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Dvideszimts asztuoniu me
tu amžiaus ponia Patricia 
Blackburn, paralyžiaus, Po
lio, ligos pakirsta, atsisvei
kina su savo trijų metu duk
rele, Kim, kai ji buvo isz- 
veszta in Goldwater Respir

Isz Amerikos
SYRIA NEPRIIMA
EISENHOWERIO

TVARKA

WASHINGTON, D. C. - !

Laimingas Invykis Zso

ka laikyti su Prancūzija ir 
Anglija, kurios visus tuos 
krasztus per tiek metu yra lai
kiusios pusvergijoje.

t:„ vjngalro knd in žmones Jis pasakė kad jo žmones
Syrijos Ambasadorius, Farid kaip tik to nenori ir neapken- 
Zeineddine, po pasikalbėjimu czia; kad jo kraszto žmones jau 
su Se kretoriaus pagelbininku,: per ilgus metus stengiasi tos 
William M. Rountree, stacziai į vergijos nusikratyti.
pasakė, kad nor jis vien tik del > Jis užbaigė savo kalba, pa- 
Syrijos kraszto kalba, bet kad stebėdamas kad Amerika da- 
jis yra tikras kad visi Arabu bar nori daryti ta ka ji pa- 
krasztai atmeta ar atmes Pre- smerkė, kai Anglai ir Prancu- 
zidento Eisenhowerio pasiuli-,zai savo karine menes in tuos 
nima pasiunsti Amerikos ka- krasztus pasiuntė.
riuomenes in tuos krasztus. ' Prezidentas Eisenhoweris Ii-

Szitie Llama labai retai į 
veisiasi nelaisvėje, ir sun
ku ju veisle palaikyti. Va- 
szington “Zoo’ dabar susi
laukė jauno, mažuczio Lla- i

Dukrele Nesupranta Kas Czia Darosi

atory Center, in Welfare Is
land, New York.

Dukrele, tėvo, Kapitono- 
Edwin Jerome laikoma atsi
sveikina su savo motina ir 
negali suprasti, kodėl jos 
motinėlė turi iszvažiuoti 

Syrijos Ambasadorius davė1 gi sziol bijojosi vieszai pasi- 
Amerikai žinoti kad nei jo skelbti kaslink to klausimo.

I krasztas nei jo kraszto susiedai i Kai priesz rinkimus Izraelio 
nesutinka su musu Prezidentu. • krasztas prasze kad Eisenho- 

' Jis stacziai pasakė kad Eisen-iweris ka pasakytu kaslink Iz- 
howeris dabar nori viena ran-iraelio ir Arabu susikirtimo;

ma. Czia “motina ir kūdi
kis“ žiuri in žiuretojus ir 
rodos žino kad visi juos 
sveikina ir gėrėsi j u gražu
mu.

kaip tik priesz Kalėdas. Jos 
broliuką s Gregory Charles 
yra tik penkiolikos menesiu. 
Visi jie su savo motina atva
žiavo isz Honolulu, kai ju 
motina susirgo.

o o o

Amerikos sekretorius, John 
Foster Dulles stacziai pasakė 
kad Prezidentas nieko negali 

įsakyti priesz rinkimus. Mat

Įritami fiw 
ba’sri, votai priesz rinkinius; 

' bet tuo paežiu sykiu jam rupe- 
! jo Arabu, ypatingai Syrijos 
i aliejus ir gazolinas.

Szitas Vidur Rytu klausimas 
i yra. taip sumaiszytas, taip su- 
i raizgytas, kad mes nedrystu- 
me nei vieno žodžio sakyti vie
naip ar kitaip. Czia didelio bizv 
nio, bagoeziu ir politikierių 
galvosūkis, ir paprastam žmo
gui czia nėra vietos.

j Bet nors tiek aiszku: Eisen-: 
’ howeris czia suklydo ar biski 
i per vėlai atėjo in protą.

I SULAIKYKIME |

Į ASZARAS ;
I *-------- '
i Ne Visi Vengrai Ju j
j Verti

--------
I' WASHINGTON. D. C.— 
į Kongresmenas Francis E. 
. Walter Kongresui pasakė ir 
perspėjo, kad Amerikos vai-; 
džia gal baisiai didele klaida 
padare taip skubotai insileis-1 
dama tiek daug pabėgėliu isz Į

i Vengrijos. Jis sako kad gal 
' musu valdžia ir neteisėtai pa-i 
psielge.
I Jis sako kad galimas daig- 
tas kad daug tu pabėgėliu isz 
Vengrijos buvo ir yra Komu
nistai.

Dauguma tu dvideszimts 
vieno tukstanezio Vengru pa-i 
begeliu buvo czia priimti kai
po piliecziai. Szitas Kongres- 
monas sako kad czia gal baisi 
klaida. Jis patarė kad kiekvie-'

SUTARTIS
! panaikinta'
i I
! ~—
; Egiptiescziai Nesutin- > 

ka Su Anglais

! CAIRO, EGIPTAS. — Egip- į 
to valdžia davė Tautu Sanjun-1 
gai žinoti kad ji nuo szios die-\ 
nos panaikina ir nepripažinsta! 
savo sutarti su Anglijos vai- j 

j džia kaslink tvirtovių prie; 
i Suez Kanalo.
i Sulyg szita panaikinta su- j 
; tartimi Anglai buvo sutikę isz- 
į sitraukti savo kariuomenes isz 
i Suez Kanalo apylinkes, su su- 
, sitarimu kad ji gali, reikalui į 
priėjus vėl savo kariuomenes j

; tenai gražinti, jeigu kuris Arą-; 
'tu krasztas ar Turkija tenai Į 
inlystu, bet re Izraelis.

' Egipto valdžios atstovai sa-
I ko kad jie dabar negali ant• 
tokios sutarties sutikti iri 
Tautu Sanjurgai dabar pra-

! nesza kad ta sutartis yra pa
naikinta.

i ■------------------------------ ------

— Sieniniai Kalendoriai, su į 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50d arba 3 už1 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

Ir Vėl Nauja Mada

Moterys neszios ant save 
szitekiu nuo lietaus skepe- 
taiezu, kepuraieziu tikrus 
žemeziugus ir kitus žibu- 
czius. Žinoma jos tokius ži- 
buezius ir kitaip neszios, ant 
savo suknelių ir plaukuose; 
bet vienas tokiu dalyku ži
novas susimislino kad žem- 
cziugai ir kiti žibueziai gra
žiausiai žiba per lietu,ir už 
tai nauja mada.

no praeitis turėtu būti pilnai 
isztirta, pirm negu jis butu 
priimtas kaipo musu kraszto 
pilietis.

Kiti sako kad dauguma isz 
tu pirmųjų Vengru, kurie bu
vo czia atveszti nebuvo Veng
rai bet Žydai, biznieriai, bago- 
cziai. Visus juos czia musu val- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DU ŽUVO; '
DU SUŽEISTI

Kubos Kraszto
Nesantaikoje !

__ .   i
HAVANA, CUBA. — Per į 

Nauju Metu apvaikszcziojima, i 
bahavuojima sprogstanti bom
ba buvo inmesta in Tropicana | 
kliuba. Dvi moterys buvo labai 
pavojingai sužeistos. Viena 
asztuoniol. kos metu mergina i 
neteko vienos rankos.

