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Kariszka Valdžia Po Visa
Vengrijos Kraszta

Darbininku Tarybos
Uždraustos

I VIENNA, AUSTRIJA. —
Janos Kadar su Sovietu Rusi

ni

Nežiūrint visu Sovietu 
sargu prie rubežiaus, kurie 
jieszko ir gainioja Vengrus 
pabėgėlius, kurie bėga sker
sai rubežiu in laisve, daugiau 
kaip keli tukstancziai pasek
mingai kasdien ta rubežiu 
peržengia, palieka savo gim-

gyvetine ir kitur laisves ir 
nimo jieszko.

Czia du tokie Vengrai pa
bėgėliai padeda savo drau
gui, koliekai pabėgti in lais
ve. Visi trys pasekmingai 
pabėgo skersai rubežiu prie 
Andau. in Austrija.
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Isz Amerikos
PIENBURNIS

NUSZOVE
DARBININKĄ

Visiems Policijan- 
tams Insakyta Sekti 

Jaunus Žulikus

Texas laimėjo pirma 
(Sovietu greicziausias, 
Tokarevas atlepetavo 
tas.)

Už dvieju dienu, Lou
isz New Rochelle, N. Y., teipgi 
Amerikietis kareivis, kuris yra 
cziar'pijonas del keturiu szim- 
tu metru lenktynių, labai sztar- 
kiai ir greitai pradėjo lenkty
nes, bet ji greitai pasivyjo So-

MELBOURNE, AUSTRA
LIA. — Kas keturi metai tarp 

! Budapeszto Darbininku Ta-isirasze ant to paskelbimo kad tu sporto Olimpiadų, sportinin- 
ryba yra iki sziol prieszinusi dabar visas krasztas yra po ka- ■ kai Amerikoje Lozorių gieda ir 
Janos Kadaro Komunistiszkai riszka valdžia. Jeigu dabar kas aiszkina kaip musu sportinin

kai yra atsilikę nuo Sovietu^ vįetas vardu Ardalion Igna-! valdžiai už tai kad ji nori Ven- bus sucziuptas su bet kokiu
grijoje investi slapta policija, ginklu, jis bus tuojaus patiauk- Rusijos sportininku. Jie mums jjev Jiedu lyygiai bego ir stai- 

< „ n r. v. i c* Foiama iv r> i r. Ir i vi n Iznin Tzolrl'zia I • 1 ■ t v . , , .o m , ■ i i 4. 1 o v. t as in kariszka teismą ir nu-Szita Taryba jau keletą kar-- szautas.
Sovietai pasitrauktu ne tik isz Komunistiszka valdžia aisz- 
valdžios, bet ir isz Vengrijos kinasi kad ji buvo 
kraszto. Ji teipgi reikalauja szitaip padaryti ne

aiszkina kaip Sovietu valdžia o-a Amerikietis, kaž kodėl at
supinasi tuo raumeniu mokslu 
ir kaip ji augina, 

....................... i priversta stramuž na savo 
zitaip padaryti nes darbiniu- kad jie parodintu ka Sovietupasivijo ir kaip žaibas pralen- 

kad Premieras Imre Naoy bu- ku tarybos stengiesi in politi- jaunimas gali padaryti priesz ke jaunas, mažai kam žinomas 
tu sugražintas. (Eina gandai ka insikiszti ir kita valdžia su- puskeptu, pilvuotus, nususu- “kapitalistu tėvu” iszlepintas 
kad jis dabar yra Sovietu ne- tverti, 
laisvėje). ' Valdžia tikisi savo naujus

T . . x.. .. . . , . instatymus invykdinti su savoJokiu tikru žinių dabar isz . J J
x. , x i xi x i t x- naujai sutverta pertvarkytatimas, atkerszinimas del tu ke-; to kraszto nebegalima gauti, ... ,. ..

, . . . . I u- -j j • armija ir policija.tūnos deszimts asztuoniu va- nes valdžia uždraudė visus su- 
landu straiku, kurias vede Bu- sisiėkimus. n n o
dapeszto Darbininku Taryba.

jos parama, yra insakes visoms tu yra pareikalavus kad visi 
I i -- -i x___ i_____  „„„„ Rnvipini naci trim 11, n no tikdarbininku taryboms savo 
draugijas panaikinti, ir jis pa
skelbė visam krasztui karisz
ka valdž’.a.

Visi tikėjosi ir net lauke szi- 
tokio instatymo, bet jis buvo 
taip staiga invykdintas, kad; 
iszrodo kad czia buvo atsikir-'

Prezidentas Istvan Dobi pa-.

EROPLANAS
DINGO '

Imtynes Su
Aligatorių

siliko užpakalyje. Czia jau aisz-
auklėja ir ^įaį jszrode Sovietu pergale, 
jaunuosius staiga isz užpakalio, juodu

I Policijantai suėmė szeszis in- 
tartu žmones, bet jie dar nieko 
tikro nežino ir neturi.

Policijos komisijonierius
Gibbons sako kad jis yra vi-

1 įsiems policijantams insakes ; 
tuos žulikus suimti jeig-u iie 1 tuos zuiiKus suimti jeigu jiei

i nori savo darbus pasilaikyti.
Jis pats visa nakti praleido va
žinėdamas po ta miesto krasz-

jta, jieszkodamas tu jaunu pien- Trans.Canada Air Lines dide. 
burniu, žuliku. ys eroplanas, veszdamas sze-

TĖVAS SURASTAS 
KALTAS

Inpykes Mete Savo 
Sunn In Žmona

ban- 
tas 

savo

PHILADELPHIA, PA. — 
Kokis jaunas, pienburnis niek- j 
szas nuszove ir užmusze ant 
vietos darbininką kuris nesze 
pinigus in banka in North Phi-I 
ladelphia.

Policijantai sako kad nu
siautas žmogus buvo penkios 
deszimts trijų metu amžiaus 
Chris Schauer, nuo Camac uly- 
czios.

Jo nužudintojas buvo vienas 
isz trijų ar keturiu niekszu vai
kezu, kurie ji užtiko prie Broad 
Street Trust kompanijos 
kos. Visi jie pabėgo kai 
darbininkas sukniubo su 
pinigais prie pat bankos.

Detektyvas William Chris
tine sako kad dar negalima 
tikrai pasakyti, ar tie jauni 
niekszai pienburniai norėjo ta 
darbininką apvogti ar jie tik 
del baiku ji nuszove. Jis sako 
kad jie visai nesistenge paim
ti jo pinigus, bet kad vienas isz 
ju palaido viena szuvi ir pas
kui visi dingo.

