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LIETUVOJE IR ME-JUGOSLAVIJOS TITO Loszike Nusiskundžia 
KOMUNISTAI NAS SUVARŽYTI AS PAKVIESTAS IN 

SVECZIUS
Paskelbė Diktatoryste

Dvideszimts septynių me
tu amžiaus Leo Lebel, isz 
Hartford, Conn., pasekmin
gai ežia szoka ar lekia sker
sai ar virsz szesziolika bacz
ku, per czioz'mo rungtynes, 
ir taip dar* del vienu metu 
pasilaiko savo cziampi jona

ta, k: ipo geriausias ir grei- 
cz'ausias cz ozejas ir ant le
do szokikas.

Tai septinta žiema kai szi- 
tekios rungtynes cz'a yra 
la‘kernos in New York vals
tija. Szokdrmas per szitas 
baczkas, jis nuszoko ar nu-

Isz Amerikos
PER VĖLAI, IR PER 

MAŽAI

Eisenhowerio Progra
ma Per Silpna; Mažai 

Ka Reiszkia

WASHINGTON, D. C.
Pirm negu Eisenhowerio

yra silpna, ligota, netinkama ir 
mažai kam verta.

Pirmutine kliūtis tai progra
mai yra Egipto diktatorius 
Nasser, kuris dien in diena 
linksta in Maskvos puse.

Egipto Diktatorius Nasser, 
sulyg praneszimu isz Cairo, 
yra pasakęs kad nei Anglijos' 
nei Prancūzijos laivai ne- j 
plauks per Suez Kanala, kol ' 
paskutinis Izraelio kareivis: 
iszsikraustys isz ten.

Czia Eisenhowerio progra- : 
ma, bejiege!

Tas pats Diktatorius Nasser:
_ ____ a_. _________  _ j nau-(

‘l ja programa del Vidur Rytu: 
yra priimta, jau aiszku kad ji toliau yra pasakęs kad visi lai

Nužudinta

Asztuoniu metu amžiaus 
Rose Ann White buvo su
rasta savo namuose in Fair- 
field, California, nužudinta. 
Jos galva buvo praskelta ir 
jos lavone buvo szimtas pen
kios desz’mts penkios žaiz
dos, kurios buvo didelio pei
lio iszriežtos.

Poli ei j antai yra
penkiolikos metu amžiaus 
Roger Brown, kuris tankiai 
sutikdavo ja budavoti, kai 
jos tėvai kur iszeidavo.

Sulyg policijantais,
jaunikaitis Roger sako kad 
ta mergaite, Rose Ann par
puolė kai jiedu bovinosi ir 
susimusze savo galva in ak
menis, ir tada jis iszsigando 
ir ja taip subadė.

suėmė

tas

( BUDAPESZTAS, VENGRI
' JA. — Vengrijos Komunistas ( 
Premieras Janos Kadar, su So-1 

: vietų pagelba dabar gryszta ( 
; prie Staliniszkos žiaurios tvar-! 
kos, ir yra paskelbęs Diktato
ryste po visa (kraszta.

j Nauja Diktatorystes progra-( 
i ma buvo iszleista isz Premiero | 
ofisu, kurie apsupti Sovietu i 
kariszkomis tankomis. Grei-| 

i cziausia ta programa buvo su
daryta kai Komunistu partijos ( 
virszininkas Nikita Kruszcze- i 
vas tenai atsilankė kai tik' 

( po Nauju Metu. , i
Vengrai tikėjosi kad nauja 

programa bus daug geresne ir 
.kad valdžia nors kiek atlysz;
■ bet kaip tik atbulai.
J Komunistas Premieras Ja- 

dur Rytu, apie tūkstantis isz-(nos Kadar, savo naujoje pro-j 
tremtu Žydu atplaukė in Ita- gramoje pareiszke: “Vengri-' 
lija. 1 jos Proletaars paskelbė dikta- i

Ar Eisenhoweris su savo toryste visame kraszte, priesz-: 
programa tikisi tuos Žydus su-; revoliucionieriai ir tie kurie 

stoja priesz esamaja tvarka ir( 
( valdžia neturi jokios laisves

skrido dvideszimts szeszias 
pėdas ir pus-szeszto colio. 
Jis tris sykius per szitas 
baczkas perszoko, parodin- 
ti kad tai ne vien tik giliukis 
bet kad jis tikrai gali taip 
toli nuszokti.

/
LIETUVA. — Palangoje, (

Tiszkevicziaus buvusiuose ( 
kambaruose yra insteigti dai
lininku Kūrybos Namai. Tie 
kamtarisi dabar yra perdaryti sįj7nkyti fn Amerika, kaipo.

Prez. Eisenhowerio sveczias.
Laikas tam atsilankymui 

dar nerea pastirtas, bet spėja-' 1 
. ma kad tai kas kada Balandžio i . ii menesi.

Eisenhowerio palydovai sa-' 
ko kad viskas jau nutarta ir! 
surergta, ir kad Eisenhoweris 
ta Jugoslavijos diktatorių Ko-, 
munista Tito priims kaipo sve- i 

■ę?ia, nepaisant kad tiek daug I I
Senatorių ir Kongresmonu la
bai prieszinosi ir dabar prie-i I Isz;nasi.

Tito buvo pakviestas keletą 
sanvaieziu atgal, per Amerikos j 
Ambasada, Blegrado mieste,! 
bet jam buvo duota žinoti kad! 
laikas dar nepaskirtas.

WASHINGTON, D. C.
Jugoslavijos Komunistas Mar-i 
shal Tito gavo pakvietimą at-,

ir iszpuoSzti, ir juose randasi Į 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Po Rinkimu:
Ikc ir Nixon

gražinti?
Kai kurie politikieriai, 

publikonai yra prilyginę 
senhowerio programa prie

I su garsaus ir galingo “Monroe
Doctrine’’ nusistatymo. Tai

( tuszczias prilyginimas; musu 
(“Monroe Doctrine’’ insake vi-
i siems krasztams nelysti in mu-; dare iszkados ant kokio bilijo- (
i su kraszta ar in musu Pietų (no doleriu ($1,000,000,000). Jis
I I I

(Amerikos susiedu krasztus. sako kad jeigu Vakariniai’
Bet Eisenhoweris dabar nori i krasztai jau taip nori Vengri-j 

; Sovietams insakyti nelysti in jai padėti, tai jis priims ju au- 
savo susiedija. ( kas, bet be jokiu sanlygu, be

Isz pradž u iszrode kad szi-(jokiu prižadėjimu ir be jokiu 
i tekia Eisenhowerio programa nusilenkimu.
(gali kita kara pradėti, bet da-( Valdžia prižada prižiūrėti ir 
bar iszrodo kad nieko pana- apsaugoti visus darbininkus,; 
zaus nebus, nes niekas nepai- mužikus ir mokslinczius, kurie .

tokios silpnos programa, bus isztikimi valdžiai, 
mažai ka reiszkia ki-

Re
Ei- j žmonių demokratijoje. Visi jie 

mu bus tinkamai nubausti. ’ ’
Kalbėdamas apie pagelba ir 

paszelpa isz vakariniu, demo- 
kratiszku krasztu, jis pasakė 
kad jis spėja kad sukilėliai pa-

B

SAKO EDEN TIKRAI
LABAI SERGA į

vai turės manta mokėti ne Su
ez Kanalo kompanijai, kaip 
pirmiau, bet dabar Egipto 
valdž.ai. Kai Anglai ir Pran
cūzai nesut ko jam mokėti, jis 
užtvenkė visa ta kanala.

Ir czia Eisenhowerio pro
grama bejiege!

