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6 ŽUVO
LENKU
KARO NUOTAKA GENEVOS
ANT FARMOS
pasiekė Amerika KONFERENCIJA : VIRSZININKAS
DINGUS SUARESZTUOTAS GAYLCR'd, MICH. — SuNežino Kad Jos Vyras
LONDON, ANGLIJA. — gadintas aliejaus peczius užoege namus ant farmos, kur žu
Kruszczevas Ir Bulga Buvęs Lenku Komunistu vir- vo
Yra Mires
szeszi žmones. Valstijos posz’ninkas buvo suaresztuotas
ninas
Puolasi
Ant
ir pasmerktas ant penkių metu iic jantai sako kad vien tik
ISELIN, N. J. — Vokiete,
in kalėjimą, už tai kai jis sa Warren Coper, keturios de
karo nuotaka atvažiavo, at
Eisenhowerio
vo tikslams isznauduojo savo szimts asztuoniu metu amžiaus

Lakūnas Užsimusze

■

I

—

Ugniagesiai stovi p-r i e
gaisro ir liekanų Marinu Jet
eroplano, kuris nukrito in
miszka ir susprogo. Lakūnas
ka tik buvo pasikėlęs isz

South Weymouth, Massa
chusetts, kai szitas jo eropla
nas staūga nukrito. Lacunas
žuvo. Tas eroplanas, bekris
damas nulaužė daug pjsziu

skrido in Idlewild Airport isž
Vokietijos su savo kūdikėliu,
' nežinodama kad jos vyras mirė
dvi sanvaites atgal nuo apdeginimo.
Ponai Frank Holder isz Ise
lin dabar turi tai jaunai nuo
takai pasakyti kad jųdviejų
sunūs Frank jaunasis, dvideszimts keturiu metu amžiaus
virszunes ir paskui davė in pasimirė in Huhlengerg ligo
lauka ir susprogo visai arti nine, in Plainfield, kai jis buvo
apdegintas per susprogima in
vieszkelio.
Cornell-Dubilier fabriką in
□ o cu
South Plainfield.
Jo žmona, Christa yra sten
liu kompanijų, kurios mažes gusi atvažiuoti in Amerika per
nes kompanijas isz biznio isz- isztisus metus, po to kai jos vy
vare. Ir bankos užėmė beveik ras, veteranas buvo iszbuves
visa bizni. Vienas nuoszimtis tris metus Vokietijoje, kur jis
dideliu bankieriu dabar valdo su ja buvo susipažinęs ir apsidaugiau negu puse visu banku ženijes.
biznio po visa kraszta.
Jos ežia atvažiavimas buvo
Perskaitydami visus tuos . sutrukdintas kai daktarai su
Demokratu punktus, ir prikai- rado kad ji turėjo džiovos liga.
sziojimus nematyti nei žodžio
apie musu užsienio tvarka,
apie musu kraszto apsauga ir
musu kraszto dabartine .pra
mone.
____ _

MASKVA, RUSIJA. — Rusijos vadai kaip Kruszczevas ir
Bulganinas dabar jau vieszai
parode kad jie visai nesiskaito
su Genevos konferencijos nuta
rimais, ir kad dabar jau tas
szaltas karas vėl prasidėjo.
Tiedu Sovietu vadai, beva
žinėdami po Azijos krasztus
vis puoliesi ant Amerikiecziu
ir intarinejo Frez. Eisenhoweri.
Jiedu sako kad Prezidentas
Eiizenhoweris vis kalba apie
taika ir ramybe, kai Amerikiecziai rengiasi prie kito karo.
Kruszczevas teipgi sako kad
Eisenhoweris visiems krasztams prižada pagelbos, bet kad
Amerikos Kongresas su Prezi
dentu nesutinka.
Dabar jau aisžkiai matyti
kad nieko gero neiszejo isz tos
konferencijos Genevoje. Teip
gi aiszku kad Szvento Tėvo,
Popiežiaus Pijaus Dvyliktojo
ir Prez. Eisenhowerio atsiszaukiniai kaslink tos atomines
bombos yra tuszti, nes Sovietai
nei Popiežiaus nei Eisenhowerio nepaiso.

traukti, ir n:ekas j u in teismą
nepatraukė. Demokratai ežia
varda:s iszvardina Amerikos
Republikonu Partijos pirmi
ninką Wes Roberts, Lakunu
Sztabo Sekretorių, Harold Tal
bott ir valdžios ofisu statymo
direktorių, komisijonieriu, Pe
ter Strobel.
G—Pragyvenimas
visiems
dar labiau pabrango po Repub
likonu administracija, kai farmeriu ineigos sumažėjo. Biz
WASHINGTON, D. C. — nieriai ir dideles kompanijos
Demokratu partijos vadai sa kurios isz farmeriu perka ir
vo žurnale, “Demokratic Di paskui mums parduoda dabar
gest” ana sanvaite nustatė de- užsidirba trisdeszimts penkta
szimts punktu, su kuriais jie procentą daugiau, nežiūrint to
pulsis ant Republikonu prie at kad farmeriai septyniolikta į LANCASTER, PA. — Aszeinanczius rinkimus del Prezi nuoszimti mažiau pelno gauna,!
BERLYNAS, VOK. —
o mums maistas dar vis labiau tuenios deszimts dvieju metu
dento :
amžiaus senelis, Martin Fry- Komunistai policijantai prie
1— Republikonai yra apleido pa t range j o.
CAMBRIDGE, OHIO. — Du
7—Po Republikonu adminis-! berger, kuris vieniszkas gyve rubežiaus atėmė isz VokiecziuJ
ūkininkus, farmerius. Kai Reno ant savo ūkio, farmos, neto Kalėdinės dovanas, maistą ir vyrai užsimusze kai ju dvieju
publikonai užėmė Baltuosius | trūnija baisiai daug maža biz-'
li nuo New Holland, prigėrė sa kitus gardumynus kuriuos tie inžinu mažas eroplanas nukri
Namus su Prez. Eisenhoweriu, nieriu turėjo iszeiti isz biznio, vo namu skiepe.
Vokiecziai buvo prisipirkę Va to ir susprogo Guernsey kal
ūkininku algos ir ineigos nu nes dideli biznieriai jos isz ju' Jo giminaitis Ivan Frybernuose, apie viena mylia nuo
karu Berlyne, del Kalėdų.
puolė septyniolikta nuoszimti. bizno iszvare su Republikonu' ger rado ji gulinti mažrme szuLondonderry.
Republkonai mažiau remia pagelia. Republikonai didė linyje, kuris randasi tos fir Tie policijantai ir parinkti | Eroplanas prigulėjo Gulf
Komunistai atėmė isz tu Vo-!
ūkininkus ir ju beveik visai lėms fabrikantams milijonus mos skiepe.
! kiecziu ir ju susitaupintas mar-! Refining kompanijai. Tie vyrai
doleriu paskolino be jokio nuonepaiso.
buvo tos kompanijos virszininDaktaras Charles Duttenho2— Republikonai per taksas sz'mczlo, Let isz mažo biznie fer isz Churchtown, sako kad kės, pinigus, su kuriais jie ke-1 kai ir skrido isz Tulsa, Oklaho
labiau lenkiasi bagocz’.ams ir riaus re kalavo ir dabar reika senelis gal paslydo ir inpuole tino apsipirkti del Kalėdų Va ma in Pitt: burgh, Pa.
jiems taksas mažno. Isz kiek- ! lauja nuo penkto ligi asztunto in ta szulini kuris yra tik dvie karu Berlyne.
Kompanija ju vardus pa
Komunistiszkas laikrasztis
vieno dolerio del taksu Eisen-j nuoszimcrio procento už mažas ju pėdu gilumo.
skelbė: keturios deszimts szeprisipažino kad Komunistai
howerio administracija nu- i paskolas.
sziu metu amžiaus Gordon Sil
1 uvo sugriebė Kalėdiniu dova
sprendė nutarė tik penktukai 8—Republikonai yra prlesz
va, lakūnas ir trisdeszimts asznu
vertes
apie
septynis
szimdar.
ininku
unijas.
Vidaus
Seknumuszti dirbanezioms moti-j
tuoniu metu amžiaus Llovd
tus
septynios
deszimts
doleriu,
(
noms ir tik po centą darbinin reterius, paties Frez. Eisenho-i MĮJSZE Ąjjy R0GRJ
Cotten, isz Tulsa, Oklahoma.
ir kad jie buvo atėmė isz tu Vokams, kai bagoeziai visa doleri wcrio paskirtas m ta vieta, Mc
Kay, per automobiliu darbinin EFAVER FALLS, PA. — kiecziu apie keturis tukstangavo numuszti nuo taksu.
czius szeszis szimtus szesziosį
3— Republikonu valdžia nei ku straikas, tyczia peržengs Du deszmits metu vaikai užsi
cento nepaskiria del nauju fab per “picket” eile darbininku musze kai jųdviejų rogutes su- i deszimts markiu, (apie $1,165:
riku valdžiai, bet visa ta bizni prie fabriko ir inejo in fabriką ; simusze su automobiliu, apie :mu u pinigais.)
paveda kompanijoms ir fabri-! peržiureti kompanijos knygas, keturios mylios nuo szi.o mies
PHILADELPHIA, PA. —
kantams. Demokratai Kongre sakydamas, kad jis nieko ben- to.
dro
neturi
su
darbininku
uni