’ i
Ponia Strickre kuri buvo su 

Schauer tuo laiku, sako kad kai 
Schauer iszlipo isz automobi-! 
liaus ir artinosi prie bankos į 
keli juodukai, trys ar keturi, 
pasirodė ir vienas isz ju iszsi- 
trauke revolveri ir szove sta
eziai in Schauer, paskui visi 
greitai dingo.

NEW YORK, N. Y.
Keturios deszimts vieno meto 
amžiaus Charles Buether buvo 
surastas kaltas už žmogžudys
te, ir vaikžudyste, už tai kad 
jis per susikirtima su savo 
žmona mete savo penkiolikos 
menesiu sūneli in savo žmona.!

Tas penkiolikos menesiu vai
kutis pasimirė pirm negu buvo 
spėta ji nuveszti in ligonine, 
Vasario devinta diena.

Tėvas dabar laukia tiesmo 
nusprendimo. Jis gali būti nu
baustas nuo deszimts iki dvide- i 
szimts metu in kalėjimą.

Deszimts Dviems 
Keleiviams

Spėjama Kad Jis

Sudužo Kalnuose

VANCOUVER, B. C. —

sose tose lenktynėse ir rungty
nėse, nežiūrint kad jie tiek 
daug tu pirfriu garbes, aukso 
ženklu medaliu laimėjo ir par
sivežė, jie to Olimpiado, toli

Iszszoko In Pergale

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

j varys j u nuliūdima.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

yra

nu

Kunigužis Bob Richards, 
isz Laverne, California, ku
ris sulaužė visus praėjusius 
pasirodinimus, rekordus del 
augszto iszszokimo su lazda, 
per Olimpiada in Melbourne, 
Australijoje, czia yra Bob 
Gutowskio sveikinamas. Bob 

i Gutowskas yra isz Occiden
tal Kolegijos.

Kunigužis Richards isz
szoko keturiolika pėdu vie- 
nuolika su puse coliu, taip 
pralenkdamas savo nustaty
ta atsiekima ir rekordą 1952 
metais per tik czverta coli. 
Bet jis tas szokimo rungty
nes laimėjo priesz viso svie
to garsiausius atletus.

I

Bobby Tiger, kurio mėgia
miausias sportas yra imtis 
su krokodiliais ir aligato- 
liais, in Miami, Floridoje, 
czia parodo kaip jis gali im
tis su tokiu baisu aligatorių 
visai nevartuodamas nei sa
vo ranku, nei kojų. Jis czia 
yra prispaudęs didelio aliga- 
toriaus snuki su savo žandu 
ir krutinę.

sius kapitalistus. vaikezas, Charley Jenkins, isz
Ir tie musu sportininku at- Katalikiszko Villanova Uni- 

stovai ir sporto raszytojai tik- versiteto. Jau gana sarmatos 
rai tiki ir mums teigia kad mu- kad Amerikietis pasirodo grei- 
su sportininkai negali nei pir-: tesnis už Sovietą, bet ka Krem- 
szto pakelti priesz Sovietu linas tan Ardalion Ignatievui 
sportininkus. pasakys, kai jis sugrysz, kad ji

Keletą sanvaicziu atgal, kai j “popiežiukas” sumusze? 
musu iszlepinti sportininkai Bet ar jus tikesite ar ne; ne
stojo in sporto rungtynes su ta žiūrint kad Amerikiecziai lai- 
Komunisitszka sportininku n?ėjo pirmas vietas beveik ,vi- 
maszina isz Kremlino, tai musu 
sportininkams nereikejo nei at
sidusti.

Musu tie iszlepinti sportinin
kai sulikvidavo, sportiszkai
žaibant, beveik visus tuo gražu nelaimėjo.
Kremlino milžinus, iszimant uz visa tai mes galime pa- 
viena Vladimir Kuts, kuris lai-' gakyti atbula acziu Amerikie- 
mejo desz.mts tukstancziu ir ežiui, sporto korespondentui ir 
penkių tukstancziu kilometru nevalaikrasztininkui Alan Go- 
lenktynes. uld, kuris kur ten iszperejo to-

Bet nei vienas isz tu galingu kius kvailus ir staeziai suktus 
Sovietu nelaimėjo nei vieno iszrokavimus del tokiu sportu, 
aukso medalio, ženklo. Ameri-' kad net iki szios dienos tik to- 
kiecziai nusinesze visa tuziną.' kie patys durniai jo iszrokavi-

Asztuoniu szimtu metru mus supranta.I
lenktynėse Amerikietis karei- Jis punktais ir skaieziais 

i vis, isz Livingston, New Jersey ■ kaip ten nustatė visu lenktynių 
laimėjo pirma vieta. (Nei vie- į ir rungtynių dovanas ir pelnus, 
nas isz Sovietu nepasirodė nei taip kad nėra paisoma kas lai- 
antroj, treczioj nei ketvirtoj mes lenktynes, bet punktai, 
vietoj.) j skaiezius del laimėjimo eis

Szimto metru lenktynėse tam, kuris teisėju nuožiūra yra 
Bobby Morrow, isz San Benito, Į (Tasa Ant 4 Puslapio)

DIDELIS KANADOS; szios deszimts du žmones dingo. 
i per audra, piet-viduryje Bri- j 
tish Columbia.

Kai mes szitas žinutes rasze- 
■ me tai jau mažai vilties buvo

t kad kas nors butu iszlikes gy-
Mažai Vilties Szeszios vas ant to eroplano. Jeigu pa- ! 

sirodys taip kaip visi dabar 
mislina tai butu didžiausia ne
laime Kanados eroplanu isto
rijoje. Eroplanas veže penkios 
deszimts devynis keleivius ir 
tris lakūnus, darbininkus.

Visu viltis pakiln 1™; v...visu viltis pakilo kai buvo 
užmatyta szviesa ant Sumas 
kalno, netoli Abbottsford, apie 
keturios deszimts trys mylios 
nuo Vancouver. Bet ta viltis 
užgeso greieziau negu ta szvie
sa, nes pasirodė kad ta szviesa 
buvo nuo radijo stoties.

Nors eroplanu kompanijos 
virszininkai vis skaitė ta ero- 
plana kaipo “pasivėlinusi” bet 
jie patys jau prisipažino kad 
jie neturi jokios viltes kad tas 
eroplanas dar randasi padan-' 
gese ar kad jis rado saugia vie
ta nusileisti.

Vienas tos eroplanu kompa-' 
nijos virszininkas staeziai pa- • 
sake ir prisipažino kad nėra jo
kios vilties kad kas nors butu 
iszlikes gyvas. Jis taip kalbėjo 
ketvirta valanda isz ryto, pri- 
parodindamas kad tas eropla
nas “North Star” buvo tureje
gana gazolino tik pasilikti pa- ninkai, futbolininkai, kurie lo- 
dangese iki pirmos valandos sze futbole per East-West! 
isz ryto. rungtynes.'