Silpniausias i
programos punktas yra tai kad 
jo programa prižada kad mu
su kariuomenes apgins, bet ku-(kerne, taip ir dabar sakome: | Toje naujoje Diktatorystes | 
ri Vidur Rytu kraszta nuo Ko- Eisenhowerio programa del ( programoje Premieras Janos 

j munistu. Kas pasakys ar at-; Vidur Rytu yra per silpna, per Kadar pasmerkė buvusius 
(skirs Komunistą, D.ktatonu maža ir labai pasivėlinusi. ikraszto vedus, Matyas Rakosi i

ir Erno Gero ir pasakė kad jie i

is 
sir s 
(kurie Jis teipgi paskelbė pilna 

, bažnyczioms,
i riu kasztuos ir nieko gero isz . jeigu tažnycziu vadai bus val- 
: jos nekzeis. Kaip pirmiau sa-idžiai isztikimi.

Eisenhowerio: tiems, let mums bilijonus dole- laisve tikybai,

(skirs Komunistą, D.ktatonu maža ir labai pasivėlinusi, 
i ir Komunistu dranga?i
( Eisenhowerio programa 
(visa musu armija negali ir 
gales sustabdinti Jordano 
sipuolimus ant Izraelio;

j užsipuolimai vėl prasidė jo 
( veik ta paezia diena kai
i senhoweris paskelbė savo pro- 
j grama.
( Eisenhowerio programa ne
įgali sustabdinti Egiptieczius,
kurie puolasi ant Izraelio, ar 
Syrijos kariuomenes, kurios 
ir dabar puolasi ant Izraelio; 
ar Izraelio Žydus kareivius, 
kurie puolasi ant Arabu.

su 
no- 
už-

~ Į

NORFJO PAKILTI ■ ni€kados ne«ali STyszti in vai-.
; džia. Jsi Nagy valdžia pasmer- ■ 
i ke ir pasakė kad pats Nagy, j 
į buvęs Premieras yra savo

Senato Sekretorius Felton 
M. Johnston, Vaszingtone 
ežia parodo baksus, kuriuose 
randasi nuoraszuos visu 
valstijų balsavimu per Pre
zidento rinkimus ir jis pasa
ko kad dabar tikrai Prez. D. 
Eisenhcweris ir Vice-Prezi- 
dentas Richard Nixonas gali 
ž noti kad jiedu buvo isz- 
rinkti, per tuos praėjusius 
rink mus. Szitaip daroma 
daugiau del parodos ir del 
seno paproezio.

IOWA CITY, I0WA. —
( Buvęs Anglijos Prime Minis- 
į teris Clement Attlee, sako kad : 
j Sir Anthony Eden, kuris pa- i 
isitrauke isz Ministerio vietos; 
tikrai labiau serga negu žmo- (

( nes žino. i
i

į Attlee kalbėjo in laikraszti-l 
, įlinkus, Iowa Universitete, ir 
per savo prakalbas sake kad 
jis reikalaus bendru rinkimu ir ( 

( kad jis rems Hugh Gaitskell i 
i del tos vietos, jeigu Darbinin-. Į i
I ku partija tuos rinkimus lai- j 
(metu. i
į Bet isz viso to nieko neisz-( 
(ėjo, nes Karaliene pasiskubino( l ! Macmillan paskirti ir taip isz- 
i verge kitu rink’mu. i

Paliktas Bet Neapleistas

%

I BERLYNAS, VOK.tie. ’ , . ..
be.., Rytu Vokietijos gaisrininkas. kraszto iszdavikas
Ei. j net keturis sylkius padege Wer-, Riek g.aljma sužin()ti taį Na ,

; neuchen miszka, netoli nuo. gy iszkeliavo isz Ju„0slavlJ0s 
Berlyno, ir keturis sykius bu-)ir dsJ)ar yra apsi?yvenes Ru.i, 
vo vienas isz pirmiausiu pn-; munijoje 
buit ir ta gaisra padėti užge-1

’ sinti. Mat, jis norėjo savo vir-j rtnuiTV ADK ID
' szininkams parodinti koks ge i *KlSl 1 KAKlb IK 

ras gaisrininkas jis yra, ir kad TRAKAS SUSIMUSZE! 
jie ji paaugsztintu. Jis ypatin-: -------

! gai stengdavosi parodinti §avo CONNELLSVILLE, PA. —(
( drąsą, eidams pirmiausia in ta: Pennsylvania geležinkelio1

Czia Eisenhowerio progra- deganti miszka ir dirbdamas (kompanijos freitkaris susimu- 
ma yra bejiege! Ilgiausia ir uoliausia.

Eisenhowreio programa yra 
per silpna ir per siaura ir jau 
per daug susivėlavus. Diktato
rius Nasser varo Žydus isz sa
vo kraszto, ir Eisenhoweris 
nieko apie tai negali daryti. Už 
dvideszimts 

j po tai kada Eisenhoweris pa
skelbė savo i----------

keturiu valandų

programa del Vi-

1 sze su dideliu troku in Everson
Bet po ketvirto tokio gaisro, (in Fayette apygarda.

policija ir ugniagesiu virszi- į Trisdeszimts metu amžiaus 
ninkai jau nustojo dyvinesi ir(troko draiverys Willis A. Diet- 
pradejo jau intarti ir galuti- rick, isz Benson Columbia apy-' 
nai suseke to uolaus ugniage- gardos buvo užmusztas ir joj 
šio drąsą ir skubotumą.

Vietoj paaugsztinimo ug- Millville, Columbia apygardos 
niagesiu tarpe, jis gavo penke- ■ buvo labai pavojingai sužeis- 
rius metus pasėdėti kalėjime, ta.

drauge Pearl C. Duncan, isz

s*

O
i■

DaTrijų metu Ronald 
masch buvo surastas in Chi- 
cagos geležinkelio stoti. Ji 
ežia prižiūri Ponia Julia 
Saulius, kuri dirba del Tra
veler’s Aid Society. Iszrodo 
kad szito vaikuezio tėvai,’ 
kurie ka tik atvažiavo isz

S&S

Vokietijos,, atsivežė szeszis 
kitus vaikuczius ir szita pa- 
mirszo ir paliko stotyje. Bet 
per Travelers Aid draugija 
szitas vaikutis greitai buvo 
sugražintas in savo szeimy- 
nele.

j

Loszike Marie McDonald 
dabar sveiksta savo namuo
se, in Encino, Californijoje, 
kai ji sugryžo isz, anot jos 
baisiu nuotykiu, kai du raz- 
baininkai buvo ja pasivogė 
ir per kelias dienas laike, ir 
reikalave daug pinigu; apie 
asztuonios deszimts tukstan- 
cziu doleriu.

Troko draiyerys ja užtiko 
ant vieszkelio dykumuose ir 
parvežė ja namo.

Kai tiedu razbaininlkai ja 
laike nelaisvėje, ji turėjo 
proga tris sykius szaukti per 
telefoną, bet nei syki neszau- 
ke policijantus. Už tai laik- 
lasztininkai nesiskubina jai 
intiketi.

Ji jau kelis sykius invai- 
rius szposus iszkele kad tik 
jos vardas ir paveikslas pa- 
sirodintu laikraszcziuose.

Bet szita syki ji po prisie- 
ka sako kad du vyrai ja po 
prievarta iszvede isz jos na
mu, ja suriszo ir nusivežė 
(kur ji nežino, kad jie ja ap
daužė ir iszniekino. Bet vė
liau kai daktaras pripažino 
kad ji nebuvo iszniekinta, 
ji laikrasztininkams pasakė 
kad ji pailsusi ir nebegali 
jiems daugiau paaiszkinti.

Isz pradžių buvo pranesz- 
ta kad jai du dantys buvo 
isrmuszti, bet vėliau pasiro
dė kad nieko panaszaus ne
buvo.