In Manicaragua, Las Vilias 
provincija policijartai rado du
vyru lavonus, 
szauti.

Per Kubo^
szios deszimts

Jiedu buvo nu-j
l

nesantaika sze-! 
szeszi žmones

buvo nužudinti per pastaroji 
menesi.__________ . j

DU JAUNUOLIAI
PALIKTI ANT I

KALNO |

Jn Tėvai Patarė Nu- ;
traukti Ju Jieszkojima!

CHAMONIX, PRANCUZI-' 
JA. — Drąsus lakūnai su heli-! 
copter eroplanais iszgelbejo i 
asztuonis vyrus nuo Mont. 
Blanc kalno, kur jie buvo taip! 
pat kaip tiedu jaunuoliai snie! 
go ir baisiu audru apsupti. Jie 
buvo isz eroplanu nukritę,!
stengdsmies tuos jaunuolius! 
iszgelbeti.

Bet kai jie rado tuos jaunuo
lius sužeistus ir beveik susza- 
lusius, jie mate kad jie jokiu' 
budu negales juos isz tos vietos 
iszneszti ar iszvllkti. Jiems 
per radija buvo insakyta tuos 
jaunuolius gerai apkloti, szil- 
tais elektro Manketais ir juosi 
palikti, o jiems patiems lipti 
auQszcziau in ta kaina kur 
randasi saugi vieta nuo szal- 
czio ir audros. Vienas isz ju 
koja buvo nusilaužęs, o antram; 
buvo nuszalusios kojos.

Ju tėvai, labai apgailestau
dami savo vaiku, visgi nutarė,' 
kad jau neužsimoka ju sunu ii- Į 
giau jieszkoti per tokias bai-i 
šia s sniego audras, kad dau-I 
giau žmonių nežutu. j

Vienas garsus Szveicarijos i 
lakūnas, Herman Geiger pasi-j 
siutino dar syki skristi in ta Į 
kaina. Jis patarė kad butu ga-l 
Urna intaisyti tris lengvus ero-i 
planus su paeziužomis, ir kadi 
jie gal galėtu nusileisti netoli! 
tu dvieju jaunu vyruku.

Bet a pylinkybes buvo tokios i 
pavojingos, sniego audros to- i 
kios baisios, ir szaltis dar bai-l 
sesnis, kad ju tėvai neprieme i 
to drąsuolio lakūno pasisiūti i 
nima, sakydami kad jie neno-| 
ri kad daugiau žmonių žutu.

Ir taip užsibaigė deszimts i 
dienu drąsus ir garbingas nuo-' 
tykis; vyrai, maszinos, eropla-1 
nai, (kareiviai, sportininkai ir! 
kiti prisidėjo stengdamiesti 
tuos jaunuolius iszgelbeti. Ir 
nepasiseke. '

Mont Blanc kalnas in kuri 
tie jaunuoliai priesz Kalėdas

i 
buvo inlipe yra 15,781 pėdu 
augsztumo. Jiedu buvo dvide
szimts trijų metu amžiaus Jean ( 
Vincendon, Prancūzas ir dvi
deszimts keturiu metu amžiaus t 
Francois Henry, Belgas.

Prancūzijos Sekretorius pa- i 
skelbe kad jau toliau negali
ma tu jaunuju jieszkoti del 
nepalankiu oro apylinkybiu.' 
Jis sake kad pavojus per tas! 
baisias audras yra tokis dide-| 
lis kad t;krai neužsimoka ki-i 
tiems in ta kaina lipti ar isz, 
eroplano kristi. O daktarai sa- i 
ke kad jeigu tiedu jaunuoliai; 
ir butu isz to kalno kaip nors 
per koki stebuklą iszgabendin- ‘ 
ti, tai jiems reiketu kojas iri 
rankas nupjauti nes jos yra nu- i 
szalusios. i

Karininkas Major Ypres Le i 
Gali, kuris vede visa ta darba 
iszgelbeti tuos jaunuolius sake; 
kad liko mažai vilties kad tie-! 
du jaunuoliai butu surasti gy- i 
vi.

Jaunuoliai Vincendon ir; 
Henry susidraugavo, susibi-1 
cziuliavo keletą metu atgal in! 
Chamonix. Jiedu priesz Kale-! 
das susitarė lipti in Mount 
Blanc kaina. Vincendon norėjo! 
insipratinti ir pasimokinti ir! 
prasimanksztinti, nes jis keti-! 
no po Kalėdų lipti in Himalaya \ 
kalra.

Per Kalėdų diena jau buvo kalnu lipikai greitai suskubo 
matyti kad tiedu jaunuoliai ln pagelba ir eme lipti in ta 
ant Mount Blanc kalno buvo ; ka’na, bet pusiaukelyje jie bu- 
bedoje, jeigu ne pavojuje. Jie.’v0 priversti sustoti. Keli laku. 
du tada jau artinosi prie “Un-; . . .. ,,, , . , . i nai su helicopter eroplanaiseasy Pass kalno, ir buvo tik
keletą mastu nuo Vallot Re-! iiems r‘umete sziltu drabužiu ir 
fuge, kur yra intaisyta buvei- maisto ir jiems insake pasilik- 
nes tokiems drąsuoliams lipi- kur jie randasi kol tos snie
gams, ir kur jie gali szilumoje S’° audros apsistos.
keletą dienu praleisti kol am Bet audros paasztrejo, tapo 
droš praeina. Bet jie per sniego dar szalcziau ir jokiu budu ne- 
audras ir per szalti nebegale-; buvo galima tu jaunuoliu pa- 
jo tos saugios vietos pasiekti, siekti. Ir taip tsa drąsuoliu

Jiedu tada jau buvo užlipė nuotj .ris užsibaigė. Ju lavonai 
dvylika tukstaneziu penkis bus nuo to kalno nuneszti, kai 
szimtus pėdu. j tos sniego audros apsistos ir

Keli kiti tokie 'drąsuoliai, kai bus galima prie ju prilipti.

Kunigai Priesz Anglus

Graikai kunigai stoja in 
eiles su studentais per vie- 
sza sukilimą priesz Anglus, 
Athens mieste, Graikijoje, 
ižai Anglijos Colonial Sekre
torius Alan Lennox-Boyd 
atvyko in ta Graiku sostine,

Sveczias In Tautu
Sanjunga

Mamoru Shigemitsu, Ja
ponijos Užsienio Reikalu 
Mlnisteris, (po deszine) czia 
stevi su Toshikazu Kasė, 
Japonijos atstovu in Tautu 
Sanjunga, New York mieste.

Užsienio Ministeris Shi- 
gemitsu važ neja po Ameri
ka ir stengiasi prikalbinti 
kitus Tautu Sanjungos na
rius priimti Japonija in 
Tautu Sanjunga kaipo pilna 
nare su visomis teisėmis.

pasitarti su Graikijos Pre- 
mieru, Constantine Kara
manlis, kaslink Cy prijos 
Konstitucijos. Graiku val
džia atmete visus Anglijos 
pasiulinimus.