Royal Canadian Air Force | Keli buvo Amerikiecziai isz 
i iszsiunte visus savo eroplanus vakariniu valstijų.
jo jieszkoti. Apart tu eroplanu Pirmutines žinios kad tas 
daug žmonių pešti lipo in ta eroplanas Ledoje ar pavojuje, 

; kaina isz Chilliwack, septynios atėjo kai jis buvo apie szimta 
j deszimts penkios mylios nuo dvideszimts penkias mylias 
Vancouver. nuo Vancouver, kai jis per ra-

Keturi didieji Kanados ero- dija paprasze pavelinimo nusi- 
planai visa nakti skrido sker- leisti ligi asztuoniu tukstancziu 
sai ir iszilgai virsz to kalno, pėdu nuo deveyniolikos tuks- 
stengdamiesi nors ka užmaty- taneziu pėdu, kur jis tada skri- 
ti, užtikti. Bet viskas buvo vėl- do. Lakūnas pasiaiszkino kad 
tui. vienas jo inžinu sugedo ir užge-

Didžiausia eroplanu nelaime so. Tai buvo paskutinis prane- 
Kanadoje iki sziol buvo Balan- szimas isz to lakūno ir isz to 
džio asztunta diena, 1954 me- jo eroplano..

’ kariszkas 
su Trans- 
eroplanu,

tais, kai Kanados 
eroplanas susimusze 
Canada Air Lines

Pagelba Pacztui

virsz Moose Jaw, Saskache- 
wan. Tada 37 žmones žuvo.

Ant szito eroplanu kuris da
bar dingo buvo keturi sporti-

Paczto sztabas vis giriasi 
ir didžiuojasi kad jo darbi
ninkai ir tarnai nepaiso nei 
lietaus, nei sniego, nei pugu, 
nei viesulu nei kitokiu var
gu, bet savo darba atlieka ir 
gana. Czia to didingo pacz
to trokas yra in keliu pėdu

^Pirkie U. S. Bonus! sniego pūgas inklimpes ir

i

jam in pagelba atvažiuoja 
ūkininkas, farmerys. Szitas 
paveikslas buvo nutrauktas 
apie desz mts myliu nuo 
Jamestown, New York. Szi
tas farmerys ne tik szita 
paczto troka, bet daug ir ki
tu roku ir automobiliu isz- 
trauke isz sniego pugu.

Ii
1
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Kas Girdėt
duoti kitiemskrasztams.

Europos krasztai, praszyda
rni musu milijonu, tuo paežiu

Biznieriai ir sztorninkai sa
ko kad biznis labai geras priesz • 
Kalėdas, bet jie teipgi prisipa- Į 
žinsta. kad jie buvo tikėjęsi dar' 
geresnio biznio. Jie nusiskun
džia, sakydami kad jie daug i 
visko daugiau pardavinėja, bet į 
kad jn pelnas sziais metais ' 
daug mažesnis.

kolų isz musu. Jie savo manta 
aut musu daigiu yra pakele,

1 • i<> skaityti pinigus.rypkes Durnai«/ 1 i pinigus sugrąžysi.
neduotu,

BIJOSI PACZIUOTIS
— O jai pagautu
— Kada'!

•)

Alieju
I pabrangs
i krasztai daug daugiau isz mu-l 
su dabar pareikalaus, kai Suez j

Europos

Daug sztorninku 
priesz viens kita eina ir atpigi-1 r • .. . . ..1 . & Jeigu mes aliejų ir gazolma
na savo daigtus, ir už tai visi i • . . • /• ,,. , j liepiistatysnne tiems Europos
turi pigiau parduoti ir mažiau; Kn,.lc.r.' , • ..1 ° 1 Į Krasztams tai Sovietu Rusija
užsidirbti. • / ■

dabar

Daugelis jaunu vaikinu 
pasensta,

Ir del to bijosi paeziuotis,
Kad isz arti prisižiūri in 

ta gyvenimą,
Kurie jau inženge in luomą 

moterystes.
Atsitaiko ka vaikinas
Paima kokia netikelia už 

paezia —
Pasigamina sau pjūklą ne 

geležies, bet medžio.

— Tai tau sugrąžiusiu, o ne

Atsimyk!

maszna, rubline popierele pa
ėmė atskyriam.

j szitaip, su tokiais pri 
Moterims kailiniai, fur coa-h- • r _’ J kiši daug tu Europos

tai, sziais metais bus brangesni,!
nes žmones turi per daug pini
gu.

KAJIMAS czebatus,

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

sunku buvo pažyti, prie

'bobos

Televizijos setai dabar at
pigs, nes per daug kompanijų 
per daug tu televizijų setu da
bar gamina.

Visokios vaikams žabo vos 
bus daug brangesnes sziais me
tais.

Jeigu jus norite sau pirktis 
palta, overeoati, tai jeigu gali
te palaukti iki Nauju Metu tai 
u'ž puse tiek daug geresni 
site nusipirkti.

gale-

Dabar priesz Kalėdas viso
kie vajai yra varomi del viso
kiu neva geru tikslu. Musu per
spėjimas musu skaitytojams: 
“Niekam nieko neduokite, ne
aukokite, bet patys, jeigu žino
te kuri szeimyna y r ai biedna, 
tai jai kokia nors dovanele pa
aukokite per Kalėdas. O tiem 
vajams neintikekite ir nieko 
neduokite!”

Dabar daug visokiu kolektu O
yra daroma ir renkama del 
Vengrijos. Musu patarimas 
yra: jeigu norite ka duoti, tai 
duokite per savo bažiiyczia, o 
ne kaip kitaip

Per Rauduonaji Kryžių teip
gi galima duoti aukas del Ven
grijos, ar siunsti staeziai in 
Vaszingtona, kur adresas yra 
Crao 1028 Connecticut Avenue, 
N. W. Washington 6, D. C.

1 • • 1

Automobiliu fabrikantai bi
jojosi kad jie pagamins per 
daug nauju automobiliu del at- 
einaneziu metu, ir už tai atsta
tė daug darbininku. Bet dabar 
pasirodo kad žmones dar dau
giau tu nauju automobiliu rei
kalauja negu tie fabrikantai ti
kėjosi.

Apdrauda ant automobiliu 
dabar yra labai pabrangus ir 
gal dar bus brangesne.

musu 
tarp 

vieno ir dvieju bilijonu doleriu 
vienoje Europoje.