Policijantai ir laikraszti- 
nirkai dar vis nori dažinoti 
kodėl ji policija nepaszauke 
kai ji turėjo proga prieiti 
prie telefono. Bet ji aiszki- 
nasi (kad ji tik keletą telefo
no numeriu atsiminė ir tuos 
ji paszauke.

Ji yra tiek daug szposu 
is s krietus vien tik del pasi- 
garsin'mo, kad dabar retas 
kuris jai tiki.

Platinki! “Saule”

— Sieniniai Kalendoriai, su 
į Lietuviszkai? ar Angliszkais 
i menesiais, su szventomis ir 
! pasninkais. Po 50b arba 3 už 
$1.35. Adresas:

■ Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Vidur Rytu nerimas ir suki

limas palieczia mus, nors- mes 
* dabar neatjaueziame ir apie- 
tai nebežinome. Bet tai laibai 

. svarbu musu bizniui ii’ pramo
nei.

kito pasaulinio karo. Visi tie 
krasztai virte verda, ju vadai 
diktatoriai drąsiai straksi, bet 
nebeiszdrysta tikra kara pra
dėti.

Komunistams dabar ne ra- 
gaiszius. Iszrodo kad jie turi 
gana 'bėdos tarpu saves ir netu
ri nei laiko nei noro kitus ki
binti.

vo palbege, Anglai taip ji isz 
visu pusiu spaude kad jis sa
vo broliui tada buvo paraszes': 
“Iszrodo kad mes priėjome- 
jau prie, liepto, galo. Gal reikės; 
pasiduoti. ’ ’ •

Penkiolika metu atgal, 194.1 
metuose ‘ ‘ Pacific 'Clipper ’ ’ 
prekybinis eroplanas iszskrido 
isz San Francisco ir skrido ap-

Biznierių, fabrikantu, kom
panijų ir atskiru žmonių tak
sos dabar negales būti suma
žintos.

Valdžia dabar paskirs apie 
du bilijonu doleriu daugiau 
del apsiginklavimo ir del ap
saugos. Tai reiszkia kad dabar 
musu krasztas paskiria apie 
trisdeszimts asztuonis .'bilijo
nus del apsiginklavimo.

Bet dauguma szito apsigink
lavimo biznio eis vien tik dide
lėm kompanijom ir fabrikan
tams.

1850 metuose puse szeimy
nos ineiga ėjo del maisto. 1900 
metuose treczdalis szeimynos: 
ineigos ėjo del maisto. Dabar 
tik czvertis tos szeimynos in
eigos eina del maisto.

Pypkes Pumai

link pasauli. Tai buvo pirmu
tine tokia, ilga kelione. Dabar 
keli szimtai eroplanu kasdien 
tokia kelione atlieka.

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.

Armija vis ims musu jaunus 
vyrukus in vaiska. Buvo pri
žadėta kad daug mažiau tu 
jaunu vyruku bus imama atei- 
nan ežiais metais; bet dabar, 
kai tenai Vidur Rytuose tie su
kilimai didėja, tai nebus gali
ma musu armija sumažinti.

Iki Sausio menesio,, nuo 1954 
metu, Rusija kitiems krasz- 
tams yra paskolinus apie sže- 
szis milijonus doleriu ant antro 
procento. Amerika per ta laika 
yra dovanai davus daugiau 
kaip dvylika bilijonu doleriu 
ii- yra paskolinus daugiau kai]) 
tris bilijonus be jokio procen
to, nuoszimczio. Isz viso Ame
rika yra kitiems krasztams da
vus ar paskolinus per ta laika 
$15,345,000,000.

Atsisveikinimas

Armijos sztabas jau dabar 
yra pareiszkes kad jis nesuma
žins savo skaieziu, bet kad gal 
jis padaugins ir dar daugiau 
jaunu vyruku ims in vaiska.

Szimtas asztuonios deszimts 
metu atgal Generolas Vaszing- 
tonas buvo, priverstas pasi
traukti ir gryszti skersai Dela
ware upe. Jis su savo armija 
buvo, tiek sykiu sumusztas, 
tiek kareiviu isz jo, armijos bu

Lietuvoj szeta maskoliai
Pluszta, teka kraujas;
Lietuvoje musu broliai
Už liuosybe kaujas.
Žirgai ant kiemu žaliųjų
Pabalnoti žvengia;
Panos rauda mylimųjų,
Juos in kare rengia.
Vilkai telkiasi in krūva,
Miszkuos staugia, cypia;
Krankliai leka in Lietuva,
Ten prijauezia stype.
Ir man kraujas pradeda virti, 
Degina krutinę;
Sudiev, mieloji, jei reiks mirti, 
Mirsiu už tevynia!

PLATINKI!
“SAULE”

BRANGUS :: ::
:: :: DEIMANTAI

Skaitykit “Saule”

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Kristinos brolis pas ja ir sako:
— Jai tu man savo deiman

tus atiduosi, tai tau paskam
binsiu gražiausia muzikos vei
kalą. ,

• Kristina atsake: ’
—- Ar galėsi paskambinti 

man. “Mergeles malda”, taip 
dažnai kaip asz norėsiu?

Brolis iszsigando. Jis visai 
nemokėjo to kurinio. Bet greit 
susivaldė, ir paklausė:

— Gal vietoje to tiktu tau

Dabar ateina dar nepatikrin
tos žinios isz Vengrijos pabė
gėliu. Jie sako kad Sovietu ar
mija yra milžinas su, molio' ko
jomis. Jie aiszkina, kad kai jie 
susikirto su Sovietais tai tan
kiai atsitiko kad Sovietai tar
pu savse kariavo, nes; ju susi
siekimas ant karo laukoi bai
siai įprastas. Vengrai sako kad 
tankiai kelios Sovietu karisz- 
kos tan'kos szaude in kitas So
vietu tankas, ir visos kareiviu 
kompanijos tankiai puoliesi 
viena ant kitos.

for the»

9

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correci!

Amerikoje dabar trumpa ir 
trūksta farmeriu. Farmeriu 
vaikai nenori pasilikti ant far- 
mu, bet kraustuosi in miestus, 
kur jie susijieszko, sau darbus 
fabrikuose, kur darbas leng
vesnis, valandos trumpesnes ir 
užmokestis daug didesnis. Let us show you the

Beethoveno “'Mėnesienos so
nata?”'

— Niekados, suriko Kris
tina, niekados!

Mat, ji norėjo nusikratyti 
■brolio. Ji sake:

— Kai tu savo muzikai baig
si, asz nieko neturėsiu. Tada tu 
busi turtingas, o asz, vargsze. 
Ne, ne! Deimantu tau neduo
siu.

Tada (pasirodė treczias. 'bro
lis tapytojas ir sako:

— Jai man pavesi savo, dei
mantus, nutapysiu asz tau to
ki pavieksla, kokio dar ne esi 
maeziusi!

— Ar tu nutapysi Eulalia? 
Paklausė ironiszkai szyptele- 
dama Kristina. Mat, Eulalia 
buvo negražiausia to kraszto 
moteriszke.

— Eulalia?! Suriko tapy
tojas. Ta baisenybe?! Nieka
dos!

— Taigi tu nevertas mano 
deimantu, atsake Kristina.

Tada atėjo antrasis brolis, 
kuris turėjo prekybos laivus.

— Jai tu man atiduosi sa
vo deimantus, sake jis, parve- 
sziu tau brangiausiu kvepalu 
isz Arabijos.

— Bet asz dar nesuvarto
jau kvepalu, kuriuos gavau 
per Kalėdas kaipo dovanas.

Ir brolis nieko nepesze.
Atėjo ketvirtasis brolis; jis 

sugebėjo paruoszti laibai pui
kius valgius.

— Jai atiduosi deimantus 
asz tave kasdien skanėsiais 
vaiszinsiu.

Kristina nesutiko ir su juo.
Penktasis brolis pasiūlė jai 

jog pastatysias gražia augszta 
pili, kur ji gyvens kaip kara
liene.