□ a a
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Kas Girdėt
visi Amerikiecziai su juo da
bar sutinka.

Amerika yra kaltinama už 
neparemima sukilėliu Vengri
joje, Lenkijoje, Rytu Vokieti
joje ir Czekoslovakijoje. Tu 
krasztu žmones dabar jauczia- 
si iszduoti, nes mes jiems tiek 
daug prižadėjome ir nieko ne
davėme.

Nors mes neesame in kita 
kara stoję, bet jau dabar mums 
baisiai daug kasztuoja. Mes 
jau imame pertaisinti savo se
nus prekybinius laivus veszti 
aliejų ir gazoliną; mes siun- 
cziame savo laivus veszti kitu 
krasztu kareivius in Vidur Ry
tus. Ir tiems laivams mes pri
statome kariszkus palydovus, 
musu kariszkus laivus. “Ir už 
visa tai mes isz savo' kiszeniaus 
mokame!”

O kas drystu inspeti kas at
sitiktu jeigu kuris isz tu musu 
laivu butu nuskandintas ar pa
imtas ant mariu? Ar mes do
vanotume ir pamirsztume, ar, 
tai mums duota proga kaip 
Lusitania laivas davė mums 
proga ?

Meš galėtume visa litanija, 
nuo 1912 metu, nuo Wilson- 
Taft-T. Roosevelt iszbirbenti, 
kaip musu krasztas nenoromis 
buvo intrauktas in tokius ka
rus. Eisenhoweris-Stevensonas 
gali ta litanija užbaigti su kitu 
dar baisesniu karu.

Clare Booth Luce iszliipo isz 
“Andrea Doria” laivo Balan
džio menesyje, 1953 metuose, 
ir tapo, Amerikos Ambasador- 
ka Italijoje. Italu rinkimai 
kaip tik tuo laiku buvo veda
mi.

Komunistu laikrasztis L ’- 
Unitą greitai stengiesi ja ap- 
szmeiszti. Kitas žurnalas ja 
pavadino Amerikos gražuole 
be smegenų.

Neseniai Clare Booth Luce 
atsisakė isz, tos garbes vietos 
kaipo Amerikso' Ambasadorka 
in Italija. Ji sake kad ji taip 
padare del savo sveikatos.

Bet ji tuo' paežiu kartu pa
sakė ii* pareiszke kad ji pasi
rengus užimti Anglijos Amba
sadoriaus vieta, kai jis atsisa
kys, bet ji negavo ta vieta,.

Clare Booth Luce yra! raszy- 
toja, biznierka, bagoczka, mi- 
lijonierka ir Komunistu gyva 
prieszininke.

Ji sako kad jai Italija insi- 
pyko ir kad ji nori dabar kur 
nors kitur važiuoti. Tas kur ki
tur, per visus jos laikraszczius 
parodo kad jie labai megtu pa
skyrimą, kaipo Ambasadorka, 
in Anglija, bet kaip žinome ji 
ta vieta negavo.

ra varda patrotino kai jie taip 
žiauriai atsikirto Vengrijoje. 
Iki sziol visi viso svieto atsto
vai tikėjosi kad Sovietu nusi
statymas yra nors ant keliu 
punktu suminksztejes. Bet da
bar pasirodo kad sziu dienu 
Rusija niekomi nesiskiria ir 
nėra kitoniszka kaip buvo- So
vietu valdžia.

Pypkes Durnai

JAUNIKAICZIAMS

Jeigu esi tinginys, 
Merginos szalinsis nuo tavęs. 
■Jeigu esi veja vaikis, 
Merginos abejoje apie tavo 

buvo.
Jeigu esi nesusipratėliu, 
Merginos pyksta ant tavęs. 
Jeigu esi mandagus ir doras, 
Tai visos merginos tavimi 

gerysi.
Jeigu esi darbszius, 
Merginos turi aki ant tavęs. 
Jeigu nemetysi pinigu, 
Ir juos taupys,
Tai tave merginos priskaito 

prie geru vyru!

Sovietu Rusija visa savo ge-

VAIDELIS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

regejo stovėdami lauke prie 
kareziamos, jog kokis tai afi
cieras atjoję nuo kalno, o kada 
dujojo, nusiėmė kepuraite ir 
del visu pasikloniojo. Ir tame 
tai laike parbėgo szniokszda- 
mas Diksonas. Jaunas aficieras 
prisiartino prie ju, paklausė:

— Mylimoji mano, ko teip
man

cLSZ

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

se- 
isz-

siergelave, apsakykite 
Į kas ežia pasidarė ? O gal 
kame duosu rodą!

Kada, jam. ne kurie isz 
nesniu kaimuoeziu apsakė
torije grafu isz Avenel ir aipie 
pasirodima Baltos Ponios pri- 
minedaduodami, jog jijie ka 
tiktai priesz, valanda pasirodė 
Diksonui ir liepe priesz gai
džius būtie palocije, užsimisli- 
no' jaunas aficieras giliai ir ant 
galo tarė:

— Yra tai isztikro navat- 
nas daigtas! Man rodos jog 
girdėjau būdamas vaiku apie 
grafa Edwina isz Avenel. O 

■ kaip dai sau primenu,, tai nu- 
mirdama mano1 nesziote liepe 
man nusiduot in dvara, Avenel 
ir tam katras, manės paikiaus 
apie varda Edwina isz Avenel, 
atiduota,u szita pakeli popieru.

Kada Diksonas viską, ka, 
girdėjo ir mate, kaimuoeziam

Kiek teisybes ežia randasi 
mes nežinome ir neturime gali
mybių dažinoti ar patikrinti, 
bet Anglijos Ministeris, Sir 
Anthony Eden sako ir aiszki- 
nasi kad jis be Amerikos, suti
kimo nutarė žengti in ta Egip
to Izraelio klausima,, nes Ame
rikoje buvo, svarbus rinkimai, 
O’ Europoje buvo dar svarbes
ni reikalai! Jis sako kad jis 
buvo dažinojes kad Sovietai 
buvo pasirengė pasiunsti daug 
savo geriausiu,, naujausiu ir di
džiausiu kariszku “Jet” ero- 
P'lanu in Egiptą. Už tai jis bu
vo davė insakyma savo kariuo
menei subombarduoti visus 
aerodromus, vietas eroplanams 
nusileisti Egiptą, kad tie So
vietu eroplanai tenai negalėtu 
nusileisti. Jis sako kad jis taip 
sustabdė baisias Sovietu ^sker
dynes tame kraszte, nes tie: So
vietu eroplanai neibe,galėjo nu
sileisti ir buvo priversti grysz- 
ti namo.

Vengrai dabar parodo kur 
mes tikrai stovime. Jie szau- 
kiesi musu pagellbos, bet mes 
savo ginklus ir kariszkus: pa
būklus siuntėme kaip tik jos 
prieszams.

Tai gal ne už dyka Senato
rius McCarthy dabar sako kad 
mes galėtume atpakutavoti ir 
pasiunsti dabar nors kokia pa- 
gelba tiems Sovietu paverg
tiems Vengrams. Jis pataria 
kad mes dabar visus Vengrijos 
kelius, vieszkelius ir traukiniu 
geležinkelius subombarduotu
me, kad tie Sovietai negalėtu 
iszveszti tuos Vengrus sukilė
lius in, Sibiro^ dykumus.