Vien tik del aliejaus

Kajimo, tu czionais? Pa- : ta szluota.
— Kam ja imi ?

1 r prie Kajimo atsidūrė Men-

įgrauz-

mes 
ir b ituos milijonus 

leriu siunsti in
Vidru-Rytu parama mums 

kasztuos apie du bilijonu dole 
riu.

Platinkit “Saule”

Asztuonios. ’
Czionai ?
Pas ana, paduos jas

Tylėdami nuėjo in krūmas 
! kur buvo paslėptas nedidelis 
i vienarklis vežimėlis. Kajimas 
sėdo in vežimą, o Mendrovskis 
ėjo szalia, selino taip ėzuiita- 
kiais prie dvaro avininkes, kuri 
stoveejo truputi szone, užtver
dama keturkampi kiemą. Nuo

Armija dabar sako kad ji ne
nori daugiau kariszku eropla- 
nu, nes dabar daug reikalin- 
giau yra tos rakintos, kuria ga
lima iszszauti ir kurios be jokio 
lakūno gali susirasti savo regi, 
eroplana ar lai va ir paezios 
skrenda in ta puse kur prieszo 
eroplanas ar laivas randasi, 

i Iszrodo kad už keliu metu mu- 
. su paprastas eroplanas, kad ir 
geriausias bus isz mados isz- 
ejes.

Aineriko-; valdžia nesiskubi
na paskirti pinigu do! musu 
1 rrsZt'i apsaugas, bet pasiren
gi! bilijonus doleriu dovanai

Mendrovskis atsisėdo ir prade-

kluono skyrė ja. trys kūgiai 
sziaudu. Mendrovskis užvažia
vo vežimėli in medžiu szeszeli, 
Kajimas iszlipo isz vežimo. Su
silenkęs pradėjo rėplioti prie 
kluono, priėjo prie kugiu ir su
stojo: reikėjo jam pereit i szvie- 
su tarpa., kur toje vietoje žema 
siena, tik siaura szesz-eli dare.

Nežinojo ka daryti, ant galo 
atsigulė ant žemes ir ant pilvo 
szliaiiže. Taip atsidūrė pas avi
niuke ir pamaži prie duriu pri
ėjo; buvo adaros.

—■ Andriau! Tarė beveik 
pasznalliždom.

Nieks, neatsiliope.
— Andriau! Atsiliepė gar

siau ir su varste duris.
— Ko, atsiliepe halsas taip

gi pamaži ž.
— Ko, atsiliepe balsas taip

gi 'pamaži.
Vienmarszkinis Andrius sto

jos priesz ji. Valandėlė tylėjo.
— Atnesziai pinigus? Pa

klausė ant galo.
— Tiktai rubliu; dauginus 

negavau.
— Meluoji!
— Kam man meluoti!. Te, 

,gal paskui gausiu.
— Duok szia! Tegul tave 

nogiu!
Kajimas nusispjovė ir pada

vė rubline popierele, kuria An
drius pas save paslėpė.

— Pakluonije.
— Yra ten kas?
— Yra.
— Tegul užvažiuoja: visi 

miega; sargas tik ka nuėjo in 
grinezia ir negreit sugrysz.

Kajimas tuom paežiu keliu 
sugryžo pas Mendrovski. Pri
važiavo prie avininkes ir Men
drovskis patiesė ant žemes juo
da pala.

I ž valandėlės iszejo Andrius 
neszdamas suriszta avi su už- 
vcrsztu sznipu. Norėjo ja inde- 
ti in vežimą, bet Mendrovskis 
nedave. Paėmė avi nuo An
driaus, paguldė ant palos, už
nėrė kilpaant kaklo, užsiklaupe 
ir stipriai užveržė kilpa.

Avis iszvertus akis, jiersi- 
gandus žiurėjo fu pasilenkusio 
savo kaukėtojo veidą ir isz vi
su pajiegu pasispyrė. Veltui! 
Mendrovskis dar stiprinus pa
veržė kilpa, avis tik sukarke ir 
pabalo jos apsiaszaroje akys.

Dar valandėlė palauke, pas
kui atleido kilpa, nuėmė vir
vele ir drebanezia paguldo ant. 
vežimo.

Kajimas stovėjo szalia ir žiu
rėjo.

Kažin-ka jis jaute, ižureda- 
mas in Mendrovski. Lyg 
skrusdcles' ji aplipo, lyg vidu
riuos kas trauktu ir jam rodės, 
kad ji pati kas smaugia. Ir 
sz u kt ei t u už save . i r u ž sn i a u - 
giamaja avi, jai nebijotu, kad 
kas neiszgirstu. Atsigryžo in 
kita šoną ir skauge jo (užvyde- 
jo) Mendrovskiui, jog jis taip 
gali.

— 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 
knvya. 1(44 nnslanin. 50c.

Nojny— iTHKejkia, medin

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) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo isžlins; 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., 20e

No.132—Trys istorijos: Apie 
Amglorius 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; Tamsumus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c. "

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

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

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

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

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

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

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

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

Pirkie U. S. Bonus

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

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

No.166—Apie Sūnūs , Mai
giaus; 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; Kaimiėcziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25o.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kaz^rom. 
25c.

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kum 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.

ghgr 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:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mataoy City, Pa., - ĮĮ. i. M



tis kapeikų ketino aitduot alsi

SAULE” MAHANOY CITY pa 
....... " *"*' ____ ’ * , 

m paezia ir ilsisi, nes. trriuozin !

t KAJIMAS 1 Na, ir ko tu pykai ? Klau
se Kajimas kiszdanias maszna

dienos darbu nualsinti

(Tasa) dabar atskaitė szeszis rublius, 
o du rubliu ir ketures deszim-l

neparduosiu.

BALTRUVIENE
pusauksini ant kežuos.

Balta nevalninkvsta baisiai

Tai
Ko

už anczio. tiorai ka asz tave zi-. ir susiskalanduoja szulini jo 
nau, o kitas jau butu seniai ne- j vanduo, traukiamas in virszu 1 

j norejes su tavim pirkiliauti. j Kartais atsiliepe koks nesu i 
Man tu toks gyvulys: už bile įprantamas balsas, nei tai žnio '

. tuoj su kumszczia.. Turėsi gaus, nei tai gyvulio, vos ti|-

Sieniniai Kalendoriai 1957m

meko negaliu duoti.
, \ . . i ★

siu po keturis auksinus. !* 
, j X 

eik sau po velniu! w
man eiti po velniu? J 
kai]) po puspenkto I *

- * I * 
' Ž I KA ★ ★ . iktau pasakyti: neparduosiu, bet *

kur lu, Andriau, gausi pinigu, j £ 
ka tau reikia? Na, uždėsiu po *

Andrius vienu mostelėjimu gaudes, jog pertrauke tvla 
pertrauke tolesnius posterin- j Girdi, kaip lapelis in lapeli pH 
gavimus, i v Kajimas susiprato^.ka ir szlama, dūzgimą l(d-i-i> 
kad. gerians . velyk užbaigti į ežio vabalo ir poszke jinai <>-os 
kalba. Ant galo jau ir 
atliktas, kam dovanai 
t i laika ? Atsikėlė nuo 
nusipurtė szvernel 
auszezia bonka ir 
Andriui, kursai dabar 
augsztyninkas ir žiurėjo kažin 
kur in erdve.