Kristina atsisakė ir nuo to.
Praslinko metai. Kai Kristi

na buvo garsi ir visiems žino
mai, pasirodė karta nuostabus 
kunigaiksztis. Jis taip pat no
rėjo deimantu, o juo, labiau 
gražiosios Kristinos. Jis mylė
jo žilbanezias akis, karalaites 
iszvaizda, gražu būda.

Kunigaiksztis taip kalbėjo:
—■ Mylimoji Kristina! Asz 

taip pat noriu tavo deimantu, 
kadangi su jais sau ir man lai
me suteiksi.

— Kaip tai? Paklausė ji.
Kunigaiksztis atsake:
—■ Kadangi s u sziomis 

brangenybėmis gausiu asz ir 
tave, kuria asz labiau myliu, 
kaip visa pasauli.

— GALAS —

Musu vaikai sziandien ne
moka, kaip skaityti ar raszyti, 
nes jie per daug laiko- pralei
džia žiopsodami prie televizi
jos. Knyga jau yra isz mados 
isze jusi!

tne ,
^Pirkie U. S. Bonus!

Musu mokyklos vaikus nie
ko neiszmokins kol tėvai isz- 
moks kaip savo vaikus augin
ti ir kaip juos, siunsti in mo
kykla,. Iszrodo- kad dabar rei
kėtų pareikalauti kad visi tė
vai eiti in mokyklas iszmokti 
kaip savo vaikus siunsti in mo
kyklas.

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

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

enclosure card** 
match111* , 

in£ormaU-___

KATALOGAS 
KNYGŲ

Jeigu musu jaunos motinos 
(pasitenkintu savo vaikus na
mie mokinti ir nesikiszti in 
mokytojo, mokytojos mokyto
javimo darbai, tai butu in svei
kata tiems vaikams, ju tėvams 
ir mokytojams.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1957

Nežiūrint visu tu neramiu ži
liu ir naujienų isz’Europos ir 
Azijos, kiek dabar galima pra-, 
iiatyti ar insipeti, tai neiszro-, 
lo.kad yra kokio pavojaus dek

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias,
Puikus apraszymas, didele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkoritfs 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 Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mai
giaus ; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
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:

Knyga. 404 pnslanin. 50c. ... TT o r*
Nu.102— Prakeiktu, meiliu- I Pirkie U. S. Bonus

Užsisakant knygas is> 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bąnkino 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* S. >
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

fį Seno Mauro Palikimas
Arba Atrastas Skarbas vo isztikiamo asilelio kuri ko-

Požemineje Urvoje

jįlTADOS ■gyveno Granado
je vargingas nesziotojas

vandens vardu Ped.ro, kuris

iria mylėjo taip pat kaipo p'a- 
czia ir vaikus. O priek tam pati 
jam nedavinėjo atsilsi o diena 
ir nakti.

maitinosi isz uždarbio parduo
damas vandeni.

Karta kada sugryžinejo va
kare, jisai namo užtiko prie 
kelio gulinti sena Maura, ku
ris iszrode, kad jau jo’ paskuti
ne valanda, gyvenimo pasiarti- 
no.

Fedras būdamas geros szir- 
dies, negalėjo palikt sena žmo
geli lauke per visa nakti, isz- 
klauses ji daižinoj-o buk neturi 
namu nei jokios prieglaudos, o 
idant senelis nenumirtu prie 
kelio, pakeles ji nuo žemes už
sodino’ ant savo asilelio ir nu
gabeno namo.

Nakties laike, senais Mauras 
mirė; bet priesz mirimą isz- 
eme isz. anties maža dežukia 
padirbta isz. sandolinio medžio, 
atidavė Fedrui kaipo- dovana 
už jo mielaszirdysta.

Fo- mirimui Mauro, Fedro 
pati kuri turėjo ilga liežuvi, 
pradėjo visaip iszradinet ant 
jo ir bartis jog insikiszp in sai- 
vo dalykus, atgabendamas 
mirsztanti Maura in savo* na
mus, nse per tai gali papulti in 
nelaime, nes žmonis gali sakyt 
kad .ji nužudai.

Fedras apmalszinejo pacziu- 
le kaip galėjo, kalbėdamas, jog 
niekas nedažinos alpie mirti 
seno Mauro, nes da ta paczia 
nakti ji nugabens in užmiesti, 
iszkas duobe ir palaidos. Kaip 
pasakė taip ir padare. Bet ne
galėjo pasislėpt nuo didelio 
ulžvyduolio skustbarzdžio ku
ris gyveno skersai kelia, ir vis
ką mate.

Skustbarzdis ėjo paskui Fe
drą, mate kaip palaidojo lavo
ną szale kelio ir sugryžo vėla 
namon nežinant Fedrui. Ant 
rytojaus kada atėjo’ skustis 
svietiszkas sudžia, apsakė jam 
visfc'a ka buvo- mates taja. nak
ti. Kada ‘pabaigė ji skusti, su
džia spyrėsi idant skustlbarz- 
dis eitu su juom drauge pas 
Pedra ir apkaltinti ji už papil- 
dinta, žudinsta ir apipleszima 
lavono.

Vargingas Fedras baisiai 
persigando, iszgirdes užmetine- 
jimus sudžiaus; puolė prie ko
jų sudžiaus ir iszpažino viską, 
atnesze sandalinia dežuke su- 
džiui ir prasze idant ja sau pa
siliktu.

Sudžia buvo labai g o d u s 
žmogus, akys jo net pražibo- 
isz džiaugsmo, paregejas dežu
kia būdamas tosios nuomones, 
j°g joje randasi žemcziugai ir 
brangenybes, bet kada atidarė 
jojo, nusiminimas buvo neisz- 
pasakytas, radęs joje tik koki 
ten raszteli ir maža žvakutia.

Sudžia, sugražino Fedrui de
žukia. su viskuom kais joje ra
dosi ir liepe Fedrui eiti namo 
o už savo ergeli pasiliko asile- 
li.

Nelaimingas pardavėjas van
denio Sugryžo namo keikda
mas savo nelaba gilinki. Ne
gana, kad priglaudę’ mirsztanti 
nepažinstama, bet da likos pa
trauktas priesz' sudžia už žu
dinsta, o. prieik tam neteko sa-

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

Tas nelabas garnys nemažai 
Po svietą, szposu padaro, 

Daugeli isz szio. svieto 
mergeliu iszvaro, 

'Sztai vėl del vienos 
negerai atsiejo, 

Kaip garnys prezenta 
paliko, 

Vargsze dabar nuo 
iszgasczio serga, 

Už tai netikėta, dovana 
nuo garnio, 

O kas tarne kaltas? 
Kam blogai elgesi?

Tegul dabar sau žinosi, 
Juk kaip kas pasikloję, 

Teip ir iszsimiegoja!
* * *

Ana diena in dideli 
miestą nuvažiavau, 

Ir toki barni taip poros 
girdėjau: 

“U-gi tu padla, ko in 
miestą eisi, 

Ko ten vilksiesi,
Ar-gi namie nepasedesi?” 

Dusziuk, reikalu turiu,
Namie būti negaliu, 

Mat prie kliubo priguliu, 
Tai balsuoti ant virszininku 

turiu.” 
“Tiek to, jau eik, 

Bet žiūrėk, tuoj pareik, 
Ba jeigu kur užtruksi, 

Tai kudlu neteksi!
Dzievaž paimsiu szluota, 
Ta,i aprūdysiu tau vota!
“Dusziuk, tik nustok, 

Geriau burna savo 
užeziaupk, 

Mane nesulaikysi!” 
“Ar da tu padla man 

zaunysi, 
Ir da tu man prieszysiesi ?