Žinoma, Prezidentas Ėiseii- 
'loweris tokiam pasiulinimui 
nei ausies neatkreips, nes jis: 
aucziasi savimi galingas ir ti- 

! isi kad ka jis daro tai yra vi- 
. am krasztui in gerove. Bet ne i

aipsake ir kada tiejei apspito į 
apie aficiera, nubėgo1 Diksonas i 
pas savo paezia Jene, paėmė 
ja in paszali ir tarė:

Klausykie Jone, asz in < 
paloci ne eisiu, ba esmių tvir
tu, jog mane tas Baltas Vaidu
tis užsmaugs!

Jene vienok pamisimus va
landėlė tarė su džiaugsmu:

— Jau asz žinau, kaip mes 
padarysime, pirmiause ta, jau
na aficiera papraszisime už po- 
di del musu dukreles.

— Kas tau, motere inpuole 
in galva?! Pertrauke Diksonas 
toki poną praszyt in kumus! O 
ant galo ar turime atsakanti 
pakajeli, kuriame galėtume 
'paguldyt ?

— Nes ir be to apsiais! Per 
trauke jam pati, jeigu tiktai 
prižadės būtie podžium, tai pa
sakysime jam jog ryto kriksz- 
tysime, o tu tuom laik nuvesi 
poną aficiera in paloci ant 
nakvynes isz ko džiaugsis po
nas Gavestonas. O kada jis ant 
to visko tiks, tada ir asz dame- 
siu kelis žodžius nuo saves ir 
papraszysiu jo, idant tave apie 
gaidžius užvaduotu. Tokis nar
sus aficieras turi daugiau drą
sos negu tu ir geriau gales at
sigint Vaidulio negu tu!

Diksonas nusidyvijas tuoju 
užmanimu paezios, stovėjo kad 
sztai drąsi Jene prisiartino 
prie aficiero, o atidavus ga/be 
kaip priguli, tarė:

—■ Atėjau su dideliu pra- 
szymu pas poną, vienok neži
nau poną kaip turiu vadint.

Mano vardas ir pravarde 
Jurgis Brown, atsake greita 
aficieras, kuom galu ponei pri
tarti aut ?

(TOLIAUS BUS)

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

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.

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

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

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 

j knyera. 4-04 puslapi n. 5Hp,_ 
į No.102— Prakeiktu, meilia

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

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

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

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

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

No.119—Keturios istprijos, 
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 
1 Duktė Pustyniu; Peleniute; 
1 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 
kamiausia 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- 
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 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 pusią* 
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.

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; Eg- 
i; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

iKnygute
Pinigu Ligo-

Knygute

ir tm- 
Lietu-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

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

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

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

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:

Pirkių U. S. Bonus

E"??" Užsisakant knygas is» 
8zio 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.

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., 
Mahanoy City, Pa., - U. 8. M
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VALKUOSE Szkotijos, vie

toje, yra tarp kalnu siauras 
takelis sukantis pakalnėje ran
dasi da ir sziandien kaimelis 
Avenel, kurio nameliai iszme- 
tyti kloniuose ir rodos prie 
kalnu prilipinti. Ne per toli 
nuo1 tojo, kaimelo kitoje szaly- 
je upeliuko ant vienos augsztos 
uolos duodasi matyt griuvėsiai 
dvaro, liudijanti apie viesulin
ga praeite.

Laibai senuose gyveno toje 
dvarpyle grafas su savo vai
kais Edvinu ir Ona. Pati gra
fo buvo numitins ir palikus 
vaikelus da mažutėlius, tai 
grafas tuose vaikuose turėjo 
visa džiaugsima, su kurias di
desne dalia dienos perdestine- 
jo.

Atsitaike sumiszimo laikuo
se, kaip tai ant svieto astitaiko 
ne karta, jog' Szkotijoje pasi
kėlė kare, ant kurios ir musu 
grafas su savo visa szeimyna 
iszsikrauste. Ne trukus po jo 
iszkelaviniui, pasirodė pildva- 
ryje, gimine numiruosios gra
fienes su liūdna 'žinia, jog gra
fas pirmutiniam susirėmime 
su nevidonais pražuvo, o po 
draug parode laiszka, kurioje 
jam nebaszninkas da už gyvas
ties priesz savo isztraukima 
ant kaires ketina inteikt, o ku
rioje, karte smerties buvo pa
vestas ant apglaubos dvaras ir 
vaikai.

Teip tada, apsigyeno. ponas 
Gavestonas, teip jisai vadinosi 
ir pastojo tuojaus dideliu ponu 
ir pats valdžių. Buvo tai vie
nok 'žmogus ir sziauszius, tai ir 
ne dyvai, jog ji dvare niekas 
nekente jo ir netikėjo numiru
sio grafo1 senas kamandieris, 
kuri butu senei Gavestonas 
jau iszvarias, kad tas nebutu 
turejas rasztto, kuriame jam 
nebaszninkas grafas už iszti- 
kima ir gera tarnysta ne butu 
užraszias ligi smert bute ir 
maista.

In du metu po smertes gra
fo iszvažiavo staigai Gavesto
nas drauge su dažiuretoja vai
ku ir vaikais apgarsinęs pir- 
miause tarnams, jog keliauje 
atlankyt gimines neibaszninkes 
grafienes gyvenancziu Irlan- 
dijo.

Sanvaites bego, o Gavesto
nas nesugryžinejo. Kada, pa
skui netikėtai sugryžo in pi- 
ledvari, paleido paskala su nu
duotu nuliudimu, jog prižiūrė
tu nuliudimu, jog- prižiūrėtoja 
vaiku ir jaunas grafukas nu
mirė ant pavietrines. ligos, jog 
grafaite pasiliko Irlandijo mo
kintis, Tarnai intikejo jam 
ir veke jauno Edvino, nes se
nas kamerdinieris netikėjo Ga- 
vestonui ir pradėjo da labiausi

SAPNOR1US

I
Su 283 Paveikslais i

160 Puslapiu /!
8 col. ilgio, 5y2 coL plocsrio <; 
Iszaiszkma sapna ir kas < 
ateitoje stosis. Su priedu <Į 
planatu ir visokiu burtu. < 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su < [ 
užsakymu: ;[

Tiktai,. . . $1.00 į
Saule Publishing Co., <! 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
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akyviau kožna jo žingsni te
mini, nes kaip pats tankiai kai 
bėjo jog turi apie tai dažinot 
kas su jo ponaicziu atsitiko.

Žinoma, vienok, jog visi ne
dorėliai yra baisius, baime-gi 
iszclave ir ta nedora poneli.