; Keturi jaunuoliai užsipuolė ir
se, buvo invede szimta septy-!
Vaikai, Robert Smith ir C ar
jos
razbairinkais.
Tai
atsitiko
norėjo iszniekinti mokine slaunis pasiulinimus kad valdžia
kties Schooley, isz North Sein
Salem,
Oregon
valstijoje.
jge, kuria jie apvogė ir pabėgo.
pradėtu tiek nauju užsiėmimu, j
;wickley Township jau buvo
LOWELL,
MASS.
—
Debet Republikonai
visus atme-i 9— Repu’likonai su Eisen ■ pasimirė kai jiedu buvo nuDetektyvas William Griffin
J
szimts
ugniagesiu
buvo
sužeis

howeriu
visiems
akis
muilina
te ir viską pavede Amerikos:
veszti in Providence ligonine.
sako kad policijantai dar ne
ti,
bet
ne
taip
labai,
kai
jie
geir
visus
mulkina
su
savo
pasi

fabrikantams ir bagoeziams.
Valstijos policijantai sako;
gali tos slauges iszklausineti,
kur tryS dk nes ji yra po daktaru priežiūra
4—-Republikonai
gerinasi | žadėjimu paskirti musu mo kad jųdviejų rogutes nusileido'5ino dideii
bizniui ir paveda fabrikantams; kykloms septynis bilijonus do nuo kalno ir staosiai skersai deli namai SUld<*e- Iszkados in University ligonine. Ji yra
net ir valdžios fabrikus, ir be-! leriu. Tikrumoje jie yra pasky vieškeli, kur važiavo Donald buv0 Padaryta už daaSiau kaip asztuoniolikos metu Barbara!
milijoną doleriu.
Gehrung.
veik visas Vaszingtono biznis rė tik szeszios deszimts szeszis Ridgely, isz Harmony, R. I.
Ugniagesiai
per
keturias
va

milijonus
doleriu
del
ateinanDraiverys Donald Ridgely sa
Ji tuo laiku, apie devinta va
dabar Wall Street bagoeziu
landas
darbavosi
kol
jie
ta
cziu metu, kada reikes mažiau ko kad jis tu vaiku visai nema
landa vakare ėjo namo kai tie
rankuose.
jaunuoliai užsipuolė ant jos. Ji
5— Keli Republikonai buvo sia pusantro bilijono doleriu. tė iki jųdviejų rogutes papuo- gaisra suvaldė ir užgesino.
Didelis vejas ir baisus szal- buvo be sanmones per dvi ar
sugauti kai jie milijonus nusi 10—Kai Republikonai už le po jo automobiliaus ratais.
tis trukdė ugniagesiu darba, tris valandas kai policijantai
suko nuo valdžios, b*et Repub ėmė valdžia Vaszingtone, tai
ja surado.
likonai jiems pavėlino tik pasi nuo to laiko priviso daug dide- Firkie U. S. Bonus Sziandien! nse vanduo paipose užszalo.

Isz Amerikos
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Demokratai Rengiasi
Prie Rinkimu Del
Prezidento
■

•
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i PAĖMĖ KALĖDŲ
!
DOVANAS

•

Komunistai Atėmė Ka
SENELIS PRIGĖRĖ
lėdinės Dovanas Isz
NAMIE
Vokiccziu

EROPLANAS
NUKRITO

i

augszta vieta. Taip buvo pra- iszliko gyvas. Jo žmona ir pen
ki j u vaikucziai žavo tame
neszt aper Varszavos radija.
Komunistu radijas sako kad gaisre.
tas virszininkas yra J. Rozanski, buvęs Apsaugos Ministeris.

Pirkie U. S. Bonus!

Gryszta Atsakyti Už Suktybes

Trisdeszimts septynių me
tu amžiaus Robert H. Sch
lesinger, (po kaire) atskrido
in LaGuardia aerodroma,
New York, isz Montreal, Ka
nados, save teismui pasiduo
ti už suktybes. Jis yra intartas uiž $330,000 suktybes, kai
jis pardavė palszyvus alie
jaus szierus. Su juo atskrido
Manhattan detektyvas, policijantas William Romaine,

(po deszine.)
Schlesinger yra sunūs baigotos Bajorienes, buvusios
Ponios Harrison Williams.
Jis, iszvažiuodamas isz Su
vienytu Valstijų buvo insiskolines net ligi $132,000, už
kuriuos pinigus jis buvo
daug brangiu žemeziugu
pripirkes loszikei Linda
Christian.
□ o o

Lakūnas Jszmeta Gazolino Tanka

DU VAIKAI UŽSI-

SLAUGE MOKINE
APVOGTA

10 UGNIAGESIU
SUŽEISTI

Czia lakūnas isz AC-123
Assault Transport kariszko
eroplano paleidžia, iszmeta
tuszczia gasolino tanka, ne
toli nuo Hagerstown, Mary
land. Lakunu Sztabas dabar
fezmegina, nori žinoti ar eroplamo skridimui kiek pa
kenktu jeigu lakūnas turėtu
kad ir pilnas gazolino tan-

kas iszmesti. Szitokios gazo
lino tankos butu daug sau
gesnes, nes kai lakūnas ma
tytu kad jo eroplanas krin
ta, jis visa savo gazoliną ga
lėtu szitaip iszmesti ir savo
eroplana palengvinti, ir kas
dar svarbiau, tas eroplanas
neužsidegtu.

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas
yra ageniu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik
vieno naujo skaitytoj aus, tai

didelia geradejyste padarytu
del iszdavystes. Bandykite
taip padaryt, mieli skaitytojai,
o “Saule” bus jusu didžiausiu
laikraszcziu. Acziu!