Kaip matai szliperi 
nusitrauksiu. ’ ’ 

‘ ‘ Dusziuk, susivaldy kie, 
Ba asz ant tikrųjų eiti 

turiu,, 
Ant tavo zaunyjimu 

nežiūriu. ’ ’ 
‘ ‘ Ir da tu padla man 

zurzėsi.
Na ir pantapli pagriebė, 
Per terla smarkiai reže, 

Net moline pypke isz dantų 
iszpuole, 

Ir in szmotelius susikūlė, 
Sztai kaip matai ir 

susirupeziavo, 
Pirmiausia boba vyra.

užgavo, 
Tas bobai neapsileido, 

įSu puodu bobai in galva 
paleido, 

Kiti naminiai tuoj 
priszoko, 

Isz to- didelio strioko, 
Pesztukas atskyrė nuo 

viens kito, 
iSztai ir vyras nuo 

mitingo pasiliko !

Fedras isz akyvumo paėmė 
pop-iera ant kurios buvo par įr
ėžyta koki tai ženklai nežino
moje jam kalboje ir pamisli- 
no, jog gal tai butu sziek tiek 
vertos, atsiminė apie ' sena 
Maura kuris, laike kromeli ant 
tos paezios ulyczios, nutarė pas 
ji nuneszti raszta, gal jisai ga
lės perskaityti kas ant jo buvo 
paraszyta.

— Tas raasztas, atsiliepe 
Mauras, kada perskaitė raszte
li, yra didelis užkeikimas ant 
atradimo milžiniszko skarbo,, 
bet ant nieko ndprisiduos, jei
gu prie jo neturi stebuklingos 
žvakutes.

Fedras atsake, jog turi tokia 
žvakute namie.

— Tai gerai, atneszkie ja 
pas mane, o persitikrinsiu ar 
tai tokia apie kokia aprasze 
ant szito rasztelio.

Fedras nuejas namon atne
sze 'žvakute. Senas Mauras isz- 
ban-des ir pavuostes ja pripa
žino jog tai toji pati.

Fedras tankiai girdėjo nuo 
senu žmonių, jog randasi mil- 
žiniszki skarbai užkasti arti 
senu griuvėsiu užmiestije, bet 
sergėti per raganų kuris, nieką 
neprileidžia, prie tuju skarbu, 
jeigu nemoka juos užžadet. Ta 
viską apsakė Maurui ir abudu 
nutarė da ta pati vakara nueiti 
prie griuvėsiu ir persitikrint 
ar tikrai teip yra kaip, ant 
rasztelio paraszyta.

Taja nakti abudu nuėjo prie 
griuveseiu, o kada laikrodisl 
ant bokjszto pradėjo niuszt 
dvylikta valanda, Mauras už
degė žvakute ir pradėjo’ kalbėt 
užkeikimą.

Teip skaitydamas staiga! že
me atsivėrė szale stovineziu su 
dideliu trenksmu ir paregėjo 
trepus vedanezius in giluma 
žemes.

'Noriuts abudu persi emia di
dele baime, bet nusileido tre- 
pais žemyn ir taip ilgai ėjo kol 
nedaejo prie dideles urvos, o 
liepsna nuo žvakutes puolė ant 
tokio regėjimo kokio da žmo
gaus akis nebuvo maezius.

Krūvos aukso ir sidabro’ vi
sur gulėjo! Brangenybes neisz- 
pas,akytos, žemcziugai visokio 
didumo!

—■ Turime pasiskubint, ta
re senas Mauras, nes jeigu žva
kute užges, tada abudu pražū
sim, busime palaidotais gy
vais. Isztares tuosius žodžius 
pridėjo pilna maisza skarbo ir 
skubino in virszu. Kada jau 
radosi ant virszunes žemes, už
sidarė su dideliu trenksmu ro
dos griausmas sugriovė.

kiauras su Fedru atsiskyrė 
ir kožnas nuėjo savo keliu, bet 
priesz atsiskyrimą Mauras at-

siliepe in Fedrą:
— Atsimink, idant nieko 

apie tai nekalbėtum savo pa
ežiai, žinai jog tavo' pati neuž
laikys slaptyĮbse, o jeigu isz- 
duotu tada butu po mus!

Fedras prižadėjo jam apie, 
tai nieko nesakyt paežiai. Pa
davęs ra.szte.li Maurui, o pats 
pasiėmęs žvakute nusidavė na
mo.

Jo pati pasitiko, ji su viso
kiais barniais, iszpludo- ji už 
jo tinginyste ir praleidimai lai
ko su savo draugais.

N elaimingas negalėdamas 
iszkenst visokiu plūdimu ne
galėjo bobai uždaryt burnos 
kitaip kaip iszeme isz anties 
kleiolika auksiniu pinigu ir 
puiku lenciūgą ir padavė jai 
nieko neisztares.

Motere persigando paregė
jus tokias brangenybes, ir vėla: 
pradėjo rugot jog gal papilde 
'kkoia žudinsta arba apipleszi
ma. Negalėjo josios kitaip ap- 
malszyt, kaip pripažint visa, 
teisybe isz kur brangenybes 
gavo-, nes tuom kart primine 
jai, jeigu apie tai kam pasa
kys tai dings juju visas giliu- 
kis ir netikėtas turtas.

Motere prižadėjo- tylėt. Bet 
katra, motere tyli? Isz akyvu
mo negalėjo- susilaikyt. Surado 
Pedro-s maisza, rado jame- pui
kius žemciziugus, lenciūgus, 
auksinius ir kitokias papuo- 
szas. Ap-siredžius užsidėjo tais 
brangenybes, o atsistojus, prie

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

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

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Jo kelione po svietą ir lindimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta,^25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

veidrolo kuris kabojo arti lau
ko gėrėjosi isz teip puikiu pa- 
puo-sziu.

Ant nelaimes paregėjo ja 
slpistbarzdis stovintis teip-gi 
lange ir net suklyko isz džiaug
smo.

— Na, tai dabar turiu taji 
rakiai po- savo valdžia. Firma 
iszsikalbejo jog nieko- neturė
jo- kaip tik -dežukia. Bet taisai 
piktadaris man sumelavo! Ma
tyt, jog Fedras nužudė toji pa- 
kelevinga, o- žemeziugus isz
eme isz dežukes kuriuos pare
gėjau ant jo paezios. Eisiu vela 
pas sudžia ir pasakysiu 'ka re
gėjau.

Nepoilgam sudžia. su kitu 
virszininku ir skustbarzdziu 
atėjo in Pedros namai, paszau- 
ke Užsirūstinęs:

— Kaip tu drysai man taip 
begediszkai meluot, jog tau 
mirsztantis pakelevingas nie
ko daugiau nepaliko kaip tik 
taja dežukia. padirbta isz san
dolinio- medžio? O del ko- tavo 
pati sziandien (buvo pasidabi
nus in žemeziugus ir auksinius 
lenciūgus? Atiduokie man ko- 
greieziause tuosius skarbus ir 
džiaugkis. kad tave ne liepiu 
pakarti!

Ka turėjo daryti Fedras, tu
rėjo atiduot turtą ir vela, pri
sipažino prie visko.

'Sudžia paszauke Maura, nuo 
kurio teip-gi dažinojo' apie pa
slėpta skarbai požeminėje ur
voje, kuri lyginosi su apsaky
mu Fedro.

Bet Mauras būdamas isz- 
mintingu žmogum, apmislino 
būda kaip apgauti nelaba su
džia. Pasakė sudžiui jog butu 
tai didžiausia kvailybe garsin
ti žmonėm apie atrastus skar
bus. Juk požeminėje urvoje 
randasi tiek skaibo jog užteks 
del visu, priek tam dadave:

— Pasidalykim visi lygiai 
isz teip didelio atradimo. Pri
žadėk tai iszpildyt, o .asz. . pri
gelbėsiu tau tarne darbe, nes 
jeigu to ne,prižadėsi, tai pože
mine urvą bus uždaryta ant 
amžių, o- slkarbas dings ant vi
sados !