— Pasilik

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

/ - Dabar po 50^ arba 3 už $1.35

po du rubliu ir gana!
tik 
tu 

san-

— Sanžine? Kas tai yra 
sanžine? Kur tu ja nusipirkai 
dar, Andriau ? Ar atsimeni Vai- į

nuomones,
Kad noriu jums priimti

gaiszm- Virmnl- TV., "I ' lenok dar Kajimui 
-žemes, p.]]]..,s ;pasilsio. Dar tik 

pasiemeĮ SUgnle. Trys didesnieji, 
linkteiejoLkirįaut Mokelio inip^ 

gulėjo j fjk ])i(]e gn]j aįskv.,:

Adresas:
SAULE publ. co. Mahanoy City, Pa.

pusiau snaude. Virszui dangus 
žvaigždėmis iszbarstytas.

Ir Kajimas susimišlijo, kas 
tai butu, kad kožna žvaigžde 
butu sidabriniu rubliu? Ajai! 
Kiek ežia but rubliu ! O kad tie 
visi rubliai butu jo, kad juos 
jis, Kajimas, turėtu tai priesz 
ji 'žemintųsi ir akamonas ir 

pats ponas, k a 
gyvena užrube- 
tokius navatnus 
arklius. Szian- 

turi

dalintis
^'garuose su kitu kokiu 
nes kaknlnc ,

pons

ir paduodamas jam ranka. Bet 
Andrius nieko jam neatsako, 
tik atsisėdo ant žemes ir tvle-

susilauks nauja kūdiki.
Sore dar trusiasi grinn-?

> neturįs auksinusi 
skatiku

P™1’™ ner ka nc.; mis|yt
? *• a mishs jau nekarta ja 
niol U,l°’b< t aPie tai

m nesako, nes jis apie rei-
[ ^aius nenori
I bot viena- sau
|at*igiuti nuo
j ji neri

1a ome po kelis arba, keliolika

suezedijo jau pusėtina suma ir 
tuos pinigus jam paskolytu.

Kajimas prioszais namu so-

Degtine takszejo Andriui in 
smilkinius; sugniaužo mosz- 
lungiszkai rankas ir riktelėjo: | 
Jauti?

— Kajime, tylėk, szuns-j 
snuki, b a. neiszkesiu!

Tai yra pardavinėjimas 
Baliu jaunu inergaieziu in 

] >al e i st u v i n gu s 11 amus.

tu

Yra paniekintas per dorus 
žmones, 

apie tai noriu jums 
czionais kalbėti.

Bet ne

žonca, ha! Net 
beveik visada, 
žyje ir augina 
del lenktynių
dien jis turi nusižeminti, 
rodyti save pavargusiu, dalei- 
džia niekinti save, spjaudyti 
ant veido' ir stumdyti, nes jam 
su tuom gerians iszeina, nes 
dar jis neiszkilo, o jis ir taip 
uždirba, bet tada! Tada nieks 
jam nedrystu.pasakyti in akis:

duosiu,, eisi in suda, supusi su 
kaulais, kai]) man neparduos! 
po szeszis auksinius!

— Tai iszduok, szunie! Bet 
atsimink: kol asz supusiu ka- I 
lojime, tai kaip mano gyva ma-i 
tai, tavo kaip szuni sugrusiu!

Su inkaitusiu veidu ir žerin- 
cziomis akimis Andrius baisum I 

iszrode. Nei Kajimas jo persi
gando. Tuojaus suprato, kad 
negera apsirinko kelia, taigi 
atmainydamas baisa ir glosty
damas savo rusva, barzda, pra-

Tosios
noriu jums 

primint, 
persidirbusios 

moteres, 
-avmylincziu

Gal nevienas isz jus žinote

. motore,
Kurios gyvenime nežiba

Turėtu vadintis balionu

— Sukulsiu, užmusziu? Kas 
do kalba ? Tu klausyk, Andriau 
tu žinai, kad mes prieteliai.

Josios yra novalninkes 
savo vvr

mes pirma kart reikalu varom 
onei musios apie tai nežino. Tu 
žinai, kad asz tavęs nepamir- 
sziu reikale, kada tau kuo la
binus reik pinigu del tavo Mag

Tik tu, parke, neapszai-

Kurios dirbt be mažiausio 
Pasiprieszinimo ir 

užmokesties.
Anksti isz ryto ligi vėlybam 

vakarui, 
Molina rūpinasi apie savo 

kūdiki, 
Ir kitus naminius reikalus.

Netycziomis apleidžia savo
Kas man, ant galo, galvoj, kam 
tau reik pinigu, lyg tu mažas Bet nežiūrint aut to

Keikia, ir tiek! Asz tau duosiu, 
bet tu parduosi po septynis 
auksinius. Nu, gerai ?

Andrius tylėjo.

Motore yra per ji apleista!
Turime czionais daugeli 

vyru, 
Kurie sugrvžta isz darbo, O • /

no Kajimas.
— Gerai, bet paskutini sy

Žinoma! Pratarė Kaji-
mas ir akis iszverte.

— O kiek parduosi ? 
klausė po valandėlės.

— O kiek tau reik?

drapanas,
Apleidžia namus turėti 

“gud taims,” 
Eina in pulruimi arba 

kliuba,
O kada toji nevalninke
Priesz tai pasispiria ir 

Sako kad ji niekur neiszeina, 
Tai da buna iszbiaurinta.

— Perdaug.
— Na dvylika, deszimti. 

Ant galo asztuones. Tokioje di
delėje kaimenėje kas pažins.

A nd r i u s u žs im i s] i j o.
— Gerai, tegul Ims taip. 

Parduosiu asztuonias, bet pini
gus duoksz d alia r!

Žydas susiraukė, norėjo duo
ti puse, bet Andrius nepriėmė. 
Pasibaigė ant to, kad Kajimas

Toji varg’sze turi ilgesni

() bet mažai kada 
pasiskundžia.