o

o

o

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

In Tel Aviv miestą, tris sy
— Jeigu nori su manim ko No.J02— Prakeikta, meilin No.158—A p i e Kapitonas
SAPNAS
MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
kius ženotas žmogus teisėjui
voti, tai asz pasiduot turiu, po gas kriminaliszkas apraszy- Stormfield Danguje; Pabėgė
.
.
.
‘
MALDA
.
.
.
pasiaiszkino kad jo nauja žmo
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
nios nelaisvei, esmių josios be uias, 202 pus, 50c.
na buvo ji sumuszus, intardaNo.103—Vaidelota, apysaka Vagis. 60 puslapiu, 20c.
Viesz. Jėzaus ir laisviu.
ma ji kad jis viena naktį buvo
— Asz jokiu belaisviu ne isz pirmutines puses szimtme- No.160—Apie Po Laikui;
Motinos Szvencz. noriu turėti; bet sziame karte czio
In Wichita Falls, Texas, fab praleidęs su savo antra, žmona,
iszimta isz Lietuviszku Per Neatsarguma in Balta
rikantas J. S. Bridwell buvo kai jis visa ta nakti buvo bu
turi ponas tarnauti man ir gau užlieku. Su paveikslais. 177 Vergija; Pusiaugavenis; Vieszsavo darbininkams paskelbęs vęs su savo pirmąją 'žmona.
Sapnas Motinos Szventi kelis žiedelius vandeniu ra dideliu puslapiu, 35c.
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
kad jis penkios deszimts dole
cziausios,
mieganezios
dastų kurios ten, ana ežerėlije No.lll—Sziupinis (3 dalis) Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
riu Ibona duos visiems savo
ant kalno Alyvų, žemei
In Jackson, Tennessee, vie-'
auga, nes jom noriu savo plau talpinusi sekanti skaitymai: Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
darbininkams kurie per visus nas žmogus, suareseztuotas už I
Batanijos,
bažnyczioj
kus p-apuoszti, o tai del to, kad YTa isz maiszo -iszlins; Apie bo dės ir Kitus Dangiszkus Kū
metus nerūkys. Dabar trisde- virimą munszaines, teisėjui pa
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
sziandien ketinu būti ant ba ba ka negalėjo savo liežuvio nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
szimts du darbininkai isz įpus- siaiszkino: “kai tie policijanliaus pas grafas. Pasirūpinki sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
treczio szimto laukia tu bonu, tai mane suicziupo, jie sako kad
Knygos Did. 3%x5% col.
smaiga idant Ibutu galima su ■Galinga ypata galybe meiles; Apie 100 puslapiu35c.
nes jie pasirenge po prisieka asz buvau arti to munszaines
TIKTAI, 25 Cts.
tuom-gi pritraukti žiedus prie Kaganiszka lazdele; Boba kaip No.166—Apie Suuus Mal
pasisakyti kad jie per isztisus katilo. Tai tikra melagyste,
kraszto.
ir visos bobos; Teipgi juokai, ki aus ; Iszklausyta AL a 1 d a
metus nei vieno cigareto nėra Gerbiamas teisėjau, asz tuo
SAULE PUBLISHING CO.,
— Gerai, atsake Konradas, rodos, trumpi pasakaitymai ir Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
surukę. Ta kompanija tiems laiku jau buvau daugiau kaip
begu tuojaus. Tos kvietkeles t. t., 52 puslapiu, 20c.
No.17,2—Apie Duktė Mariu;
nerūkantiems
darbininkams myle nuo to katilo.”
tau labai pritiks, bet kuom-gi
No.112—Trys apysakos apie Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
dabar iszmokes apie tūkstanti
man už tai isznagradinsi'!
bus dar geresnis ateinaneziais
pinigai galva-žudžiai; Ražan- piu, 20c.
szeszius szimtus doleriu.
Dabar politikieriai sako kad metais. Fabrikantai spėja kad
— Gražia padėka vone, at czius iszgelbsti nuo smert; Szv.
No.173—Apie Talmudo Pa
Eisenhoweris ne už ilgo pa žmones dar daugiau nauju na
Kristupą; Juokingi szposelei;
sake Filija trumpai.
slaptys ; Du Mokiniu; Kam IszIn Plainfield, New Jersey, skelbė kad jis in rinkimus ne mu ir nauju automobiliu pirk
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Konradas vienok pakratė su Kaip traukt giliukingai Einiki davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
dvideszimts dvieju metu poli- stos. Jo sveikata jo neleis.
si® ateinaneziais metais.
ir kiti szposeliai, 20c.
galva ir tarė:
cijantas norėdamas garbes už
kaipo ir asz, viso gero del ta — To mažai mano brangi No.116—Istorija ape Siera- No.175—Kuczios Žemaites;
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
sitarnauti, padege kelis namus,
Bet nieko nebus paskelbta
Mokyklų taksos dabar jau vęs. Pasveikyk nuo manės ir gulbele.
ta. Puikus apraszymas. 119 darė Anglis; Kaimiecziu Aimakad jis tenai pirmiausiai pri iki po Sausio menesio.
dideles, bet bus dar didesnes nuo paezios mano, kuri jau gal — Na tik pasiskubinki. puslapiu, 20c.
navymai; Eiles; Kokis Budais
būtu ir kituls iszgelbetu ir taip
ateinaneziais metais ir dar di paskutiniu kartu jus sveikina, Niekai toki® tarnas isz pono, No.119—Keturios istorijos,
Apgavikai Apgauna Žmonis;
sau garbes užsitarnautu, buvo Jeigu Eisenhoweris paskelbs desnes po tam.
musu gimines.
kuris nori tarnaut, -bet prisaky apie Gražia Haremo Nevalnin- Prietarai ir Burtai; Juokai ir
suaresztuotas. Policijantas Ha kad jis nestos in rinkimus, tai
Pasilieku gero velinaneziu mu ponios neiszpildo.
ke; Luoszis; Viena Motina; Paveikslai. 20c.
rold C. Hill dalbar sako kad jis galima tikėtis kad Vice-Prezi- Dabar žmones daug pinigu prieteliu.
— Ar lauksi ežia mane iki Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., No.176—A-Be-Cela, Pradžia
mistiną, kad jis kaip nors, kur dentas Nixonas paskelbs save skolinasi, bet ateinaneziais me
J. Krog.
20c.
sugrysziu?
nors yra klaida padaręs.
kaipo kandidatu. ■
tais, banku direktoriai sako, Pabaigus Filijai skaityti — Žinoma, jeigu tik pasi No.120—Dvi istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25c.
kad žmones dar daugiau pinigu laiszka prisiartino Konradas, skubinti.
Valukas isz girios; Ant nemuPolicijantaims, New., York Automobiliu fabrikantai da skolinsi®.
Kitokios Knygos
kuri Filija paregėjus, tarė, pa — Skubinsiu, kiek inveik- no. 58 pus., 20c.
mieste buvo insakyta kad bar daug daugiau nauju auto
duodama laiszka:
No.127—Trys istorijos apie
siu.
jiems nevalia jokiu dovanu del mobiliu pagamina, bet automo Apie deszimts milijonu Ame- — Te, skaityk, ponas, ka
Duktė Pustyniu; Peleniute; No.178—Tikrausias Kabalas
Ir leidosi skubai namon.
Kalėdų priimti.
biliu pardavėjai jau nebegali rikie-cziui praleido savo atosto 'biednas pastovis raszo!
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. arba atidengimas Paslapcziu
*♦*
*♦*
Policijos
komisijonierius, tiek daug tu nauju automobiliu gas sziais metais Italijoje. ItaAteite’s su pagelba Kazyrom.
Jaunas žmogus paėmė su ko
Ka ežia man daryti ? Kal No.128—Dvi isztorijos: ValKennedy, ka tik parvažiavęs parduoti.
lijonai gerai pasipinigavo isz kia tai jausla.
25c.
bėjo pati iii save Filija, žiūrė dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
isz atostogų isz Floridos, iszmusu bagoeziu.
1
Filija buvo praskendus misNo.180—Kvitu Knygute
dama in atsitolinę jauti Kon No.132—Trys istorijos: Apie
leido insakyma kad tas polici Dabar kai darbininkai turi
lyse; matomai mistino apie
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
jantas kuris bet kokia dovana nauja ir daug didesne ir galin Daug ir Eurolpiecziu, isz ki sunku padėjimą pastoriaus. radą. Man jo sesuo aiszkiai da Anglorius isz Valencziojs, Kožnas daigtas turi savo vieta; niams. 35c.
priims bu|s laibai nubaustas.
gesne unija, tai jie tuojaus ims tu krasztu važiavo atostogauti Konradas skaitydamas apkai vė suprast, jog jis in mane paKa pasakė katras paeziuojas, 180U>—Kvitu Knygute
Komisijonierius ant rytojaus reikalauti didesniu algų, ir isz- in Italija, nes ju pinigai 'buvo to ir laikais isz szalies žvelge 'siutiszkai insimylejo. Dabar
Draugystėms, del Kasieriaus
76 puslapiu. 25c.
susitiko su apie szeszios de rodp kad kompanijos ir fabri daug brangesni tenai negu sa aut merginos, kuri to per apsi- tikrai dasižinosiu ar teisinga
yra nuomone ponios Rozalijos. No.129—Keturios istorijos: nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
szimts 'biznierių ir visiems kantai sutiks ir tuojaus viską, vo krasztuose.
mislinima ne|patemino.
Man ežia ilgai būti netinka, o Ketvirtas Prisakymas Dievo; kimu. 25c.
jiems insake kad policijantams dar labiau pabrangins.
Pakėlus Filija akis ant Kon
Katalijeigu asz ne apleisiu ju namo, Keliautojai in Szventa Žeme; No.194—Trumpas
nevalia, jokiu dovanu priimti.
In Hoehenrain, Vokietijoje, rado, akys abieju susitiko.
Beda; Tamsunus prigauna. 58 kiszkas Katekizmas, pagal isz1 '
••
Bet farmeriai nieko isz viso policijantai uždraudė szluotu —■ Biednas dėdžius! Tarė tai Konradas turės ji apleisti.
guldima Kun. Piliauskio, su
pusiapiu, 20c.
Žydai, del savo naujo. Israe to negaus, ir už tai jie dabar gamintojui Hans Christian jis. Jis su savo paezia neturėjo Turiu neatbūtinai gauti kėlės
tais kvietkeles sau nusiskinti ir No.133—Dvi istorijos: Neuž nekurias Naudingais Padėji
li© kraszto, isz Amerikos pra- taip pyksta ant Republikonu. Sachsenhanuner lankytis.in sa- linksmos dienos.
'nereikalauju laukti jo sugryži- mokamas Žiedas, Drūta Alks mais. 35c.
szo ir stacziai reikalauja, pen Ir darbininkai kurie nepriguli liunus, nes jis pasigerdavo ir
— O ka-gi daryti, turi tai
No.196—Stacijos arba Kal
kios deszimts milijonu doleriu prie uniju dlbaar gero žodžio sumuszdavo savo -žmona. Už kytis su vale Dievo. Bet gaila mo, apsieisiu ir be jo pagelbos. ni. 62 puslapiu, 20c.
keliu dienu jo žmona paprasze jam su; ja skirtis. Nes tai yra Nuskynė sau ilga szaka nuo No.134—Dvi istorijos: Baisi varija Viesz. Jezuso Kristuso
del apsiginklavimo."
neturi Relpulblikonams.
15c.
policijantu pavėlinti jos vyrui žmogus pilnas dorybes; žinau medžio ir su pagelba szakos Žudinsta, Urlika Razbaininka,
No.197—Graudus Verksmai
In Louisville, Kentucky, ke Iszrodo kad Republikonai lankytis in tuos saliunus, pasi- kad kenezia dideli sopuli szir- stengėsi pritraukti visa krūmą 43 puslapiu, 20c.
žiedu
prie
kraszto;
'bet
kad
ta
No.141—Apie Kalvi Paszku, arba Pasibudinimas prie Apturios deszimts penkių metu dabar darbininku uniju bosu aiszkindama kad “dabar jis dyje isz priežasties netekda
padaryti negalėjo, tarė pati in ležinis Vyras, Smakas ir Niki mislinimo Kanczios Viesz. Alųamžiaus • žmogus pasivogė du bijosi ir ima jiems pataikauti. parsinesza alų namo ir paskui mas paezios, kuria, mylėjo.
save:
su Jezuso Kristuso. Knygute
tas. 61 puslapiu, 20c.
su tuszcziomis bonkomis daužo
doleriu penktukais.
Vagis,
— Kam-gi paeziavosi su
— Ar-gi ne galu padaryti
reikalinga ant Gavėnios. Pa
Wesley Sawchuk, isz Detroit, Bizniereiai spėja kad biznis ja ir jos vaikus.
silpna motere ? Tarė Konradas, teip, kaip kitados darydavau, No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip gal senoviszko būda, 15c.
Michigan, prisipažino- prie tos
tame jo paties klaida.
kada norėjo sau nusiskinti tu Kuzma Skripkorius Likos Tur No.198—Gromata arba Mu
vagystes. Teisėjas ji pasmerkė
— Gal jusu draugai yra
— Paeziavosi su ja del to,
mėlynu žiedeliu, kurie augo tingu Ponu. 35c.
ka musu Iszganytojaus Jezuso
ant penkiolikos metu in kalėji nusiminė ir neramus laike
kad ja mylėjo.
upelyje, tekaneziam pro musu No.142—A p i e Paveikslas Kristuso, peraszyta isz gromamą.
szios bedarbes, tai pasakykite
— Sakai, kad ja mylėjo,
darža? Czia niekas nemato: Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo tos rastos grabe musu Iszgany
Ne už dyka, senis Butkuj jiems kad užsiraszytu sau
bet vargei dalbar jau ja mylines
žmones visi dirba laukuose, o Jerukausko, Osieczna. 40 pus tojaus Jeruzolima. 10c.
mums seniai patarė, sakyda “Saule”, o bus jie jums už tai
isztikro jau gal savo szirdi se
ponui studentui nesinores in lapiu, 20c.
No.200—Eustakijuszas. Is
mas: “Vaikeli, jeigu jau vog dėkingi, nes “Saule” priduos
nei yra atidavęs kitai.
savo baltas rankeles paimti
No.144— Apie Ranka Ap- torija isz Pirmutiniu Amžių
si, tai vogk tiek, kad jaut rai jiems smagu gyvenimą ir nu
— Navatnu esi sziandien,
karti, del to turės bėgti net in veizdos, Nedaejusia Žudinsta, Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
tas in pekla nujotai.”
varys ju nuliūdima.
Vargelius Lietuvoj ponas, blusti jeigu tai sau pri- laukus paimti koki berną, per Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę No.201—Istorija apie Amži
leidineji. Sakau ponui, jog pastai neveikei sugrysz.
va Zokoninka Bernadina. 61 na Žydą. Jo kelione po svietą
Detroit mieste vienas 'žmo
toris
Krogas
be
apmaudos
my