Sudžia būdamas laibai godus, 
žmogus, nutarė apgaut Maura, 
ir jeigu pasiseks tai užgriebs 
visa skarba del saves. Pamis- 
linias truputi atsiliepe:

— Tavo apsakymai apie 
tuosius skarbus yra akyvi, bet 
asz geidžiu pirma isztyrinet ar 
tai teisybe, per ka turiu pats 
persitikrint da szia nakti, o- tu 
turėsi mus nuvesit prie tos vie
tos, bet jeigu man sumeluotum 
tada liepiau tave tuo jaus pa
karti !

Kada atėjo- naktis, visi nusi
davė prie urvos. Lauike visi ne
kantrai kada prisiartins pu
siaunaktis. Kada ant bokszto 
suskambėjo dvylikta valandai, 
Mauras, uždegė stebuklinga 
žvakute, perskaitė užkeikimą 
kaip priesz tai, o žeme atsivė
rė su dideliu trenksmu.

Sudžia su skustibardžiu ir 
virszininku stovėjo kaip be ža
do, baisiai persigandę ir netu
rėjo- drąsos ineiti in urvą. Mau
ras su Fedru'nespyrė indant ei
tu paskui, bet patys nuėjo tre- 
pais in požeminia urvą, kur 
(paėmė du didelius indus pil
nus a-u|kso ir žemeziugu ir isz- 
nesze in virszu. Sudžia nudžiu
gęs užklausė Mauro- ar daugiau 
ten randasi skarbo.

A prominent banker 
tells you: i

EVERY MONTH

make onef.

payment to

Erie Cocke, Vice-Chairman of the 
Board and Chief Executive Officer, 
Fulton National Bank, Atlanta, 

Georgia; President American 
Bankers Association

j

yourself with U. S. Savings Bonds
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I
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160 Puslapiu !'
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Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu <; 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- <[ 
pieros virszeliuose. :: :: <[ 

pinigai reikia siusti su <!

užsakymu: ][

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., ;! 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. <!

Today Americans earn more, 
spend more and live better than 
ever before in our history. And, 
to keep that prosperity healthy, 
I think each one of us should 
have a sound and balanced sav
ings program.
I recommend that part of that 
program be regular investment 
in U. S. Series E Savings Bonds. 
And here are three good rea
sons why.
• You’re sure of your principal 

in Savings Bonds. Your in
vestment is not subject to 
fluctuation.

• You’re sure of your returns. 
Your Government guarantees 
both principal and interest 
to holders of U. S. Savings 
Bonds. And even after your 
Bonds mature, they go on 
earning for 10 additional 
years.

• You’re sure of the future 
when you invest regularly in 
U. S. Savings Bonds. There’s 
nothing like the feeling of se
curity—that comes from a 
backlog of savings—including 
safe, sure U. S. Savings Bonds.

As a patriotic service, banks 
everywhere in our country sell 
U. S. Savings Bonds. Stop in 
regularly where you bank and 
make a payment on your own 
future security by buying a 
U. S. Savings Bond.

PART OF EVERY AMERICAN’S SAVINGS BELONGS TN U. S. SAVINGS BONDS

The V. S. Government does not pay lor this advertisement. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

— Randasi ten daugybe, O 
ypatingai didele skryne ku
rios negalėjome pakelt.

— Neatbūtinai turime ja 
iszgabent in virszu, butu tai 
didele kvailybe palikt teip di
deli skarbai po žeme.

— Tai eikie paltys su savo 
draugais, nes mes jau pailsom, 
o ant szaindien mums užteks to 
ka atsineszem, tarė Mauras.

Sudžia. negalėdamas isz go
dumo- ilgiaus iszlaikyt atsilie
pe in savo- draugus.

—• Ko- mes czion stovėsime 
kaip žioplai eime atsineszt ge
ležine sjrryne. Isztares tai, visi 
leidosi žemyn in giluma žemes, 
o norints. visi drebėjo isz bai
mes, bet godumas eme ant ju 
virszu.

Kada jau buvo nueja kiek, 
Mauras užgesino žvakute, O 
žeme akimirksnije užsidarė su 
dideliu trenksmu.

— Ka tu gero- padarai ? Su- 
szuko su baime Fedras. Užda
rai sudžia su jo draugais!

— Tokia Dievo vale, atsa
ke malsziai Mauras. Tegul fe
nais prisisotina skaibais, kol 
ji kitas isz fenais neiszgelbsti. 
Baigdamas tai kalbėti, numė
tė stebuklinga žvakute toli nuo 
saves. Apleisim Granadai da ta 
paczia nakti. Juk esame tur
tingi, o tie jei skarbai ka iszne- 
sziau užteks, mums lyg- smert. 
Asz eisiu in savo- teviszka o tu, 
jeigu esi iszmintingas czionais 
ilgiaus neapsistosi.

Po- iszsidalinimui ligai skar
bus, atsisveikino su savim, 
Mauras nukeliavo in Afrika, o 
Fedras, nukeliavo in Portugali
ja kur savo laike pasiliko di
deliu bajoru, nes taip jo pati 
sau vėlino-, buvo mylėtas per 
visus ir gyveno- malszume nau
dodamas iszmintingai savo 
turtą kuri paliko jam mirsz
tantis senas Mauras.

Sudžia su savo godžais drau
gais gal ii* sziandien randasi 
požeminėje urvoje, o ju kaulai 
prisisotina, požeminiais skar
bai s, kuriu negalėjo naudot, o 
tai vis per dideli godumą.

----- GALAS-----

BRANGUS :: ::
:: :: DEIMANTAI

QYVENO g r a ž i Karalaite 
Kristina. Ji turėjo- penkis 

brolius. Tais/ laikais, kunigaik- 
szcziams nelabai sekesi. Butu 
jai visai bloga gyventi, jai jos 
tetule nebutu jai palikusi gra
žiu, brangiu deimantu. Jos 
broliu teta nemylėjo, todėl 
jiems paliko tik viena knyga: 
Priežiūra ir auklėjimas augan- 
cziu berniuku.

Vaikai tuo nebuvo patenkin 
ti ir visai paminėjo tetules.

Jie norėjo Kristinos deiman
tu. Bet visos derybos su sesere 
baigdavosi tuo, kad Kristina 
jieems pasakydavo: Deimantu 
vistiek negausite!

Mažoji kunigaikszcziute no
rėjo- kasdien savo deimantus1 
neszioti. Bet jos motina sake, 
kad tai butu ne tik kvaila, bet 
ir pavojinga. Tai-gi deimantai 
buvo- saugiai laikomi, kol Kris
tina pasiekė ta amžių, kada jai 
deimantai ir kitiems parodyti 
tko.

Broliu knyga senejo, ir jie 
ja visai nesidžiaugė. Jie trok- 
szte troszko deimantu. Jie ga
lėjo juos laibai brangiai par
duoti, arba valstybėje likti ne
paprastais ižmonemis.

Taigi karta atėjo vyresnysis
(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
Smarkus szaltis, 
Panedely je popie t,

bates ryta su apiegomis in 
Szv. Vincento bulžnyczioje 9 
valanda ir palaidos in Szv. 
Jurgio para., kapinėse Shena- 
doryje.

SUIMA MOKINTUS 
VENGRIJOJE

Connerton, Pa. —
Gerai žinomas kontraktorins, 
John L. Cuff, apie 50 metu am
žiaus, kuris nesveikavo nuo

savo namuose.

ug
nis kilo namuose M. Monaghan
528 W. Kail road ui v. Daug 
bledies padaryta. Ugniagesiu 
Marszalas tyrinėja priežasties 
gaisro.