Kada Gavestonas iszgabeno 
grafaiczius in Irlandija, pra
dėjo dvare pasirodinete Baltas 
Vaidutis, o apie ta vaduli, ant 
ilgai jas gyventojus aplinkines 
buvo neužmirszta. Pirmiause 
tada pasirodė ant bokszto pa- 
lociaus, paskui ant kiemo, o

A 
A 
A

TARADAIKA

¥ 
¥

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

¥

¥ 
************************

Isz tikro nedyvai, 
Kad vyrai bijosi paicziuotis, 

O katra su kokia mergina 
apsiveda;

Tai ne visados gerai 
iszkerta;

Vyrucziai, tai didelia 
pavojas,

Ba giliukis ne kas, 
Tai ne pyragas, neperlauz, 
Ir isz pradžių neparagaus, 

Žinote kad retai geras, 
Pribuna in czion tavoras, 

Gera, ir dora motete 
Iszmokina savo vyra, 

Kaip ta,i sako palitikes, 
Kad ir jisai butu niekam 

netikras, 
Bet jeigu kokia kutvala

paims, 
Tai abudu varge ir dings, 

Ne viena sako:
Tai vyreli su svetimtauczia 

apsipacziavo, 
Gerai padare, bile kitokia 

gavo,
B a tokia aptaszys,
Ir žmogum padarys, 

Pažinau daugeli kurie su^ 
Anglikems pacziuoti, 

Tai vyruti, vyrai paguodoti, 
Anglike tuojaus perdirba, 

Gauna tuojaus kitoki varda, 
Vyrucziai, kol da jauni 

‘ esate, 
Visas balsamuistas meskite

Pinigėlius czedinkite, 
Blaivais bukite,

O kaip prasigyvensite, 
Pinigu daug turėsite, " 

Kolei biznioka užsidekite, 
Ar sau stubele pirk'site, 

Tada, su davadna mergele: 
apsivesite,

Ir laimingai gyvenimą 
vesite,

Dings tarp poru 
nesusipratimai,

Taipgi vaidai ir
persiskyrimai, 

Vienas kita mylės,
Moterėle priesz vyra tylės, 

Ji paguodos, 
Prieszais ne los,

Žinos kad ja vyras 
maitina, 

Prigulincziai dabina, 
Per lazda neszokina. 

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKI!!

ant galo paežiam palocija.
— Juom labiaus žmonis a- 

pie tai kalbėjo, tuom bailesniu 
ir labiau susirupinsiu iszrode 
Gavestonas.

Idant taja baisia baime nuo 
saves atgint, ėjo tankiai ant 
medžiokles, pradėjo gert kas 
kartas labiaus ir lėbavo su isz- 
tikimais prietelais kuriu buvo 
nestokas naikindamas kas kar
tas turtus grafo.

Teippraejo keliolika metu 
be jokios žinios apie jauna gra
fa. Nes per ta visa laika ant 
tuszczio Gavestonas jieszkojo 
skarbu grafienes Avendalo, 
apie kuriuos vienok 'žinojo, 
jog yra piledvaryje paslėpti. 
Tas pats ir ne pasiseko jam su
rast palikto testamento nebasz 
ninko grafo. Be naudos jokios 
ir visi tarnai jieszkojo, o Senas 
kamerdinieris nudavinejo', Jog 
nežino kur tas rasztas paslėp
tas. Viena karta, kada Gaves
tonas, jau Dievažin kelinta 
karta paklausė: ar nežino kur 
skarbas ir popieros paslėpti ir 
kada jam grasino visokiom 
kaukėm, senas Geraldas, ba 
teip tas kamerdinieris vadino
si, staake su sznadu.

—• Paklausk ponas apie tai 
“Baltos Ponios”, o1 jije tikrai 
ponui apie tai pasakys.

Gavestonas nenorėjo isz pra
džios to padaryt, ant galo vie
nok godumas dadave jam drą
sos ir pastanavijo pamėgint.

O stebuklas! Balta Pone ro
dos apie jo norus žinojo ba jau 
kita vakara, kada didžiojoje 
saleje vaikszcziojo, kurioje ka
bojo1 paveikslas, visu proseniu 
gimines grafu isz Avenel, stojo 
su satigumu priesz ji Baltas 
Vaidulis ir tarė tyku balsu:

— Jieszkai skarbu grafo 
isz Avenel? O kvaili! Kas die
na vaikszczioji apie j„ nes nie
kados nesigaus in svetimas 
rankas, tiktai teks tarn kam 
priguli.

Gavestonas persigandęs 
tuom staigum, pasirodimu Bal
tos Ponios uždengė sau delnais 
akis, o kada atėmė juosus, vai- 
dulo jau nebuvo! Girdėjo po 
teisybei kaip duris sugirgždė
jo nes negalėjo sau to iszdet, ba 
ten kur stovėjo Vaidulis tai 
yra palei paveiksią grafienes 
isz Avenel, jokiu duriu nebu
vo, o žnigsniu atsitraukianezio 
Vaidulo- negalėjo girdėt. Per
sigandęs ir perpykęs nuėjo1 in 
savo1 pakaju ir pradėjo1 aprnis- 
linet spasaiba, su pagellba kurio 
galėtu skarba gaut in savo ran
kas.

Netrukus velei iszvažiavo, 
nes tuom kart ne ant ilgo. Su- 
gryžes, parsivežė su savim jau
na panaite, kuria visiems per
statė kaipo grafaite Ona.

'Toji jaunai mergaite1 buvo po 
teisybe teipos-gi su baltais 
plaukais su juodom akimis,

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... ji 

Viesz. Jėzaus ir ■: 
Motinos Szvencz. į;
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios Į> 
ant kalno Alyvų, žemei ]» 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]!

Knygos Did. 3%x5% col. ;!
TIKTAI, 25 Cts. j!

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. J

teip kaip grafaite Ona, nes bu
vo be sztolo, stora ir nepaszi ne j 
in viena paveiksią isz giminu 
grafu. Gavestonas mislydamas 
jog dabar savo padare, paszau- 
ke saleje su szaudu ant Baltos 
Ponios ir pareikalavo1 nuo jo
sios skarbu gimines isz Avenel I
del tikros likusios gimines ku
re pargabeno.

Baltas Vaidulis ir dabar po 
teisybei pasirodė nes atsake su 
piktumu.

—- Dvasiu neprigaus!! Ne 
tu, ne ta, kuria pargabenai, 
skarbu ne gaus, nes tikras pa- 
tamkas aplaikys.

Kada tai pasakė, trinktelė
jo kaip isz karabino, o durnu 
pilnas pakajus prisipildė ir 
Vaidulis isznyko.

Gavestonas matydamas, jog

Musu Skaitytojas

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

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

There she goes —off to a birthday party whirl of pink ice cream and cake .; . presents . i i 
and pin-the-tail-on-the-donkey. Give her an extra hug, Mom. Remember just how she looks, 
Dad, because a little girl beginning to step out on her own won’t be little much longer.

There’s so much you want to do for her, so much you want to give her in the years 
ahead —a college] education, maybe a trip to Europe or a nice nest egg for feminine frills, 
frying pans and other bridal paraphernalia.

The best way to make your dreams for your little girl come true is to start a regular 
savings program right now. And the easiest way to save is to invest regularly in U. S. Series 

' E Savings Bonds. Say you start buying a Bond a month at $18.75. In 5 years you’ll have 
Bonds worth $1,183—in 9 years and 8 months, $2,457. And in 19 years and 8 months your 
Bonds will represent $5,920 in ready cash.