Giedu
dainele,
savo
giesmele,
Ir
tai
pasakius
atsisėdo
nu

puslapiu, 20c.
ir liudymas apie Jezu Kristų.
gus ’buvo suaresztuotas už per Istorija Apie . . .
lėjo savo paezia ir myli; o jeiApie rupesnius, vargelius
siavė czeverykus ir sztriumpe- No.145—A p i e Velniszkas Pukius apraszymas. 20c.
greita valžiavima sui savo auto
: gu isz priežasties josios ligos
“AMŽINA ŽYDĄ” Lietuvos kraszto, ne teip
les, pasikėlė szlebes, laikydama Afalunas Kaip Studentas Lo No.202—Novena, Stebuklin
mobiliu, ir 'turėjo užsimokėti
neturi laimingo gyvenimo, tai
iszraszto,
jais su kairiaja ranka, o in de- jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste go Medaliko Dievo Motinos
penkios deszimts doleriu, nors Jo kelione po svietą ir liūdimas Giedu senųjų žodelius.
tuo-m daugiaus vertas guodoszinia paėmus szaka iusibrido buklinga Puodą, Dainele. 47 Garbei. 15c.
nes
ir
pasigailėjimo,
nes
kanjis stengiesi pasiteisinti kad jis
apie Jezu Kristų.
Kalnai ant kalnu, o ant tu
in vandeni, dairydamasi aplink puslapiu, 15c.
No.203—Knygute, Tretinin
trei
ir
be
murmėjimo
taji
kry

yra savininkas tik užpakalines
kalnu,
*
Per paczta, 25 Centai.
ar jos kas nemato, ypatingai
No.146—Apie Auka Nihilis kių Seraphiszkas Officium. 15c
dalies to automobiliams, ir kad SAULE - Mahanoy City, Pa. Kalnai ir maži žalneliai,'
žių neszioja.
žiurėjo in ta szali, isz katros
tu, Stebuklas Kuczios Naktį.
Matydamas Konradas, kaijp
jo draugas yra savininkas pry1Tenai Lietuva per amžius
turėjo sugryszti Konradas.
62 puslapiu, 20c.
szakines dalies.
Filija užstoji* ir gina pastori
buvo,
Kaip Užsisakyti Knygas:
, — TOLIAUS BUS —
nuo
neteisingu
apkalbėjimu,
No.148
—
Apie
Joną
ir
Alena,
Trys Istorijos
Kaipo sako musu seneliai.
tyczioms kalbėjo toliaus tik
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
In Buffalo miestą, New York Apie Irlanda arba Nekaltybe Ten miszkai snaude, ten
HEgr” Užsisakant knygas is*
apie ta pati dalyka:
No.152—Apie Kajimas, Drū
žmogus, suaresztuotas ulž val Suspausta; Robertas Velnias;
meszkas gaude
KATALOGAS tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
— Asz, isztikro, noretau
kata, Ipasiiprieszino ir teisėjui Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- Kas dien Lietuviai isz seno,
tik numeri knygos. Pinigus
būti luomoje pastoriaus ir tu
lapiu, 20c.
KNYGŲ
pasiaiszkino kad jis nėra val korius riko Turtingu Ponu.
Uže, braszkejo medžiai nuo
siuskite per Pacztino Moni-Orrėti tokia užtarytoja, tai -palaiNo.155—Szakinis Nedoras
kata, kad jis turi ineiga isz pa- Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
vėjo,
deri, Express ar Bankine Mo■kytau
save
už
visiszkai
laimin