— Utarninke, likos iszvėsz-, No’delia
ta in Pottsvilles ligonbute del laidotas 
gydymo, Ponia J. Ciuniene nuo nis turo
101 E. Slpruce uly., kuri nesvei- Girardvilleje prie Main uly.
koja per koki tai laika. Josios 
drauges ir pažinstaini vėlina 
greito ipasisveikimo.

Subatoj pripuola Szv. 
** r i •Kauuto, Szv. Mortos ir Szv. 

Marijus, o Tautiszka Vardine: 
Raivedis. Ir ta diena,: 1936 m., 
pasimirė Anglijos Karai! us 
Jurgis Penktasis, jis buvo sep
tynios deszimts metu amžiaus; 
180/ m., gimė Generolas Ro
bert E. Lee, kuris kariavo 
priesz sziauriniu valstijų ar
mijos per Civiline kara Ame
rikoje; 1794 m., Lietuviai su
kilo priesz Rusijos valdžia Vil
niuje; 1249 m., Kryžeiviai pa
skelbė Lietuviams penkis Baž- 
n y ežius Prisakymus.

— Ponia Konstancija Ar- 
dickiene,. ir anūkas Alfredas, 
isz Shenadoro motoravo in 
miestą, kurie lankėsi pas pa
žystamus ir gimines, ir prie tos 
progos, atlankė “Saules” Re
dakcija del atnaujinimo savo 
prenumerata už laikraszti. — 
Szirdingai aeziu u!ž atsilanky
mą.

— Kita sanvaitc: Nedelioj 
pripuola antra Nedeliai po Tri
jų Karalių, taipgi Szv. Fabijo
no ir -Szv. Sebastijono, o Tau
tiszka. Vardine: Gerve. Ir ta 
diena 1793 m., Prancūzijos Ka
ralius Liudvikui buvo galva 
nukirsta.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Agnies’zkcs, o Tautiszka A ar- 
dine: Ringaila. Taipgi ta die-į 
na: 1529 m., Vilniuje siautė 
baisus gaisras, ugnis; 195) m., 
iszdavikas ir buvęs augsztas 
valstybinis darbininkas. Alger 
Hiss buvo nuteistas ant pen
kių metu in kalėjimą. Jis yra 
buvęs tokioje atsakomingoje 
vietoje kad kai Prez. Franklin 
D. Ro-oseveltas' važiuodamas in 
tas konferencijas ji eme kaipo 
patarėja; 1953 m., Eisenhowe- 
ris ir Nixonas priėmė prisega 
kaipo Prezidentas ir Vice-Pre-; 
zidenta-s.

— Utarninke pripuola Szv. 
Vincento ir Szv. Anastazio, o 
Tautiszka Vardine: Ringau
das. Ir ta diena Menulio atmai
na. Delczia. Taipgi ta diena: 
1940 m., Komunistu Partijos 
vadas Amerikoje, Earl Brow
der, nuteistas ant keturiu me
tu in kalėjimą už palszyvus 
pasipurtus.

Girardville, Pa.—
Juozas V. Czuplys, nuo 124 
ulyežios, numirė Utarninke 
piet in Hamburg ligonibute 
Velionis gimė

po

Shenadoryje.
Paskutini karta dirbo Ham- 

Paliko savo1mond kasyklose.
paezia Olese; du sunu: Juozą, 
isz Dover, N. J., ir Pranciszku, 
kuris tarnauja Laivynioje; dvi 
dukterys: Mare, pati David 
Reese, Jr., Harrisburg; Elean- 
ora, pati Arthur Wolfgang, 
Gordon, taipgi keletą anuku, ir 
keturis brolius: Vinca, Phila
delphia; Jurgi, Homesville;
Antana ir Kazimierai mieste, 
taipgi sesere, Juozafina Peo- 
wie, Locust Gap. Laidos Su-

szimts ir dvylika metu in ka
lėjimą už tai kad jie turėjo su 
savimi uždraustus ginklus.

į Komunistiszkas valdžios 
i laikrasztis, “Neep Szabadsag”

Baze, in San Diego, California- j j AllgelinOS Andruliu If Jll SzcimyilOS 
buvo jo sunu taip sumuszes. j

Gal mes jau per daug ir per MICHIGAN FARM SURIS 
tankiai girdime ir skaitome FOUNTAIN — MICHIGAN
apie panaszius Marinu Saržen- _..e . . , .. . .f 1 I JUS esate namuose arba kur keliaujate

ja. — Janos Kadar Komunis-! pranesza kad du to kraszto ge- tu pasielgimus; gal laikas tik- J farm Sūrio. Szis Suris jau per ilgus i
BUDAPESZTAS, VENGRI

tiszka valdžia dabar jieszko ir 
suaresztuoja,viso kraszto mo-' 
kirtus žmones.
žmonių buvo suimta ir suaresz- 
tuota už leidimą laikraszcziu, 
kuriuos jie iszdallndavo visai 
už dyka.

Tuo paežiu sykiu du “neva- 
sukilelioi” buvo pasmerkti de-

Sekretorius Duties Užstoja Prezidentą

>, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
_ ________  Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 

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

riau ž'nomi raszytojai yra su- rai visa ta Marinu muszta isz-
I a.resztuoti UŽ spauzdinima tirti, ir ta isztyrima palikti ne g.aininamas tik Andl.iuliU ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 

Vienuolika laikraszcziu, kuriuose jie ra- Marinu Sztabo virszininkams ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide- 

sze priesz valdžia. ir karininkams, bet paskirti
Jie teipgi yra intarti kad jie Senato ar Kongreso komisija.

sukuste tas moteris, Gruodžio ------------------------ -
Xirt‘aa±na stoti priesz So- LIETUVOJE IR ME-. M.h. ,,
VielU larKaS. « v Jeigu panorėsite Michigan Farm Suris, tai raszykite ant adreso:

_ Tuo paežiu sykiu darbiniu.-NAS SUVARŽYTAS MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN -- MICHIGAN

liūs 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 patenkina 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

............ tai raszykite ant adreso:

ku taryba ant Csepel salos, ne
toli nuo Budapeszto miesto pa- 
reiszike kad visi nariai atsisako 
pasitrauk a, už tai kad Kadar 
vrldž a per daug kiszisi in ju 
reikalus.

Dvidesz’mts viena kita dar-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

daugiau kaip szimtas patalpa 
Juose randasi naujausios ma 
dos puosznus baldai, furnisziai 
ir yra parupnta, inrengta pa-s?ak€; 

t n nku taryba panasziai atsi- togus darbui ir . poilsiui kam- 
i sake, kad Jaros Kadar paskel- bariai, knygynai ir valgyklos, 
le savo nauja programa vi- Vienus} nu tuose kambi- 

i sam krasztui. ruošė ga'es dirbti, savo mena
E-a.kar redaktoriai, laikrasz- kurti keturios deszimts daili- 

timnkai ir raižytojai yra visur ninku, gi vasaros laiku tiek pat 
suaresztuojami.

Teismas yra nustatęs kad ne
galima daryti jokio skirtumo 
vieszose mokyklose.

EROPLANAS
SUDUŽO; 18 ŽUVO

SARZENTAS
UŽMUSZE MARINA

Ame .ikos Sekretorių John 
Foster Dulles, (po deszinei) 
ir Admirolas Arthur Rad
ford, karo sztabo pirminin
kas, peržiūri žemlapi, pirm 
negu jiedu stojo priesz Už
sienio Reikalu Komisija. 
Sekretorių John Foster Dul
ks sako kad jis savo dranga

Prez. Eisenhoweri užstos ir 
rems kaslink visu jo nusista
tymu kaslink Vidur Rytu 
programos, ir jis sako kad 
jis t.’k laukia žodžio isz Ei- 
senhcwerio ir tada jis pra
dės visa ta programa ar su 
pinigais, ginklais ar musu 
kareiviais.