Your principal invested in Savings Bonds is absolutely safe—not subject to market fluc
tuation. Your returns are sure— and average 3% interest compounded semi-annually when 
held to maturity.

So the safe and sure way to give your little girl all the material things that thoughtful
ness and love can provide is to start investing in Savings Bonds today—either on the Pay
roll Savings Plan where you work or regularly where you bank.

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
' ' , w
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Sieniniai Kalendoriai 1957m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

sF3 Dabar po 50< arba 3 už $1.35

Adresas:
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pirmutinis būdas jam ne nu
sidavė, apmislino dabar kita, 
apie kuriu vienok nutilejo, ne
norėdamas pabudint nužiurę- 
jima. Panaite Ona buvo1 teisy
bei gera mergaite ir dorai, nes 
kad grafaite nebuvo, apie tai 
visi numanė. Viena dienai ap- 
laike senas Geraldas laiszka, o 
po perskaitimui kurios nusi
džiaugė labai ir isz nenoru su 
asazroms akyse paszauke:

Drebek Gavestone, tu pra- 
kektas sukeziau! Ba: jau valan
da tavo atėjo!

Ant rytojaus vakaro velei 
pasirodė Balta Pone toje pa- 
czioje saleje, ir tare in pei’si- 
gandusi Gavestona:

— Ediwnas grafas isz Ave
nel gyvas ir ne trukus parei
kalaus rokundos nuo tavęs!

Del Gavestorio buvo jau to 
už daug! Ar-gi jau visi jo 
iszmislai ketino būtie ant niek?

Niekas jam daugiau nepasi
liko, kaip tiktai greitai apsuk
ti.

Tankus pasirodimas Balto 
Vaidulo polocije labai Ona isz- 
gazdino, del to tai troszko ka 
greieziause sugryžti in Irlan
dija.. Tas laibai patiko Gavesto- 
nui, ba tas laikėsi su jo1 veiki
mu. Pastanavijo tada paleist

^=A - B - CELAryyi 
Iarba pradžia i

SKAITYMO
...ir... ;iRASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c. ;■
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ant Imitacijos dvara su taje 
misle, jog pats nupirks, o- tada 
niekam negero ir visi skarbai 
teks jam in ranka. Jeigu ir 
tada negalėtu ju surast tai tu
rėjo mieri visa paloci sugriaut 
ir skarba gaut.

Vienok tame perszkadijoi 
Balta Pone. Viena diena pasi
rodė jijie visiem, kaimuoeziam 
aplinkinėje ir pasakė jog gra
fas Edwinas isz Avendelo gy
vas, jog ne trukus pasirodis ir 
prasze ju ant atminties ne- 
baszninko grafo, 'idant dvaro 
in svetimas rankas nepavestu, 
nes pirktu susideja visi per li- 
citacija ir palaikytu del tikro- 
locnininko. Navatniause buvo 
ir tas, jog tame trumpame lai- 

ke ir tai po kelis kartus Balai 
Pone pasirodinejo dviejose! 
vietose.

Atsitiko1, jog Diksonui, ran- 
dauninkui prie vieszkelin.es 
kareziamos kaime Avenel, už
gimė mergiuke. Nusidžiaugęs 
tėvas pastanavijo iszprovyt 
iszkelmingas kriksztynas tame 
mierije suprasze kone visus 
kaimuoezius, o kada jau tiejei 
susirinko, kunigas isz netolimo 
kaimo1 pasivėlino pribut, pa
stanavijo Diksonas nueiti pas 
ji. Netoli užkaimyje ant užsi
sukimo kelio, kuriuom ėjo, pa
sirodė jam Balta Pone ir tarė 
lengvu balsu:

— Diksone, szianakt priešą 
gaidžius pribusi in paloci ir 
lauksi ant manės, saleje1 kurio
je paveikslai, proseniu suka
binti turi tau svarbu daigta 
pasakyt! Jeigu tave-gi nenorė
tu in paloci inleist, pareika
lauk to varde Edwino grafo isz 
Avendel!

Tai pasakius isznyko, o> Dik
sonas, kuris jau nuo1 maižumens 
buvo- dideliu szeszku, leidosi 
kaip žaibas namon, kur inpuo- 
les in tarpa žmonių ir kurnu, 
pradėjo apsakinet ka mate ir 
girdėjo1. Persigandęs ir drebė
damas nepatemino to, jog ko
kis tai nepažinstamas su aky- 
vumu prisiklausinejo jo apsa
kymui. '

Laike, kada Diksonas buvo 
iszejas gyventojai kaimo1 pa-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

SVARBUS
. PRANESZIMAS!

Apie ‘Saules’ 
Prenumerata

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

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

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

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

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

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

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui! 
“Taipgi sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
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 laidinio “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

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

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

vieszkelin.es


“SAULE” MAHANOV CITY, PA

Žinios Vietines
—- Ponia Jieva Petuszkienc ■ 

ir sūnūs Vincas isz Sheiiadoro 
ana diena motoravo in miestą 
su reikalais ir prie tos progos j 
atlankė “Saules” Redakcija 
del atnaujinimo savo prenume
rata už laikraszti “Saule”, nes 
ponia Petuszkiene yra musu 
sena skaitytoja nuo daugelis 
metu ir myli skaityt “Saule”. 
Ponia Petuszkienie sveikina vi
sus su linksniais Naujais Me
tais, vėlindama mums geros 
sveikatos ir laimes ir kad Die
vas duotu sulaukti laimingai 
kitu metu. Skaitysiu “Saule” 
kolei gyva busiu, nes taip pri
pratau skaityti ja kad negaliu 
be jos rimti. — Acziu už gerus 
velinimus ir atsilankyma.

— Seredoj pripuola Szv. 
Julijono, o Tautiszka Vardine: 
Algis. Ir ta diena, menulio at
maina: Prieszipilnis. Taipgi ta 
diena: 1950 m., mainierai pra
deda daug mažu ir vietiniu 
straiku; 1950 m., Amerika pa
sižada ginti Yhgoslavija, jeigu 
Sovietu Rusija ant to kraszto 
užsipultu; 1945 m., Generolo 
MacArtliurio armija pribuvo 
ant Luzon Salos; 1765 m., isz- 
radėjas Eli Whitney iszrado 
ir sutvėrė maszina kuri vata 
atskira ntio seklu; 1905 m., Se- 
napilas Žandaru teismas isz- 
teisino devyniolika Lietuviu 
kaltinti už. platinimas. Lietu- 
v Įsaku rasztu ir laetuviszkos 
literatūros.

And. Yakimaviezius, "VIENAS SKAITO 
Tininis, Jonas Burgess, t lias, j 
Rusk, Jonas Alariskas, 
Brennan, Dak. T. J. Tacielaiis- 
kas, Bernardas Baranauskas, 
Vi n. Anceraviczius, ( 'has. Sus- 
kieviezius, Zig. Dereszka, My- tinka. Mokina žmones kaip gy- 
kolas Szunionis ir Juozas An- vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
ceraviczius, dabartinis draugi- į lavina žmogaus protą visame, 
jos Prezidentas. Tikietai par-1 Sziandien, laike visokiu svie 
siduoda po $2.50. tiniu sumiszimu ir kariu, kada

-------------------- tiniu sumiszimu ir kariu, 
Tamaqua, Pa.—----------------- kada žinios ateina isz Eu

Ponia Margarieta Czeskevi- ropos*laikrasztis yra žmogaus 
cziene isz miesto lankosi pas. geriausiu prietelium. Negana į tx IS L A 1 Iri IL 
savo dukrele ir žentą, Ida ir 
Vi nca Larmour, 1 diiladelfijoje.