Žydas,
Du
Draugai.
136
pusla

Visi
pirmieji
Katalogai
dabar
szelpos.
Ten kur Lietuviai gyveno.
ni-Orderi, o jeigu norite pini
Saule Publishing Co.
piu,
35c.
ga
žmogų.
yra
negeri.
Szis
Katalogas
Ir labai buvo plati Lietuva,
gais siusti, tai reikia Užregis
No.150—Apie Duktė Akme— Asz kožnani galu būti užima visu anų vieta, todėl
Daug
ana
žiamiu
ingijo!
truoti laiszka su pinigais.
In Kansas City miestą, Kan
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
užtarytoje; tu esi iszmintingas
užsisakykite
knygas
isx
Žmones
laimingi
buvo
IUW Nepamirszkite dadeti
sas, asztuoniolikos metui am Visu Ražancziaus
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
vyras. Atsake Filija.
szito Katalogo
turtingi,
deszimtuka ekstra del prisiunžiaus nuotaka, pareikalavo- dislaptį.
61
puslapiu,
20c.
—
O
kaip
apie
mane
aplaiPaslapcziu
Maldos
Nr.
1955
Niekur ne buvo vergiju.
timo kasztu.
vorso, sakydama kad jos vyras
No.151—Apie Vaitas Szvilkai?
Ar
noretumai
mane
kame
jai pamelavo kai jiedu apsige Del Ražancziaus Draugijos
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
apszviesti T
ISTORIJOS, PASAKOS,
Nariu,
ant
mažu
korteliu,
ku

ni jo. Jis sake kad jis buvo tik
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
APYSAKOS, IR T. T.
— O ne! Asz suvis nenoriu
rios
telpa
in
maldaknyges.
Vi

septynios deszimts asztuoniui
SKAITYKIT
nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
tamista
apsz.vietinet,
tik
girdė

szio adreso:
metu amžiaus, kai jis tikrumo sas setas $1.00. Prisiunskite
No.153
—
Apie
Gailuti,
Du
No.
101
—
Kapitonas
Velnias,
dama
neteisingai
kalbanti
apie
“SAULE”
je buvo penkiais metais senes savo orderi ir viena doleri ant
dora -pastori Kroga, stojau ap-t Puikus apraszymas, didele Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO„
adreso: Saule Publishing Co.,
nis.
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. A.
lapiu, 20c,
knyga, 4(H puslapiu, 50c.
ginime jo.
PLATINKIT!
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Kas Girdėt

DUKTĖ MARIU

Pypkes Durnai

“SAULE”

Duktė Mariu
(Tasa)

dažnai turėjo del pataisimo
sveikatos, pamesti mokykla ir
In dvi sanvaites velau užva gyventi ant provincijos. Bet
žiavo priesz gonkeles kleboni sziandien turėdamas jau dvijos briczka pakinkyta pora deszimts szesziu metus am
puikiu juodbėriu, karais tai žiaus, baigė mokslą ir szimeta
iszvažiavo Fili ja isz tos apylin ketino iszduoti egzaminą.
kes kur užaugo.
Ponia. Rozalija, tokis buvo
— Tai dabar t u r e s i m e vardas sesers Konrado, arba
mudvi skirtis, tu mano mielau- paczios užžiuretojaus giriu, birses kūdiki, kuriuom apteikė 1 v o visame panaszi iii broli ir
mus marios, kalbėjo sena gas- te ip-pat buvo be geros sveika
tos. Buvo jau nuo deszimts me
padine su aszarom akyse.
Graudus tai buvo atsisveiki tu vyruota, bet da daugiaus ne
nimas Filijos su sena prietel- turėjo metu kaip dvideszimts
ka Morta, su szeimyna pasto septynių. Dvejetą vaikeliu su
riaus bet nieko teip ne buvo jei laukė, bet Dievas ir velei atėmė
gaila palikti kaip tos puikios isz ko turėjo dideli rūpesti ir
apylinkes su taje tai buvo del baisiai isz to nyko; del to-gi tai
josios skaudžiausias atsisveiki vyras geido paimti kokia dram
geidei josios, kuri mokėtu sunimas.
Namie žiuretojaus giriu, bu raminti ja; jisgi pats per visa
vo didelis džiaugsmas, kada diena negale būti namie, nes
aplaike nuo pastoriaus laiszka, užsiėmimai dinstiszki jam nekurioje daneszinejo apie pri pavelino.
buvimą pas juos Filijos. Su Edegalis, kur gyveno užžiudidžiausiu karszcziavimu lau retojus giriu, buvo tai labai
ke josios pribuvimo, jaunas puiki vieta. Namai puikus, ap
studentas teologijos Konradas siaubta puiku sodu, iki kuriam
Horbetas, kuris mokinosi ant daeitineje didelis aužuolinas.
pastoriaus, o 'buvo tai brolis Du kelei ėjo per soda; vienas
paežio s užžiuretojaus giriu. po kairai vede in maža ežereli
Pastoris iszgirdes savo- laiszke kurio pakraszcziai žydėjo viso
mergina, del to czion visi geido kio dažo žiedais, o po deszinei
kanuoveikiause paregėti ja, vede in giria.
ypatingai Konradas nebuvo Ežerėlis tarp žalumynos me
sztant apmalszinti savo žingei džiu marguose krantuose, buk
dumo ir su didele nekantrybe veidrolas puikiause reniuose
iszrode raganaujancziu, ypa
lauke Filijos.
Matydama sesuo nerimau tingai rytmetyje laike saules
tekėjimo, kada tai aukso spin
janti broli, tarė:
— Tas musu dėdžius nerei duliai atsimuszineje nesu judi
kalingai iszgyre mergina, kas namam veju melsvam vande
nyje,. ali! Kaip puikiai, kaip
gali daug blogo pridaryti.
bdizgancziai jis tuomet iszrodo
— Na, na! Nesirūpink, ne
kaip lengva būna ant szirdies
teip jau labai man mergos da
žmogui sedincziam tuolaik pas
bar užima galva, kaip sesuo
ji, insižiurinejaiicziam in jo
sau mislini; mano galvoje teo
vandenius,
prisiklausinejenlogija, senas ir naujas instatycziam girios paukszteliu cziulmas, o ne svetiszki smagumibejimams ir kvepuojancziam
nai, atsake linksmai Konradas.
czystui kvepencziu rytiniu oru
—■ Asz mislįnu, jog szian
dien atkelaus, toji žvaigžde in giriniu! Saldu buvo teipo-gi
praleisti czion kėlės valandė
Swenborga; iszvisime ja netru
kus. Noretau žinote, ka grafie lės, tiku vakara, kada nuo mo
lino dangaus prisižvelgineje
ne pasakys kada dažinos, jog
vandeniui szviesus menulis,
tokia mergina pas save turime.
kaip plaka tuomet jauna szir—■ Teisybe pasakius, gaila
merginos!
Tarė atsidusias dis užsimylejusio.
Konradas. Yra tai biedna mer
gina, nes vienatine aut svieto, — Isztikro, tai patoga mer
neturi jokiu giminiu1, nei globė gina, kalbėjo ponas užžiuretoju.
jas giriu, rytmetyje prie pusry—■ Teisybe, atsake sesuo, cziu in savo paezia:
už tai privalonje ja priimti kaBuvo tai kalba apie Filija,
nuomandagiausai, o jeigu ne kuri da nebuvo iszejus isz savo
puikaus ir nesididžiuos savo miegkambario.
patogumu, tai ir jai ir mums Mat po kelonei buvo labai
bus smagus gyvenimas.
nuvargus, o ir vėlai pribuvo m
— O teip! Užvtirtino Kon czionais/ tai pasilsio reikalavo.
— Bet vakar nebuvo viradas.
Konradas, buvo truputį silp siszkai linksma ir ligi apsiver
nu ir rodėsi jog menkos yra kus, tarė pati, turėjo matomai
sveikatos, bet buvo meilum visu keliu verkti.
— To ąsz suvis nepatemijaunikaicziu.
Sunku buvo jam mokslą už nau, tarė vyras. Ko-gi vienok
baigti isz priežasties silpnos turėtu verkti? Asz vakar kal
sveikatos, kas ji trukdė, nes bėjau su ja, tai rodos buvo

‘

•

•

■

■'

v

’

Sieniniai Kalendoriai 1956m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

Dabar- po 50c arba 3 už $1.25 ‘pys

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

linksma.
— Tylėk, tylėk! Tarė pati,
nes rodos ateina tropais žemyn.
Netrukus inejo in pakaju Fi
lija, iszrodanti smage ir links
ma; tardama laba ryta, sėdo
prie stalo ir po apsimainimui
ketais žodžiais su gaspadine
namo, tarė su mandagumu:
— Dovanok man ponia., jog
vakar tuo jaus po prisisveikinimui, nepasikalbejus nusidaviau ant atilsio, nes buvau nu
vargus, o ir graudu man buvo
ir skausipas ir ugnis drasko
man szirdi, jog pribuvau, bet
pas ka? Pas žmones, suvis del
manes svetimus, kuriems neži
nau ar stengsiu atsimokėti už
ju geradejyste, jog mane pri
ima pas save, kurios nepažinsta suvis.
Neilgai laukti reikėjo Filijai
to, idant ingyti sau sanjausmas
nauju apglaubeju; netrukus
teip buvo ir ežia mylėta nuo vi-

pasilsėjo,
Kaip rodos ir atsigerti galėjo,
Bet Ibuvo ir tokiu,
Dideliu neiszmaneliu,
Kurie nepadoriai apsiėjo,
Mat szventes neiszpažintu,
Jeigui nepasigertu.
Bet jau žmonelei prie Dievo
atvirto,
Jau daugiau doresni ir

protingesni,
Jau tiek negirtuokliauja.
Kaip kur ir Naujas Metas
linksma buvo.

