ir ji buvo isz užpakalio kito 
mokyklos autobusio sumusz- 
tas. Antras autobusas veže 
keturios deszimts penkis mo
kinius.INTARTAS

sikraustytu isz Vengrijos ir 
.'kad su jais iszvažiuotu ir ju
■ Premieras Janos Kadar.

^A - B - CELA~® ! Vengrai stengiesi nuplieszti
■ Sovietu vieliava nuo valdžios 
: ofisu bet jiems nepasiseke.

Apie dvideszimts Sovietu 
tanku buvo paszaukta in ta 

i vieta , iszskirstinti susirinku
sius Vengrus.

Iszrodo kad ežia Sovietu Ru- 
! sija daugiau nusikando negu 
'galės sukramtinti ar suvarsz- 
kinti. Vengrai, kad ir be ginklu 
nepasiduoda Sovietams ir ga
na.

arba pradžia 
SKAITYMO

... ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A
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Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos

FOUNTAIN MICHIGAN
'^AfAP^ItniO IUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

i ** FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos

Surastas Pasikoręs
CHARLES TOWN, W. VA. 

•—Septynios deszimts dvieju 
metu amžiaus naszlys, intartas 
už nužudinima vinuolikos vai
ku tėvo ir jo dvieju vaikucziu, 
kai jis buvo atmestas su savo 
meile trylikos metu mergaites, 
buvo surastas pasikoręs, kalė
jime.

William F. Knigton, isz Bo- 
liver, W. Va., buvo surastas 
pasikoręs. Policijantai sako 
kad jis susipjauste savo lovos 
paklodes ir isz ju buvo pasida
ręs virve su kuria jis pasikorė.

Policijantai sako kad jis bu
vo užtrucines szulini ir taip 
buvo tuos žmones nužudęs, nu- 
trucines.

Policijantai sako kad jis bu
vo insimylejes in trylikos metu 
Milie Kidwell ir buvo baisiai 
supykęs kai ji jo atstume ir ne 
priėmė. Jis buvo sudaręs kon- 
tiakta duoti jai penkios de
szimts doleriu per sanvaite 
kol du tukstaneziai doleriu bu
tu buvo iszmoketa.

ŽYDAI
ARESZTUOJAMI

Pustreczio Szimto Sua- 
resztuota Cairo Mieste

į CAIRO, EGIPTAS. —Egip- 
: to valdžios atstovas sako kad

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 Sūrius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal j u Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė 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
....... ........ V------ ---- ---- ---

Tautu Sanjungos Sek. Taikos Jicszko

Dag Hammarskjold, Tau
tu Sanjungos Bendras Sek
retorius, New York mieste 
pasakė laikrasztininkams 
kad jis skubinasi iszskristi 
isz Amerikos in Egiptą, kur 
jis stengsis surengti pose-

džius ir mitingus tarp žydu 
ir Egiptiecziu Arabu ir kaip 
nors ežia iszvengti karo. Jis 
vėliau ketina skristi in Cairo 
ir pasikalbėti ir pasitarti su 
Egipto virszininkais.

1 I

♦
i