Į ant paveikslu, kad savo skaity- 
’ ■ tojus supažindint su visokioms 

Mat. prie valgio, kitas po savo dar-, savo akimi kas dedasi ant viso
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi-

svieto.

— Ketverge pripuola Szv. 
Vilhelmo, o Tautiszka Vardi
ne: Ragaiile. Taipgi ta diena: 
1863 m., Sziauliuose suszaudy- 
tas sukilėliu vadas Bagdotiavi- 
czius; 1916 m., asztuoniolika 
Amerikieeziu 'buvo razlbaini li
ko Villa nusiauti Meksikoje; 
1920 m., Suvienytu Tautu San- 
jurjga insteigta; 1941 m., pasi
mirė Lietuvos Prezidentas An
tanas Smetona.

— Petmyczioj pripuola Szv. 
Higino, o Tautiszka. Vardine :| 
C ryšulis. Ir at diena: 1951 m. J 
Tautu Sanjunga pradėjo .de- Į 
rintis del paliaubų ar taikos ' 
Korėjoje; .1934 m., szeszi Ame
rikos Laivyno kariszki eropla- 
nai nuskrido isz Californijos in 
Hawaii in dvideszimts ketu
rias valandas; 1943 m., Casa
blanca. konferencijoje Prezi
dentais Franklin D. Roosevel- 
tas sutinka su Anglijos Minis- 
teriu Winston Churehilliu pa
reikalauti isz. Vokietijos ir Ja
ponijos visiszka pasidavima ‘be 
jokiu sanlygu.

— Szvento Vardo Draugi
ja isz Szv. Juozapo parapijos, 
aipvaiksztin.es savo Dvide
szimts Metine sukaktuves su 
B ankie t u - Vakar i e n e, N ed ei i o j, 
Sausio (Jan.) 13-ta diena, in 
Newhard’s svetainėje, ant W. 
Mali an o y ui yczi o s.

Draugija likos uždėta 1937 
metuose, per Kunigą P. C. 
Czesna, klebonas Szv. Juozapo 
parapijos, o pirmutinis 'prezi-j 
dentas buvo Daktaras T. J. Ta- 
ciėlauskas, pirmutinis dvasisz- 
kas vedas Kunigas Petras P. 
Laumakis, (isz St. Clair), ta 
syk 'buvo vikaras Szv. Juozapo 
parapijos. To vakarėlio pro-, 
gramas prajsides szeszta> va
landa vakare, po vadovyste 
Kun. Leono Pecziukieviczio, 
vikaras isiz Szv. Juozapo' para., 
o pirmsedys vakaro' bus p. 
Juozas Pangonis; komitetas:

Komunistu vedamas 
taip pat raszo. Bet kiti laik- 
raszcziai raszo ir teigia kad 
tarp penkios deszimts ir sze
szios deszimts tukstancziu

nus, per miglas, ir sudege. Jis rasztis, 
buvo tik apie tūkstanti masto 1 
nuo jam paskirtos vietos nusi- ■ 
leisti, in Dhahran aerodroma.

Eroplanas C121C Super Con
stellation per greitai nusileido, i 
kai jis prie to aerodromo arti
nosi. Jis buvo iszskrides dau-1 
gi a u kaip septynis tukstan- 

, ežius penkis szlmtu myliu isz 
Charleston, South Carolina.

Ant jo važiavo karininkai, 
j kareiviai ir ju szeimynos ir gi
mines. Jis vienas isz trijų to-į

! kiu er o planu kurie atskrido in 
GAISRUOSE Saudi Arabija. Kiti du tokie 

_ eroplanai nusileido in Baha- 
rein Muhrraq aerodroma.

Szitam trecziam eroplanuii

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindima* 
apie Jezu Kristų.

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

kad ji skaito, bet mato ir pa-' 
I veikslus isz kares lauku, ženk- ;
ly\u ypatų, miestu, naujo isz-1 

i radimo ginklu ir laivu ir pa-' 
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

I 
į Tokiu laikraszcziu yra j 
i “Saule,” kuri nesigaili kaszto įmones žuvo kai gaisras iszti- 
---- ;--------------------- -—__—__ priemiesezio namus, netoli

Vice-Prezidentui įteikiama Austrijos Knyga “
_ _ __ _ ... s i Žuvusieji buvo trisdeszimtsy~ į? ' • rr,,'r~ •V •?; -5 • ■■ ■ '■‘■‘■'.■‘■'.-■’■T- Į

' szesz.’u metu amž’aus Orville
'A ^w<sher; jo žmona, trisde-
v si imts keturiu metu amžiaus ir

.trys va'kucz a“ devynių metu 
|| ' Linda J^an; penkių metu W.

WX. ' I. Orville; ir trijų metu Larry F.

Vienolika Žuvo
Dvejuose Gaisruose Ne viskas prirengta nusileis-1 

‘fi Ir o i -ii e? Anr /•loc’rrmfc

SKAITYKIT
PLATINKI ! !

ti kai jis dar buvo deszimts 
™ A r, C.TT A T T t. , • i myliu nuo tos vietos.MARSHALL, MO. — Penki'1 Sužeistieji buvo nuveszti m 

Dhahran Tgonine, kur dakta
rai sako kad nei vienas isz ju;

i nėra pavojuje.
Eroplanas kasztavo apie 

: pustreczio milijono doleriu. Jo 
, lakūnas Luvo Ma jor Clyde E1-; 
' lis. Keturi jo pagelbininkai la- į 
kūnai žuvo toje nelaimėje.

JEFFERSONVILLE, GA.
— Szeszi szitos szeimynos na- 

i riai sudege kai gaisras sunai
kino, ligi žemes sudegino ju na
melius netoli Jeffersonville.

j Žuvusieji buvo Lucius Ring
wood ir jo žmona Bertha; apie 

i keturios deszmt's metu am
žiaus ir ju keturi vaikucziai.

2,000 ŽUVO BUDA
PESZTE, SAKO
KOMUNISTAI

Sukilėliai Sako: 25,000
Vengru Ir 7,000
Sovietu Žuvo

LAIKRASZCZIAMS
POPIERA VĖL 

PABRANGO

n»4 iRmwh/

Price .$3.00 s'’*’ •,’1’
COLORSi Red. BUck. Green, 

Blue, Gray, Copper.

oatftit F«im

•M«W-*<M«r *«VNTAM MM

žmonių žuvo per tuos sukili
mus.

Komunistiszkos Vengrijos 
valdžia toliau sako kad per 
tuos sukilimus, tik dvylika 
tukstancziu devyni szimtai ir 
szeszios deszimts vienas žmo
gus buvo nuvesztas in invai- 
rias ligonines.