Ar-gi toji nevalninke

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

turėti “Gud taims?”
Kenczia ji malsziai, 

Panesza visokias
Sunkenybes ir niekam 

nesiskundžia!

li, nusiskustu barzda ir važi
nėtu karietoje. Sore tiek turėtu 
eilių drapanų, kiek yra Nodeliu 
per metus; Mekeliui, Rifkei, 
Joseliui, ir Didei parkviestu 
guvernerius iszViennos, o tar
nus aprodytu kaip koks kuni
gai kszt is ar grovas. Na, tegul 
jam toksai karnas, kaip And
rius, pabandytu ka pasakyti, 
taip jam iszryto kalbėjo, tegul 
drystu grūmoti kumszczia, tai 
jisai ponas Henrikas Liufta’s 
iszmestu ji, ne! Lieptu iszmesti 
isz savo kambaru. O dabar, ir 
vėl Kajimas atsimerke ir pa
glosto ranka, barzda. Suvisu! 
iszsibudino. Pamaži atsikėlė ir 
pažiurėjo per Įauga in grinczia.

— Kam. 'žiburi degini? Isz- 
<ada! Szuktolejo 'per Įauga.

-— Sore nieko nesakydama 
užputę žiburi ir pradėjo gulti. 
\ajimhs vėl in ta paezia vieta

m i šlijo, kaipkio pelno maitvtisKajimas inlindo in krmnus, bet

s ant delno plaukai, «

ant juoko, ir anksti tur keltis,

Su 283 Paveikslaii

ir

Ir nei nepasijuto, kaip atsi 
dure galerevo netoli savo na
mu. Greitai perejo likusi taupa 
irdnejo pas kromeli in grinczia.

liudininkus arba ka? Ant galo, 
ar tai jis, Kajimas, negaus ro-

tas vaikinas, tiktai tuojaus 
musztii. O kai]) akamonas pa-

dėti. Gai us tuom ilgai užtruk
ti ir vėl neiszmiegos, tai-gi nu
sivilko szverneli, atsirėmė gal
va. in siena ir pusiau budėjo,

.Labai nusidirbo ir dar turi 
daibo. Po pusiaunakeziui at
eis Mendrovskis aviu: reiks ji

SAPNORIUS

SKAITYKIT
SAULE”

dėjo valgyti kaipo žmogus, ku
ris žino jog’ tuos pietus uždirbo.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U. 3. A.

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

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 ooL plockLo 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoe po* 
pietos virszeliuose. :: :: 

Pinigai reikia siusti su

neužilgo poram suseno su 
vaikais už skuom.es ir nusmau-

ris dabar stovėjo ir gniaužo 
rankoje tik ka gautus pinigus. 
Kakta buvo susiraukus, o vei
das rodi' nekuri užsimislijima. 
Argi atsirastu jame sąmone 
blogo darbo?

Mostelėjo ranka ir jmsispjo-

Taip! Tai mane biaury-

ma toki darba.
Kajimas tuom tarpu tais pa

ežiais krūmais, kuriais czion 
atėjo, slinko ant namu. Pagal 
savo paprotį prade* jo mislvti, o

nas, tai tik jmse bėdos, kad tik 
pats ponas nepamatytu. Ant 
galo kas jam ,Kajimui. galvoj’ 
apie tai ? Tegul tik Mendrovs- 
kis laimingai avis atsijims, tai 
tegul paskui Andrius, kai]) no
ri, prisiega.iija, tegul isz sku- 
ros nėrėsi nieko nepadarys ir

Po kaitrios dienos buvo nak
tis troszki ir karszta. Jau trys 
dienos kaip nėr rasos, tik ant 
balu slankioja retos miglukes. 
Tyku aplinkui: nei varliu kur
kimo, nei paukszcziu szukavi- 
mo nei lojimo szunu, nei žmo
gaus balso! Kur ne kur prie- 
szais grinezios sėdi ūkininkas

tas tūkstantis szaltiniu
kill pehnikn, kūrinos drai) R11lbndn a, 
Kajumi iszradineja? T.tQ +-i - n r 
. . . . , J J as tik' reikalui
blogiausia, kad jiems barni

H‘ kokiu nors 
arba surinko 

idant nžsi-

konverta priXusdaPa— Blanka> indekite in

nu užmokesti per:
Taipgi pridekite Deszimts 

_ os reikalauja deszimts centu už 
Usxme jums dėkingi už tai.

4K-4-4-****** TMAHANOY CITY, PAVU"

Gerbiama Redakcija:

Frisiuncziu jums j
SaUle ’ ’ ant sekanczio adresopras20me siuntinėti laikraszti

prisiuntė užmokesti)
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PLATINKIT

M išlijo apie ka kita.
Artinantis pusiaunakeziui, 

Kajimui vis labiaus rūpėjo ar 
Andrius avis iszd.uos.ir ar atva
žiuos Mend r o v skis ?

Delko neiszduos? Klause 
tais saves ir pradėjo protauti, 

kai]) iszryto' gryždamas isz. gi
rios. Tai avis duos, bet anasai 
ar atvažiuos? Delko gal neat- 
važiuot ? Ka tai, lyg pirma; syki 
juodu prekiauja? Lyg jisai, 
Kajimas, kada ji apgavo, ne- 
dalaike žodžio? Arba lyg juodu! 
vaikai, kad apgaudinėtu viens

koks frajer, ka nenuvokė apie 
reikalus?

Atvažiuos, tikrai atvažiuos.
Isztikro tuojaus po pusiau- 

nakezio praslinko tarp tvorų 
koks szeszelis. Menulis ant tos 
valandėlės buvo apniauktas,

(Tasa Ant 2 puslapio)

skuom.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S, Bonus!
THE PRESENT WITH A FUTURE

KOKIE CZIA
SZPOSAI?

TRYS BROLIUKAI
PRIGĖRĖ

SPORTO
OLIMPIADAI TIKRI

TRYS KOLEGISTAI 
ŽUVO

Atmainingas oras.
Tik 11 dienu ligi Kale-

du.
— Su'batoj pripuola. Szv. 

Florentinos, ir Szv. Kristinos, 
o Tautiszka Vardine: Lyge. li
tą diena: 1495 m., Karalaitis 
Miminaro Konvye, tris sykius 
buvęs Japonijos Premjeras, nu
sižudė. Jis nenorėjo stoti in ka- 
riszka. teismą.