*

*

*

•Gimdytojams priguli nuo
vaiku,
Paguodone, meile ir
paklusnumas.
Jeigu norite turėti dėkingus
vaikus,
Bukite dėkingais vaikais
Del savo gimdytoju.
Bet kiek vaiku sziandien
Paguodoja savo gimdytojus?
Pravardžiuoja juos visaip,
Pagu'odones del senesniu visai
neturi,
Sziandien nekurie vaikai
Net savo motinos vadina
pirmu vardu,
Nes tai naujausia mada,
Paralei su tokia 'paguodone,
Dtel senesni u žmon i u
Amerikoje.

*

*

*

Kokia yra tavo mislis,
Tokis yra tavo kūnas ir
dvasia.
Savo mislimis padarai sau
pekla,
Ariba dangų ant szio Svieto.
Nekalbekie kitiems apie
Ergeli ir ’bedas gyvenimo
savo,
Nes per tai padauginsi juos.
Dainuok ir szvilpauk,
Ir atsimink kad rugojimai tau
nieko neipagel'bes.
Tiktai savo artimui
Užtrucinsi gyvenimą ir
malszuma.

SKAITYKIT
^=“SAULE”^S
PLATINKIT!

MAHANOY CITY, PA.

Potvanis Užseme Szitus Namus

Szitie namai buvo užsemti
to potvanio kuris isztiko
tris valstijas. Szita upe plau
kia in Pacifiko juras, bet

su, kaipo artimiausia giminai
te ir geriausia prietelka.
Konradas kalbėdavo in savo
seseri, užtikrinedamas, jog dedis pastoris, nemleavo suvis,
aipraszydamas apie ja, kasi ink
jos patogumo, iszmintingumo
ir jos viso budo ir apsiejimu,
nes tikrai visu kuom užsipelno
ant didžiausia pagyro.
Rozalija tankiai mistino su
gaileste, jog gal neilgai gyvens
drauge su Filija, kuria labai
buvo pamylėjus, nes ir Filija
buvo prilauki, nes kaip jai ro
dėsi, tai Filija lyg bodėjosi sa
vo szalies, pamario, kur užau
go, o ir prileisdavo, jog Filija.
gal paliko ten mylimąjį, o del
to lindi, bet norint buvo žingei
di, nedryso jos apie tai -klaustis, net vienkart brolis primine
jai ir apie tai, tardamas:
— Asz mistinu, sesuo, jog
tu vis isz szalies prisižiurinedania in Filija, mislini ko ji In
di? Mislini, jog jije jauniki pa
liko pamarijc ?
— Asz ir to pasakyti ant
tikro negalų, bet tik teip sau
prileidžia, jog josios szirdele
pasiliko pamarije.
— Jeigu musu dedis butu
nepaeziuotui arba neszlu, butu
neleidęs josios pas mus, nes Im
tu pats apsivedęs su ja; to ga^
Įima dasiprotet isz jo pągyru.
Dažnai aplaiko nuo jo laiszka,
nes ir sziandien maeziau gavus
laiszka, o isztikro bus nuo jo!
— Tai matai apie ka tu
mislini, brolau! Del jos atsiras
jaunikiu geresniu. Juk ir ežia
jau visi drueziai ja pamylėjo
me, tai del ko-gi vyrai turėtu
jos nemylėti ?
— Kad j i ji visada kalba,
jog senesni vyrai geresni, negu
jauni.
— Kad tau teologija butu
ant mislu, tai nesirūpintum
ąpie tai, ka Filija. myli ir koki
vyrai jai geriaunepatinka; o
ant pagalos ji pas musilgai nei
nebus. Mano vyras sako, jog
visa jaunuve czionaitine joje
insimylejus.
— Kur-gi ji dabar iszejo?

“Talmudo Paslaptys”

jos vandenys persilaužė per
savo krantus ir užseme ke
lis miestus ir miestelius. Tai
buvo didžiausias ir baisiau

sias potvanis kuris isztiko
szitas valstijas. Daugiausia
iszkados buvo padaryta in
Fernbridge, Californijoje.

lija?
— Turėjo nueiti in paeže
rių, atsake pati.
Ar tik ir Konradas ne
Su 283 Paveikslais
į
nubėgo paskui ja? Ir nuisijuoke
160 Puslapiu
t linksmai. Džiaugtausi, idant ji
8 col. ilgio, 5% c°l ploczio 1 nebūtu tolima nuo jo; nes tai
'! Iszaiszkma sapna ir kas ’ patogu, ir iszlavinta moksle
< ateiteje stosis. Su priedu i mergina, ve, ir jisai pasiuitisz\ planatu ir visokiu burtu, j kai in ja insimylejas. Kokios
Knyga in minksztos po- s ut nuomones tame dalyke, nes
pievos virszeliuose. :: :: į moterys visada, geriau tame
Pinigai reikia siusti su į numano, negu vyrai, ar eitu ji
]!
užsakymu:
J už. jo ?
ii Tiktai,. . . $1.00
— Nežinau, bet rodos jog
jiji prilauki jam. Jeigu-gi ji
S Saule Publishing Co., > jam atsakytu tai butu negerai
S Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ; | su mano broliu, jis padūktu isz
rupesezio ir gailesties.
— Butu labai gaila netekti
Staigai paklauso Konradas su josios trumpam laike! Tarė u|žkokiu tai nemalszumu.
žiuretojas giriu.

SAPNORIUS

!

— Nuėjo ar 1 ik ne in paežereli; maeziau neszesi su savim Czion paežerelyje aužuoline
koki tai laiszka.
buvo mielau.se vieta ir del Fi
Konradas, pamotes seseri, lijos; ežia tankiai praleidinejo1
pasiėmęs kepure skubai nusi i savo laisvas valandas, kur be
davė in aužuolina, o Rozalija, perszkados galėjo atsiduoti
stovėdama ant gonku, žiurėjo i mislymis, apie branges del jos
su nuliudimu in atsitolijenti ypatas, kokiom buvo jos priim
tas tėvas, apie kuri niekados
broli.
Netrukus po tam parojo vy I nepamirszo, o ir apie kitus sa
ras Rozalijos ir matydamas tik vo geradejus. Ypatingai skubi
ja vienh. namie, paklauso, del nosi p in ežia, kada aplaike
ko'tik vienai namie, kur yra Fi I laiszka. nuo paežio, kurias ra-

Pirkie U.S. Bonus!

Pirkie U.S. Bonus!

AIR CONDITIONED CITY
‘vb EASE THE PASSAGE OP THE COOLING OCEAN

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

Musu Skaitytojas
Jis skaito 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 1.1.
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.

BREEZES INTO THE CITV OF RIO OE JANEIRO, THE CITY
FATHERS AUTHORIZED THE REMOVAL OF AN ENTIRE
HILL BETWEEN THE CITV ANO THE OCEAN. THIS "BIG
MOVE" LOWERED THE MEAN TEMPERATURE BY

SEVEML WELCOME DEGREES! '

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

Dabar Po 25c. :I
64 pus. Did. 5x7 col.:
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THE INDIANS
HAD A word FOR it

SSp

THERE REtyULARLV. ‘

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

szinejo in ja sena prietelka jo
sios Olseniene, pastoris Krogas
o ir kriksztu tėvai žuvininkai.
Aplaikus sziandien laiszka ir
pribuvus in ezionais, atsisėdo
ant suolelio, kuris buvo pritai
sytas pavesija medžiu, ir atsi
dusus, tarė pati in save:
—• Na, dabar norint galėsiu
užganėdinti savo žingeidumą,
dasižinojimus apie savo gimti
ną. szali.
Ir perplesze' konverta, iszeine laiszka ir pradėjo skaityti
kuris buvo sekaneziai paraszytas:
“Brangi Filija!
Negalėjau nuo senei pas ta
ve raszyti, nes buvau laibai su
sirūpinės liga mano paczios.
Prie užsisenejusios ligos prisi
dėjo da ir uždegimas plaucziu.
Vakar gydintojas, apreiszke
man, jog ne tiktai jos dienos,
bet ir valandos gyvenimo jo
sios yra jau suskaitytos. Gali
suprasti, kaip skaudžios tos
valandos yra mano gyvenime,
laukent smerties drauges gy
venimo savo. Pats permatau,
jog netrukus apleis mane, ir
nežinau ka pradėsiu po smert
mano brangios paczios.
Sziandien tiktai tiek galu pa
sakyti, jog ir tu drauge sm ma
nim apgailestausi pabaiga gy
venimo paczios ir suraminsi
mane savo gera patarimu, ka
turėsiu daryti su likusiom sie
rai om.
Tuolaik siuneziu mano paveikinima, o ir nuo visu tavo
pažinstamu, kurie vėlina tau,
(Tasa Ant 2 Puslapio)
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amž., laiszkaneszis isz North važiavo kur ir kokis procentas,' kad autobusio draiverys butu! keliai kaip tik yra kompanijų,
east Philadelphijos, in Brides- kokis nuoszimtis žuvo?
suaresztuotas už per greita va nuosavybes.
burg buvo suaresztuotas ir pa Daug kalbama apie per grei- į žiavima? O jis veža daug dau Asz, savo darže galiu ir be
dėtas ant penkių szimtu dole ta važiavima, apie važiavimai giau žmonių negu paprastas laisniu važinėti ir galiu kaip
riu kaucijos del valstijos teis iszsigerusiu, bet retas kuris ka’ automobiliaus draiverys.
greitai asz noriu važiuoti, bile
— Szaltas ir nepastovus
mums
sako
apie
musu
isz
ma-į
mo
už
tai
kad
jis
iszmete
dau