Pasitarimas Kaslink Ūkininku Ir Faunu

Kongresmohas Harold D. 
Cooley, Demokratas isz No. 
Carolina valstijos ir pirmi
ninkas Kongreso agronomi
jos Remisijos pasitaria Vasz- 
ingtone su agronomijos sek
retoriumi Ezra Taft Benson, 
(po deszine), 'pirm negu 
Benosnas buvo papraszyats 
pasiaiszkirti apie naujus

farmu programas ir kaip su
tvarkyti ukiu plotus.

Republikonai priesz rinki
mus pasiskubino daug mili
jonu paskirti tiems farme- 
riams kad jie ju balsus, vo- 
tus gautu, bet dabar tie pa
tys farmeriai nori žinoti ka 
E’senhoweris ir jo partija 
darys kai rinkiniai praužo.

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

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

į juodo ar balto žmogaus auto- 
busiuose.

T.e Kunigužiai teisėjui pa- 
Mrms nėra jokio reika

lo autobusius vartuoti, bet ka 
į autobusiu kompanija dabar 
darys kai jos autobusiai bus 
tuszti?”

Kokie baltieji niėkszai ant 
kerszto yra susprogdinę ketu
rias juoduku bažnyczias ir ke- 

' lis namus.
Pirmiau Pietiniu valstijų 

juodukai buvo priversti auto- 
busiuose sėstis visai in užpaka- 

į Ii ir 
siais. Kai t’e juodukai Kuni-įnes! keturi isz ju labai sužeis- 

jiems visiems pilna laisve da- ^u^ai klausima 
'ryti, manstjti, kurti, raszyti, vies2aL ------

teplioti, pezzti kaip ir ka tilk. 'cziausias Teismas 
jie nori ar kas tik jiems patin
ka, bile tik visi ju darbai, visi 

; ju kuriniai in padanges __

gales tenai poilsiauti, atosto
gauti.

i Anot Komunistu ir tokio 
plauko Lietuviu jau pradėjo ei
ti gandai kad menininkai, ku- 

! rėjai plaukte plaukia in ta

Tėvas Sako Simus kfU0S viU
Buvo Primusztas

, Pasimirė

CRIVITZ, WIS. Tėvas

nesimaiszinti su baltai

BUENOS AIRE3, ARGEN- 
TINA. — Asztuoniolika amo- 
niu žuvo kai dvieju inžinu Ar
gentinos eroplanas, besikelda- 

į mas nuo žemes, nukrito, sudu- 
i žo ir sudege. ■J
i Dvylika isz Likusiu penkio
likos buvo nuveszti in ligoni-

Kiek gal ma sužinoti tai

seko kad jo sūnūs, jaunas ma- Bolszevikine propaganda, 
rinas buvo taip sumusztas kad - taį tau
jis neteko sąmones, ir isz tu su-! Pieszk pu.kiausi “m'iszk7’p7 
muszimu jis pas mire. I veiksla, nuka]k gražiausia m0.

Tėvas, Casxmir Gruszynski: teries statula. bet žiurek kad 
laikrasztininkams paaiszkino, tas miEzkas ir ta moteriszke 
apie savo sunaus mirti in Camp isztikimai atvaizd„otu Komu. 
Pendelton, California. nizma ar Komunista,

Camp Pendelton virszinin- ’  
kai sako kad tas jaunas mari- į 
nas pasimirė nuo -kraujo pra- 
simuszimo, bet marino Jono 
tėvas teigia kad jo sūnūs buvo 
taip sumusztas, kad jis nuo to 
ir pasimirė.

Jis dabra reikalauja kad 
Marinu Sztabis visa tai isztir- 
tu.

Gruszynski sako kda jo su-į 
nūs jam buvo paraszes kaip į 
Saržentas ji su atbulu karabi
no galu buvo primuszes ir bu
vo jam pasakęs, kad jis dar ir jje kdki tenai pa.senusi instaty- 
daugiau gaus. Ima buvo sulaužė,

Tėvas sako kad jo sūnūs tuo tarpu baltųjų žmonių ant au- 
laiku prasze tėvo niekam apie tebusiu.

itsi nesakyti irne,bedaryti, nes in Montgomery visi autobu
sam butu dar blogiau Marinusiai buvo sustabdinti, visi po- 
tarpe. Jis sako kad musztro licijantai buvo iszszaukti, te- 
C'ovrynrl’na U1] 1 « » - > •seržantas in EI Toro Marinu

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokės 
ties, nes ilgai negalime laukti 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de 
kavoj ame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste

SKAITYKIT 
“SAULE”

AUTOBUSIAI
SUSTABDINTI

“• ■ ■ -- • L iškėlė i ti. Tarp iszlikusiu gyvu buvo
vieszai, tai Amerikos AugszJ dvieju metu kūdikis ir eropla- 

nusprende;K0 lakūnas.
kad jokio tokio skirtumo rega- į. Tie kurie žuvo sudege ar pri- 
li būti. Bot kai ikuriu tu valsti-: gere, nes puse eroplano nulužo

V 101 t t a

kels Gut^rnatorisi irmiestu Ma-įir inknto in River Plate upe.
j yorai dar vis nepaiso to naujo į Tie, kurie mate ta nelaime 

kur laisve !■ ^nstat^mo ’r ’sz to ^ra isz^de'sako kad eropląnas nebegale jo 
visi tie tuntai ir susikirtimai. į gana, greitai pasikelti ir visu 

Czia re tik tu autobusiu, bet, savo smarkumu davė in tos 
ir mokyklų klausimas yra isz-; upes siena.
kilęs. Baltieji žmones nenori i Eroplano kompanijos virszi- 
kad juodukai sykiu su ju vai-į ninkai spėja kad to eroplano 
kais lankytu tas paezias mo-į vienas iržinas gal užgeso.
kyklas. Bet ir ant szito klausi- į Visi skrido isz Buenos Aires 
mo Amerikos Augszcziausias, in Mar la Plata atostogoms;

IN GEORGIA

Juoduku Bažnyczios 
Susprogdintos

ATLANTA, GA. — Atlanta 
; miesto v rszininkai suareszta- 
: vo juoduku vadus už tai kadį

buvo sulaužė, besesdami

vams buvo insakyta neiszleis- 
ti savo vaiku ant ulycziu.

Szeszi atskiri dinamito, dū
lio susproglmai buvo paleisti 
in viena diena.

Gubernatorius James E. Fol
som isz Alabama paskelbė kad 
jis duos du tukstaneziu dole
riu tam kuris jam ar policijai 
pasakys ir priparodins kas ta 
dinamitą susprogdino.

Penki juodukai Kunigužiai 
buvo vėl suaresztuoti, prie vie-; 
nos ju bažnyczios kai jie buvo 
surengė juoduku paroda ar 
procesija in miesto sostines1 
ofisus uždėti kaucija už tuos 
juodukus kurie buvo suaresz
tuoti.

Suaresztuoti Kunigužiai po
licijai pasakė: “Mes kaip tik 
szito ir norėjome,” ir inlipo in1 
policijos automobilius. Teismo! 
ofisuose visi tuojaus užsidėjo; 
kaucijas ir dabar savo byla ne- j 
sza in augszcziausiaji teismą,
kuris jau keletą menesiu at
gal yrai nusprendęs kad negali
ma daryti jokio skirtumo tarp

The dollar in your pocket now will help make it possible 
for him to walk without braces. \

And more:
It will help train the hands and minds of many professional 
experts, all desperately needed ... it will help finance re
search to perfect, the vaccine.

Today, there is less polio, but:
Tens of thousands bom too soon for the vaccine still need 
vour help. ,

P. S. — He'll make it. His name's Mark Fight.
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