Bet Rauduonojo Kryžiaus 
! atstovas sako kad negalima 
nei skaityti nei inspeti sužeis
tųjų skaieziu isz ligoniniu apy- 

i skaitu, nes daug sužeistųjų ne
rado vietos ligoninėse, ar bijo- 

j josi in jas kreipti^.
Rusija dabar yra prižadėjus 

Vengrijai penkios deszimts 
milijonu doleriu paskola, bet 

i ant kokiu sanlygu niekas ne- 
! bežino. Bet Vengrams reikes 
I

apie keturis szimtus milijonu 
doleriu, ir Vengrijos Komunis
tai tikisi kad Vakariniai krasz- 
tai jai in pagelba stos. Vengri
jos Premjerais Janos Kadar 
dar vardu nėra paminėjęs, bet 
jis tikisi gauti kelis szimtus 
milijonu isz Amerikos, ne kai- 
po paskola., bet kaipo dovana.

SULAIKYKIME
ASZARAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

' dž a atveže su musu didžiau- 
i siais ercplanais.
i Ir cTia tas Kongresmonas 
' gal ir daug teisybes yra pasa
kęs. Mes gal per greitai asza- 

jras llejame už tokius pabėgė
lius, nebež nodami kokie jie

Pirkie U. S. Bonus Sziandien' yra, ar isz kur jie pareina.

Saule Publishing Co., 
Mahanov City. Pa. - U. S. AVIENNA, AUSTRIJA. — 

Vengrijos Komunistiszka ‘val
džia sako kad ne daugiau kaip 
du tukstaneziai Vengru žuvo 
per sukilimus Budapeszto 
mieste.

Premeras Janos Kadar in- 
sakmiai pasakė kad tik tiek 
žmonių žuvo, nors Indijos Pre
mjeras Jawaharlal Nehru, in 
Delhi, Gruodžio keturiolikta 
diena buvo pasakęs kad apie 
dvideszimts penki tukstaneziai 
Vengru ir apie septyni tuks
taneziai Sovietu kareiviu žuvo 
per tuos sukilimus, vien tik 
Budapeszto mieste.

Budapeszto radijas sako kad 
jo atstovai ir darbininkai vi
sa ta klausima isztyre ir rado

Eisenhoweris Ir Indijos Ministeris

TORONTO, KANADA. — 
Atitibi Power and Paper kom- 

; panija ana diena paskelbė kad 
5 visa laikrassczianis popiera vėl 
pabrango apie keturis dolerius 
ant tono. Tas pabrangimas bus 
investas Kovo pirma diena. Ki
tos popieros kompanijos Ka
nadoje ir Amerikoje panasziai 
paskelbė,.

Į Reiszkia mums dabar popie- 
__________ _______ _____ _ ______ ___ | ros toras kasztuos apie szimta 

, trisdesz mts keturis dolerius
Garsintoja ant tono. Ir tai dar nėra rokuo- i kad mažiau kai du tukstan-!

n, s v yr 4 i . n e c • i j»nt tos popieros pristatymą,! c-ziai žmonių žuvo per tuos su- Paralyžiaus KoleiUos Su Savo Szcimynele įtvež;ma.p Įkilimu. Nepszab;dsaff !aik.
i New York mieste A. B. Mey-; —--------——— ---- — -------

' "'J '-X. I,er, Bowater popieros kompani- ■ o ,
| j°s Prez^entas sa,k° Pe bus Praucsziiiitis i 
kalbasi ir tariasi dar labiau ttf- --------

L i j y laikraszcziams popiera pa-i Mes mėgstame teisingysta 1)
nes” anot jo “mu- į geidžiame, kad ir visi teisin

su kasztai paszieliszkai yra pa-1 gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
Į primename, idant kožnas skai I 

O priesz kara ta pati popiera: tytojas, kurio laikas pasibaigt': 
už laikraszti, kad nevilkintu ii

! g'ai su atnaujinimu užmokės ;
Už tai ir laikraszcziu prenu- j Ues, nes ilgai negalime laukti 

meratos pabrango. Redakto-, Juk del visu yra tas žinoma 
riai neturi jokios kitos iszei- 
ties. Dabar popiera daugiau 
kąsztuoja negu spauda.

Austrijos Ambasadorius, 
Karl Gruber ežia inteikia 
garbes dovana, “Austrijos 
Knyga” musu Vice-Prezi- 
dentui, Richard Nixonui, 
kuris tuo laiku rengiesi va
žiuoti isz Vaszingtono stą- 
cz’ai in Austrija kad savo 
akimis pamatytu kas tenai

darosi.
Parvažiavęs jis sako kad 

jis savo akimis mate szimtus 
Vengrus bėgant isz savo 
kraszto. Jis dabar Prezi
dentą ir valdžia ragina dar 
daugiau tu pabėgėliu insi- 
leisti in musu kraszta.

branginti,

trange.

kasztavo apie szeszios de- | 
sžimts kiek doleriu už tona.

AM JUKOS 
EROPLANAS

kad darbas pabrango, popiera 
ii’ kiti intaisymai, nes uždyka; 
laikraszczio negalime siuntine į 
ti. Musu agentai yra guodoti- 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de 
kavoj ame visiems už plati nima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai

Prezidenta.s Eisenhower
is priemes Indijos Prime Mi 
nisti, Jawaharlal Nehru Va- 
szingtone, pas.ikviete ji ant 
savo ūkio, in Gettysburg, 
Pa. Jiedu isz Vaszingtono 
iszskrido in Gettysburg pa
sitarti ir pasikalbėti kaslink 
Vidur Rvtu klausimo. *

Indijos Ministerio Nehru

žmona baisiai pasipiktino, 
kai ji, per Kalėdas atsilan
kius in vienus musu Vaiku. 
Pataisos Namus, pamate 
tiek daug pusnuogiu mergi
nu paveikslu iszkabintu ant 
sienų jaunu vaiku karnba- 
riuose. Ji sako kad nieko 
panaszaus nerastume Indi
joje.

NUKRITO mina. Platinkite mylimi broliai

Keturiu metu Marlene Ol
sen, suparalyžiuota, buvo 
iszrinkta atvaizduoti visus 
tokius jaunus tos ligos pa
kirstus. Jos paveikslas per 
isztisa vaju bus visur mato
mas. Jišgyvena Boston, 
Mass. /
- Czia jijsu savo tėvu, Laku-

nu Kapitonu Arnold Olsen 
ir savo motina Margarieta. 
Jos vienu metu sesute Karen 
žiuri ir nebežino kas ežia 
darosi.

Tas “Deszimtuku Vajus” 
del to paralyžiaus fondo te
sis iki trisdeszimts pirma 
diena szio menesio.

15 Žuvo, 26 Sužeisti 
Visi Kariuomeneje Ar 

Kareiviu Gimines

ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szir dingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste

BAHREIN, SAUDI ARA
BIA. — Amerikos Lakunu 
Sztabas pranesza kad Ameri
kos eroplanas nukrito ir sudu
žo in Saudi Arabijos dykumy-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

Jono Ir Angelinas Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose ar.ba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

** FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 
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 Ihiszku, 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, Pręs,._ ______

FOUNTAIN — MICHIGAN

aipvaiksztin.es