Ir ar kas mums iszaiszkintu I asz neiszvažiuosiu ant vieszke
oras.
giau kaip tūkstanti laiszku per dos iszejusius vieszkelius, apie ka tie valstijos policijantai da-1 lio ar ulyezios. Tie ‘Turnpike’
— Seredoj pripuola Szv.
Kalėdas, nenorėdamas juos isz- musu regulas, instatymus ant ro ant musu tu nauju “Turn keliai, ant kuriu reikia kompa
Hig'ino, o Tautiszka Vardine:
vieszkeliu, apie musu policijan- pike” keliu, kurie yra invairiu nijoms mokėti yra kaip mano
neszioti.
Gryžulis. Ir ta diena: 11)51
Viskas butu jam buvę gerai tus kuriu darbas, rodos, ne per kompanijų nuosavybes, ir nie ar jusu daržas, tikra ju nuosa
motuose Tauta Sanjunga 'pra
jeigu ne vejas, kuris kelis laisz- spėti, ne pamokinti bet visus ko bendra neturi su jokiu mies vybe. Geriausias tam priparodėjo derintis del taikos Korė
kus isznesze ant ulyczlos kur sueziupti, in “lakupa” pitup- tu ar valstija? Tos kompanijos dinimas yra kad tos kompani
joje; 1934111., Amerikos Laivy
praeinantieji žmones juos rado dinti ar keletą szimtu baudos gerokai pasipiniguoja isz tokiu jos tuos savo Turnpike kelius
no szeszi eroplanai atskrido
uždėti.
ir sugražino in paczta.
keliu, imdamos geru pinigus užtveria, kaip mes savo darža
isz Californijos in Hawaii in
Paczto inspektorius sako
Eroplanas nukrinta, trauki-1 isz tu kurie tais keliais važiuo užtveriame.
dvideszimts 'penkias valandas;
kad tas jaunas ir naujas laisz nys susmusza; retai kada la ja. Reiszkia, cz'a yra kompa
1940m., Amerikos Laivynas
kaneszis jam prisipažno kad kūnas ar inžinierius yra kalti nijos nuosavybe, ir valstija
praszo pusantro szimto nauju
jis buvo dvylika pundu laiszku namas. Bet kai tik automobi nieko bendra su tais keliais ne
kariszku laivu kurie kasztuos
iszmetes.
lius susimusza tai policijantai, turi. Tai kam musu policijan
apie $2,503,000,000; 1944m.,
teisėjai, laikrasztininkai ir visi tai, kur e yra musu taksomis
Prezidentas Franklin 1). Koosie
tokie padupezninkai tuojaus užlai'kcmi turi tuos kelius ser
PHILADELPHIA. PA —
veltas uždraudžia visas darbi
reikalauja daž noti kas czia gėti? Mes jiems algas mokame, Miesto valdžia yra paskelbus
ninku straikas;-1942m., Ameka’tas?
teisybei, valstijos policijantas kad jos darb’ninkai surinks ir
rikieeziai susikirto su Japo
Jeigu policijantai taip aky o jie kompanijoms dirba# Po paims visas Kalėdinės egleles,
nais-ant Solomon Salų.
OAKLAND, CALIF. —
liai sergsti vieszkelius, tai ko neturėtu turėti jokios teises jeigu tik žmones jas padės ant
— Ponia J. Petrikiene isz
Szeszios deszimts metu am dėl ne ir geležinkelius? Ar jus ant kito žmogaus ar kompani savo laiptu ar prie duriu.
■
Fraekvilles, ana diena lankėsi
žiaus Wood Soanes, “Oak kada kur matete ar skaitėte jos žemes, o tie “Turnpike” ' Valdžios atstovai gerai žino
mieste sti reikalais ir prie tos
land Tribune ’ ’ laikraszczio:
kad sunku miestiecziams savo
progos atsilankė in “Saules”
Yogi Berra, beisbolinin- j me kraszte, czia su savo sū redaktorius netyezia nusiszoKalėdų egleles kur nors padėti
Redakcija del pirkimo Sieni kas kuris per tris metus bu numis, namie, in Woodcliff,
ve, kai jis czystino revolveri, į
ir už tai visiems valdžios dar
niu 'Kalendorių del saves ir vo skaitomas kaipo reikalin New Jersey. Vaiku vardai
savo namuose. Jis keletą revol- Į
bininkams insakyta visas iszsavo motinėlei, ponia M. Rau- giausias beisbolininkas visa-' Timmy ir Larry.
veriu turėjo ir mėgdavo rinkti!
| mestas egleles surinkti.
linaitienei isz Shenadoro. —
senus ar nepaprastus revolve-Į
Valdžia taip daro kad žmo
Acziu už atsilankymo.
nes tas egleles nepaliktu savo
vai re, nuo 533 W. Malianoy' amž’aus Josephine buvo nu- rius.
-— Ketverge pripuola Szv.
namuose ir taip Sudarytu pa
uly., ana diena sugryžo namo, veszti in Misericordia ligonine.
Arkadijų, o Tautiszka Vardi Seržantas N-evarre pirma kar- Kas czia buvo kaltas dar nevoju gaisrui.
ne: Abaris, taipgi ta diena:
Žmonėms nieko nekasztuos
ta instojo in tarnyste Rugpiu- aiszku.
1822 metuose pirmutine Senai kad darbininkai j u Kalėdų egežio 4-ta diena 1920 metuose, o
-------------------- -—torka Amerikoje, ponia Hattie
■ lėlės isžvesz ir patys ant dumW. Caraway, isz Arkansas; antra karta instojo Rugsėjo Į P)VIF III
po sudegins. Jie taip daro da
czia diena: 1942 metuose. Jo
1938 m., Sovietu Rusijos pir
bar ir taip vėl darys po Trijų
paskui i imi vieta, buvo Westmoji “Raudonoji Taryba” su
Karalių, kad mieste nepasilik
over Air Force Base, Westsirinko; 1950m., tiw's žuvo ir
tu nei viena Kalėdų eglele, ku
over, Mass.
penkios deszimts asztuoni din
ri galėtu dideli gaisra pradėti.
— Petnyczioj pripuola Szv.
go, kai Anglijos povandeninis
Veronikos, o Tautiszka. Vardi
laivas, su 1 .marinas, “Trucu
BALTIMORE, MD. — Balne: Basmantas. Ir ta diena:
lent” nuskendo; 1945m., Alitimores policija buvo prane1935 m., .Sovietai suare-ztavo ■ SANTA ROSA, CALIF. —
jantai su Amerikos kareiviu
szus per laikraszczius ir per ra
devynis daktarus, dauguma ju j Dvidsezimts metu amžiaus,
pagelba prasimusze per Vodiją ir televizija kad policijan
buvo Žydai; 1882 m., Graikai j Ponia Frances Van Duren, isz
kiecziu karo Įranta ir vijasi
tai sutinka parveszti inkauszuViskas
taip paszieliszkai
paskelbė savo nepriklausonry-1 San Francisco, užsimusze kai
Nacius.
si, pasigėrus! žmogeli namo,
brangsta, tavoras, popiera, mabe; 1950m., trylika kareiviu! automobilius, kuri jos vyras jeigu tik jis jiems pranesz kad
szinos, ir darbininku algos, kad
— Isztarnaves dvideszimts
žuvo, kai eroplanas nukrito ir vairavo, nusiverte nuo vieszke jis nori taip parvažiuoti.
dauguma laikraszcziu dar la
du metui prie Amerikon lakiniu
sudužo ant Lawson Field, Ga. lio, apie septynios deszimts
Policija taip pranesze kad
George Meany czia sveiki per seimą New York mieste. biau brangsta. Redaktoriai, atjiegos, jySer'žantas Peter Nepenkias pėdas nuo kalno.
pasigerusieji nevažiuotu namo nasi su Walter P. Reuther,
Meany bus sekretorius, ir sipraszydami aiszkina kad jie
Visezkelis
buvo
suminkszGirardville, Pa.—
su savo automobiliais
William F. Schnitzler, sek- jękiu budu negali galas su galu
kai jųdviejų unijos susivietintas
nuo
nuolatos
lietaus
ta