— Ponia Mare Stalgaitiene 
isz McAdoo, lankėsi mieste su 
reikalais, taipgi atlankė savo, 
sesutes: ponios Ona Al ans k i e- į

• T'* tt u. . • • J . • ' ’

Paleistuves Ant Ranku 
Nesziojamos

SZPOSAI

ne ir Prane Urboniene ir taipgi 
atlankė “Saules” Redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata 
ant kito meto. Acziu už atšilau- i 
kyma.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Adventu Ne
deda, taipgi Szv. Adelės, o 
Tautiszka Vardine: Vygandas. 
Ir ta diena: 1945 m., Trijų di
džiųjų Tautu Užsienio Ministe
rial susirinko Maskvoje; 1.835 
m., baisus gaisras New York 
mieste, iszkados padaryta už 
suvirsz dvideszįmts milijonu 
doleriu; 1945 m., Prez. Harry 
Trumanas paskiria in 
San junga, Amerikos Sekreto
rių Byrnes, Stettinius, Senato
rių Tom Connelly ir ponia EI. 
Rooseveltiene.

— Szia sanvaite czvertis 
meto, pasninkas: Seredoj, Pet- 
nyczioj ir Su'batoj.

—■ Panedelyje pripuola Szv. 
Lozoriaus, o Tautiszka Vardi
ne: Grinius. Taipgi ta diena: 
1906 m., Rusijos valdžia pa
skelbė Suvalkų valsczioje karo 
stovi; 1926 m., Demokratine 
Lietuvos valdžia nuverta; 1903 
m., pirmas eroplanas pakilo! jode 
virsz žemes; 1939 m., Naciai sa- ta iii

y ■■■

L. '
Minneapolis. uneuNe

"Take of? those whiskers—-1 know you! You’re Uncle Sam!’

i miltinis sanvai 
day Monitor” 
Amerikoje.

Union City, N. J., 
cis a n u k us ir pro-

Girardville, Pa.—

Tautu'coibs (Jakui; Juškiene) nuo 4G parapijos kapinėse, 
numirė pareita

savo namuose. Velione nesvei-

Kazimiero

LAIKRASZTININ
KAS NUŽUDINTAS

Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu-atgal. Prigulėjo' 
prie Moterų baižnyczios draugi-1 
ju ir Lietuviszkos parapijos. ; ^as, nuszove viena Anglą laik-

NICOSIA, KIPRIJA. —
Graikas Kiprijietis, razbainin-

szimt> 
tore, Wilkinson

su

nuskandino prie Montevedeo szp, 
miesto Pietų Amerikoje. Jiems nil() 
buvo Hitlerio insakyta, kad 
tas kariszkas laivas nepultu in 
Amerikiecziu rankas; 1903 m., 
pirmas eroplanas pakilo virsz 
žemes; Amerikos Lakūno Die
na.

Mahanoy uly., kuri 
aika ir gydėsi in

valanda vakare. Velione po tė

-—■ Musu skaitytoja ponia 
Anele Laukoniene ir duktė Ele 
norą isz Shenadoro, motoravo 
in miestą, del Kalėdų pirkimo, 
taipgi atlankė “Saules” Re
dakcija del atnaujinimo savo 
prenumerata už laikraszti 
“Saule” ant tolesnio laiko. 
Acziu už atsilankyma.

— Utarninke pripuola Szv. 
Viktorinų, ir Szv. Rufo, o Tau- 
tiszka Vardine: Gotvila. Taip
gi ta diena: 1917 m., asztuonio- 
liktas priedas prie Amerikos 
Konstitucijos pridėtas. Svaigi
nantieji gėrimai kaip arielka, 
sznapsas; ,vynas, alus uždraus
tas Amerikoje, o razibaininkai 
pradėjo gera bizni varyti, par
davinėdami tuos gėralus slap
tomis; 1865 m., Amerikoje pa
naikinta vergyste; 1796 m., pir-

tė. Gimė Lietuvoje

rasztininka, prie rnuving-pik- 
czieriu teatro, in Kyrenia mies- 

’ ta.
Nuszautas laikrasztininkas 

buvo Peter Fox. kuris tik nese- 
’ n ai tuvo gavės darba prie 

“Cyprus Times’’ laikraszczio 
redakcijos.

“Cyprus Times’’ laikrasztis 
prie kurio tas laikrasztininkas 
dirbo daug kartu buvo kriti
kuota ir intarta kad ji per 
daug remia sukilėlius, o dabar 
ežia vienas isz tu sukilėliu nu
žudė viena to laikraszczio ko
respondentą, laikrasztininka.

sunu: Joną, Shenandoah, ir į Platinkit “Saule”

Eisenhoweriai Vėl In Atostogas

PHILADELPHIA, PA. — 
Mergpalaikes, paleistuves, kad 
ir jaunos niekszios juokėsi ir 
baikojo kai keli vyrai buvo 
patraukti in teismą ir pa
smerkti.

Louis Cargill, Bsvon fabri
kantas prisipažino kad jis su 
keliomis tomis paleistuvėmis 
praleido kelias naktis. Devy
nios isz tu paleistuviu prisipa
žino kad jos turėjo artimus 
santykius su keliais vyrais.

Dabar tie vyrai yra patrauk
ti in teismą ir laukia dideliu 
bausmių. Bet kas su tomis pa
leistuvėmis, su tomis bobomis? 
Ar jos dabar bus iszlaisvintos 
ir ar joms bus viskas dovano
ta?

Musu tei teisėjai yra trum
paregiai jeigu jie dabar nori 
nubausti tik tuos vyrus kurie 
su tomis paleistuvėmis susidė
jo. Kas ir kaip su tomis paleis
tuvėmis, nežiūrint j u metu? Ir 
jos turėtu būti nubaustos, nes 
jos tuos vyrus prisikalbino, 
prisiviliojo. Jos prisipažinsta 
kad jos gavo po szimta doleriu 
už viena nakti. Tai jeigu mes 
dabar per musu teismą norime 
nubausti tuos vyrus kurie už
simokėjo po szimta doleriu del 
tu mergpalaikiu malonumu per 
viena nakti, tai kodėl mes ne
patraukiame ir tas mergpalai- 
ikes, paleistuves, kurios savo 
malones už tas szimtines taip 
maloniai dalino?

Mums iszrodo kad musu 
laikraszcziai per daug raszo 
apie tuos vyrus kurie taip rie
biai užsimokėjo už tas tu pa-_ 
leistuviu malones, negu apie 
tas paleistuves, kurias teismas 
dabar taip nori priglausti. Jei
gu kas yra kaltas už szita pa
leistuvavimą ir visas tas szlyk- 
sztynes tai yra tos jaunos 
mergpalaikes, paleistuves, o ne 
tie vyrai. Jeigu tas musu aug- 

j szcziausias teismas nori toki 
paleistuvavimą iszkasavoti, tai 
tegul jis tokias mergpalaikes, 
paleistuves inkisza in kalėji
mą pirm negu jis ima rūpintis 
tais vyrais kuriuos tokios niek- 
szes prisivilioja.

Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

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

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

Prez. Eisenhoweris su sa
vo žmona lipa in eroplana 
Columbine III, Vaszingtone 
ir pradeda dar kitas atosto
gas in Augusta, Georgia. Ei
senhoweris tenai ketina 
daug laiko praleisti loszda- 
mas savo miegamąjį sportą, 
golfą.

Jis sako kad jis yra užsi
tarnavęs szitas atostogas po 
tokios pergales po rinkimu.

Jis sako kad jis ankseziau 
butu iszvažiaves, bet kad vi
si tie sukilimai ir susikirti
mai Vidur Rytuose ji iki 
sziol palaike Vaszingtone.

Ar ežia jo iszvažiavimas 
in atostogas yra ženklas kad 
jau viskas tvarkoj tuose Vi
dur Rytuose? Ne taip musu 
dipliomatai ir laikrasztinin- 
kai sako ir raszo.

Automobilius Sudužo 
In Troka

LONGMONT, COLO. —
Trys jauni broliukai, vienas 
isz ju tik desz’mts metu, žuvo* 
kai jie pro plona leda inkrito 
in žvejokles prūdą netoli nuo 
Longmont.

Ketvirtas broliukas pajieg’e 
pro leda prasimuszti ir priplau-;
ke prie kranto. Jis buvo nu- j 
vesztas in Longmont ligonine 
del iszgasties ir szalczio.

° / 7 U j

Žuvusieji buvo dvylikos me-įkios priežasezios ar del kurio^°ie-
tu Daniel, deszimts metu Perry reikalo, isz teisėju negali nei j Žuvusieji buvo: devyniolikos 
Ray, ir asztuoniu metu Loney vienas niekados būti Amerikįe-įmetu amžiaus David J. Mor- 
Bob Ha’pin, visi Ponu Perry tis. Visi Olimpiado teisėjai tu-' 
Ha]pin vaikai. ri būti Europiecziai.

Iszlikes gyvas yra vienuoli-į 
kos metu Denson Gene. Visi jie 
gyveno ant mažos farmos.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ar buvo tu punktu reikalin
giausias.

Dar ir to negana. Szitas tik-
McConnellsburg, pa. .
Trys Georgetown Universi-

rai kvailas, atsipraszant kad teto kolegistai, studentai užsi- 
jis ir yra Amerikietis laikrasz- niusze, vienas ju isz Philadel- 
tininkas, .brolis koresponden- Prijos, kai j u automobilius au
tas, jis sutiko investi instaty-
ma, kad niekados, nei del jo- j Connellsburg, Fulton apygar-

sikule su troku netoli nuo Me-

LAISZKANESZIS
APVOGTAS

Nužudintas
TORONTO, KANADA. — 

Policijantai dabar jieszko žuli- 
ko, kuris nužudė paczto troko 
draiveri, ir pasivogė apie asz- 
tuonis tukstanezius doleriu 
vertes registruotu laiszku.

Nužudintas paczto darbinin
kas buvo keturios deszimts me
tu amžiaus Weldon Boyd.

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. ' Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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

SZESZI VIENOS
SZEIMYNOS ŽUVO

MOOSE, WYOMING. —
Vienos szeimynos szeszi nariai 
gryžo isz Jackson miesto kur 
jie buvo nuvažiavę Kalėdoms 
apsipirkti. Ju automobilius pa
slydo ant sniego ir ledo, inkrito 
in Snake upe ir apsivertė. Tė
vai ir keturi ju vaikai žuvo toje 
nelaimėje.

Aszaros Prie
Rubežiaus

moteriszke,Szita Vengre 
kuri pasekmingai pabėgo isz 
Vengrijos, karezias aszaras 
lieja, kai ji dažinojo kad jos 
vyras teipgi bėgdamas nuo 
Sovietu tuvo sugautas ir in 
kalėjimą patupdintas.

Sovietai visus suimtus pa
bėgėlius dabar in kamaras, 
in kalėjimus krauna ir pas
kui iszveža in Sibirą.

Amerikos Senatorius Jo
seph McCarthy yra pataręs 
kad Amerika, darydama pa- 
kuta už tai kad ji tiek gink
lu buvo pristaezius Komu
nistams ir Sovietams ir nie
ko nebuvo davus Vengrams, 
dabar galėtu bent dalinai at- 
sipakutavuoti, pasiunsdama 
savo kariszkus eroplanus ir 
kombneszius su insakymais 
visus Vengrijus kelius, 
vieszkelius ir geležinkelius 
subombarduoti, susprogdin
ti, kad Sovietai nebegaletu 
tu Vengru in Sibirą iszveszti 
ir patys nebegaletu isz Ven
grijos iszsineszti.

ton; dvideszimts vieno meto 
' amžiaus Michael P. Nee, isz 
I Pittsburgh; ir dvideszimts me- 
į tu amžiaus Samuel Moran, isz 
: Oil City.

PRANESZIMAS!. Ketvirtas studentas, kolegis- 
k *‘ta.s, dvideszimts metu amžiaus 

Harry Brady, isz Pittsburgh 
i buvo iszmestas isz to automo- 
biliaus. Jis buvo labai sužeistas 
ir dabar randasi in Bedford 
Memorial ligonine.

Visi keturi važiavo in Pitts
burgh miestą. Jie turėjo pasi- 

; tikti Morton ir Moran tėvus te- 
| nai.

Brady policijantams paaisz- 
kino kad jie buvo palike Uni
versitetą .Vaszingtone, ..apie 
antra valanda po pietų, tikėda
miesi pasiekti Pittsburgh mies
tą apie devinta valanda vaka
re.

Jis sako kad draiverys Nee 
turėjo daug bėdos suvaidinti ta 
automobiliu, kai jie paliko 
Hancock, Maryland ir važiavo 
Breezewood Interchange link.

Jis sako kad tada pradėjo 
lyti ir szalti, ir paskui vieszke- 
lis pavirto slidus kaip stiklas.

Troko draiverys, 37 metu 
amžiaus Roy L. Pride, isz Rich
mond, Virginia nebuvo sužeis
tas.

SVARBUS

Apie ‘Saules’ 
Prenumerata

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi! 

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

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

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

Kanadoje: Metams $8.00; 
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-i 
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

Į daryti!
Mums baisiai nemalonu apie 

tai jums praneszti, bet kagi ga- 
ima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidimo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
j “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, i

SKAITYKIT
a i n

PLATINKIT!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų. 

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

arba pradžia 
SKAITYMO

PLATINKI!'!

...ir...
RASZYMO 

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

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

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

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

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
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