Ponia Akvikija Veziene, nuo
Bet kai du tokie įnkauszu- nyjo ir sudarė viena galinga
retorius-izdininkas; o Reu suvesti.
me
kraszte.
457 W. Malianoy uly., pasimirė į
“Saules” redakcija nenori
sieji žmogeliai paszauke poli- unija, kuri dabar savo na ther, buvęs Automobiliu
Jos
vyras
dvideszimts
szeparieta Ketverge vakara savo Į
cijantus ir prasze kad jiedu rius skaito daugiau kaip szeDarbininku unijos preziden dar labiau savo skaitytojams
sziu
metu
amžiaus
artistas
su
namuose. Velione atvyko iszi
butu parveszti namo in Anna sziolika milijonu darbinin tas dabar bus visos tos Fe pąbranginti “Saule” ir nepa
savo
nuotaka
važiavo
in
jų

Lietuvos 1904 metuose ir aip-Į
brangins, jeigu kaip nors bus
polis, apie dvideszimts asztuo- ku. čzita vienybe jie sudarė
deracijos virszininkas.
dviejų
namus
kalnuose,
netoli
sigyveuo Girardvillcje. Prigu
galima iszsisukti!
nios mylios nuo Baltimore, ponuo
Occidental,
kai
jųdviejų
lėjo prie Szv. Vincento pavapi-,
Bet, už tai “Saules” redak
licijantai jiemdviem patarė
automobilius
pasklydo
ir
nusi

jos ir prie moterių 'bažnytinių
cija labai gražiai praszo visu
iszsimiegoti ir patiems ant ry
verte
nuo
to
kalno,
netoli
nuo
draugijų. Jos pirmutinis vyras|
“Saules” skaitytoju in laika
tojaus parvažiuoti.
Sebastapol.
Jo
nuotaka
buvo
mirė daugelis metu atgal. Pali-I
užsimokėti už savo prenumera
to
trenksmo
iszmesta
isz
autota, kad redakcijai butu mažiau
ko savo vyra Anlana; du sunn:
mobiliaus
kai
tas
automobilius
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
Algeria Dongą ir Kunigą Viri- j
apsivertė
ir
nukrito
nuo
to
kal

luoja ant laiko užsimokėti.
ca J. Veri, vikaras in Szv. Ka-j
no.
zimiero parn ;ija, Philadelphia,Į
Pirmiau “Saules” redakci
Pa., tr ■> dukterys: Veronika,į
ja galėdavo laukti per koki tai
!aika, kol skaitytojai užsimoka
namie; sesute vienuole S. M. j
už savo prenumerata. Mes jums
Jovanna, Szv. Antano Mokyk-1
siusdavome “Saule” kad ir per
oje, Lliilade’phia, Pa., ir siesu-l
kelis menesius, ir laukdavome
te Motina M. Leoniat, Mokyk-j NEW YORK, N. Y. —
WASHINGTON, D. C. —
ko] jus užsimokėsite, “bet da
.oje Newtown, Pa., taipgi tris Marinu Kapitonas
Harold Valdžia, laikraszcziai ir radi
bar, aplinkybes tokios, kad mes
amikus ir viena įpro-anuka.: Henrich buvo dingės nuo Ku- jas tas žinias mums zaunija
negalime laukti!”
Laidojo Paned(4io rita su anie-, criu vakaro, kai jis buvo isz- diena isz dienos ir sako kad
gomis in Szv. Vincento 'Jažny-1 ; rides isz Cherry Point, North draiveriai yra žmogžudžiai,|
Už tai, mes visu savo geru
ežioje deszimta- valanda ryte,1 Carolina, in New York, in sa kad musu vieszkeliai musu au- j
skaitytoju labai gražiai praszome priesz laika, ar nors ant lai
ir ] a aidota in parai; ii jos kapi-i vo namus. Jo lavonas buvo su tomobiliai iszžudo
daugiau:
ko už “Saule” užsimokėti, kad
lieso iu Frackvilleje. Graboriai; rastas ant Rockaway mariu žmonių negu kuris karas.
mes galėtume jums “Saule”
M. J. McDonald and Son laido- Į kranto. Bet jo eroplanas dar
Gal visa tai tiesa. Žinoma,
.i".
I nebuvo surastas.
vis siuntinėti.
visiems mums liūdna ir skaudu
Folicijantai dabar jieszko jo i!kad tiek žmonių, per szventes
Daug laikraszcziu yra insteivieno inžino mažo eroplano. Jie pražūva.
ge taip vadinama “Popieros
sako kad tas lakūnas teveik Bet czia tik puse tiesos! Kai!
Fonda,” in kuri renka aukas
galėjo savo namus užmatyti jie mums tuos skaiezius duo-Į
isz savo skaitytoju, kad butu
kai ta nelaime atsitiko.
galima laikraszcziams popie
d a, jie mums nepasako kiek;
Czia, szita gražuole tyczia
ros nupirkti. Mes tokio fondo
Spėjama kad jis iszszoko isz automobiliu per tas szventes
PHILADELPHIA, PA. —
mus arzina pasirodydama
neturime, bet nuoszirdžiai ir
szitaip ir norėdama parodin- Keturios deszimts dvieju metu savo eroplano pirm negu tas jo buvo ant musu vieszkeliu. Ar
vieszai padėkotume tokiems
ti kad Capistrano kraszte amžiaus policijantas Frank eroplanas nukrito in juras, in gi nebutu geriau ir teisingiau
geriems musu laikraszczio rė
mares.
Walter Reuther, Preziden linga unija.
mums duoti ir paskelbti ne
szilta ir gražu, nežiūrint kad Morse buvo nuvesztas in Phi
Czia sėdi po deszinei New mėjams, kurie ir mums padėtu
skaiezius, ne kiek žuvo, bet ko-| tas Automobiliu Darbininku
mes dabar turime sniegą ladelphia General ligonine,
York miesto Mayoras Ro nusipirkti popieros “Saulei.”
kis nuoszimtis žuvo. Laikrasz unijos, czia kalba in 1,450
kasti ir kelias paklodes užsi apie treczia valanda isz ryto,
Bet, kas mums ir jums svar
bert Wagner.
cziai duoda prilyginimus kad delegatus isz szimto keturios
kai jo automobilius susimusze
traukti kai einame guljbi.
Prez. Eisenhoweris per te biausia, tai “teisingas atsily
penki ar szeszi metai atgal tik deszimts vienos unijos per
Bagocziai, kaip pauksz- su automobiliu, kuri vairavo
lefoną isz Gettysburg farmos ginimas,” mes galėtume “Sau
puse tiek žuvo per tas szventes. pirma seimą, New York
cziai žiemos laiku traukia in trisdeszimts trijų metu am
PHILADELPHIA, PA. — Bet argi jie neturėtu mums pa mieste, kai abi tos unijos su sveikino naujos unijos va le” leisti, ir kad jus galėtumėte
sziltus krasztus, kaip ir szita žiaus Mario Pizzi. Mario Pizzi
ja vis skaityti!
dus.
ir jo žmona trisdeszimts metu Dvideszimts asztuoniu metu sakyti kiek automobiliu dabar darė szita viena didele ir gagražuole.

Žinios Vietines

Yogi Berra Garsus Beisbolininkas Namie

MIESTAS SURINKS
SENAS EGLELES

REDAKTORIUS
NUSISZOVE’

Unijų Vadai Susivienyjo

FOLICIJANTAI VĖ
ŽĖ GIRTUOKLIUS Į
NAMO
|

SANVAICZIU
NUOTAKA Yra Krasztas Ir Galas
Tokiam Patarnavimui
į Žuvo Ant Vieszkelio
i

Tenai Szilta, Nors
Czia Szalta

335 ŽUVO PER
NAUJUOSIUS METUS

Daugiau Negu Kada
DINGĖS LAKŪNAS
Pirmiau

POLICIJANTAS

I

SUŽEISTAS:

LAISZKANESZIS
SUARESZTUOTAS

GUODOTIN1
SKAITYTOJAI!

