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Palaidoti Ant Vietos,
v-N
Laukiniu Žmonių
Tarpe

PHILADELPHIA, PA. —
LEWISTOWN, PA.
Penkios deszimts metu am Policija sako kad policijantai
ECUADOR. — Penki Prožiaus Hurley Treaster, isz De sueziupo dvideszimts trijų me
testonai misijonieriai isz Ame
catur Township, netoli nuo Le tu amžiaus LeRoy Davis ir ji
rikos, buvo nuvažiavę in Ecua
NEW YORK, N. Y. —
wistown, buvo partauktas in dabar kaltina už paleidima tri
dor kraszto džiungles, lauki
Buvęs marinas ir dabartinis teismą už tai kad jis jau kele- jų szuviu isz revolverio, saliunius krasztus, ske-lbti Kristaus
policijantas New York mieste ta kartu buvo valstijos polici- ne, kur buvo daug žmonių tuo
mokslą laukiniems žmonėms,
yra dabar intartas su savo bro- jantu sustatdintas ant vieszke- laiku.
1 kurie vadinasi Aucas IndijoSzitas LeRoy Davis buvo ta
liais už apvogimą vieno vyru iį0 už vairavima automobiliaus
nai, ir jie tenai buvo nužndinti.
me saliune ankseziau, ir buvo
sztoro New York mieste.
: he laisniu.
Vienam isz j u galva buvo
Praszalintas nuo policijos
Jis teisėjui Paul S. Lehman susiginezines ir susibaręs prie
visiszkai nukirsta,
baro su tartinderiu, dvidesztabo
yra
policijantas
Joseph
prisipažino
kad
jis
jau
nuo
Kolegistai isz Delhi, Indi Respublikos instatvmo, Po
Eroplanai ju jieszkojo per
szimts keturiu metu amžiaus
Brennan,
trisdeszimts
penkių
1922
metu
vairuoja
automobinia Sun yra vice pirmininke
jos inteikia kvietku bukietą
visa sanvaite kol vienas lakū
James Frazier.
Kimjos Respublikom ir žmo metu amžiaus, už tai kad jis liu, ir niekados nėra iszsiemes
Poniai Mme, Sun Yatsen, kai
ną užtiko keturiu lavonus. Isz
Apie puse po septynių Davis i
ji atsilankė in Indija, su pa nių komisijos del Komunis- yra intartas už prisidėjimą su laisnius. Teisėjas ji nubaudė sugryžo in ta saliuna ir iszsi1 pradžių tik keturi lavonai bukvietimu nuo Ministerio Ja tiszkos Kinijos ir sesuo Po savo troliais del apvogimo ant szesziu menesiu in apygar- traukes revolveri pradėjo szau; vo surasti ir vis buvo vilties
vieno
sztorninko,
isz
kurio
jie
dos
kalėjimą.
Jis
teisėjui
tonios
Chiang
Kai-shek,
žmo

waharlal Nehru, po kaire.
kad nors penktas dar yra gy
dinti. Vienas isz tu szuviu pa
gavo
keturis
szimtu
penkios
li
au
pasiaiszkino
kodėl
jis
nenos prezidento laisvos Kini
Naszle Kinijos Respublikos
vas. Bet paskui ir penkto lavotaikė kostumeriui dvideszimts
deszimts
doleriu.
jiszsieme
laisniu:
“
Asz
stenjos.
instatymo, Ponia Sun yra
nas buvo užtiktas.
dvieju metu amžiaus Earle Bo
Jo
advokatas
prasze
isz
teisgiaus
gauti
laisnius
1922
me

o o o
vice-pirmininke Kinijos
Ponia Louella Earl ežia
Visi penki buvo palaidoti,
mo mažos kaucijos tam polici- į tais, het policijantas man ne- wie, in szlauni. Davis tada isz- maitina maža Kangaroo, ku
ant vietos. Ju žmonos taip no
jantui, kadangi jis sako kad jis iszdave tu laisniu, nes jis sa bego isz to saliuno, bet Detek
ri
jo
motina
buvo
iszmetus.
rėjo.
yra nekaltas.
ke asz nemoku kaip draivinti. ’ ’ tyvas Samuel Dutill ir polici Toki žvieriuka, kai jis mažas
Visi penki darbavosi nuo
jantas Ray Maguire ji greitai
Su tuo policijantu buvo su-;
reikia maitinti kas antra va Rugsėjo menesio susidraugau
suėmė jo kambaryje.
aresztuotas vienas jo pagelbilanda. Jie lakai lepus ir labai ti su szitais laukiniais žmonė
SEPTYNI ŽUVO
ninkas, dvideszimts szesziu me-1
retai gyvena be savo moti mis, kuriuos jie tikėjosi at
tu amžiaus Michael Scudiere,
Kongresmenas
nos. Kita toki Ponia Louella versti in krikszczionyste.
kurio brolis buvo jau du sykiu į Važiavo In Basketball
Earl stengiasi maitinti ir už
Vieno isz tu misijonieriu die
inkviepe ta sumanymą sudary patupdintas in kalėjimą ir da-'
Prieszinasi
Visas Krasztas Turi ti keturiu punktu programa.
auginti ana pavasari, bet jis nynas buvo surastas. Jame jis
Loszima
har del treczio prasikaltimo
pagavo szalti ir nudvese.
buvo inraszes kad tie laukiniai
Jam Būti Dėkingas Jis pasitraukė isz Po-Sekreto- yra intartas. Policijanto trolis
žmones su misijonieriais yra
SOUTH BEND, IND. —
riaus vietos, kuria vieta jis bu Fred yra teipgi intartas už szisusidraugavę ir kad viskas
Septyni isz New Carlisle važiaWASHINGTON, D. C. — vo užemes, teipgi be jokio at ta vagyste.
PAĖMĖ
SALIUNA
tvarkoj. Bet ana sanvaite per
Paprastai žmones mažai ka ge lyginimo, kai Prezidentas Tru- Vienas praeinantis žmogelis i vo in tasketboles loszima, kai
radij a isz tu misijonieriu atėjo
ro nori ar turi pasakyti apie manas paskyrė James F. Byr atsiminė tu vagiu automobi- ju automobilius susimusze su
Už Nemokėtas Taksas paskutinios žinios: “Mes susi
bagoeziu, milijonierių. Mes isz nes užimti Edward Stettinius liaus laisnius, ir jie taip buvo traukiniu, kuris važiavo apie
tikome su kitais szio kraszto
mažens esame pripratę skaity vieta kaipo Amerikos Sekreto suimti, nuo ju automobiliaus ^eptynios deszimts devynias
mylias in valanda. Automobi
PHILADELPHIA, PA. — laukiniais žmonėmis kuriu mes
ti visus bagoezius, milijonie rius.
laisniu. Po to trys, kurie buvo' lius buvo in szmotelius sudau-;
Bet 1950 metais Trumanas ji
Taksu sztabo agentai paėmė ir nepažinstame ir kurie musu nerius kaipo žmonijos, o ypacz
apvogti, po prisieka sake kad '1 žintas ir visi septyni tame auuždare saliuna ir restauranta pažinsta.’’ Ir po tam ju radijas
vėl pasiszauke investi ketvirta
darbininku isznaudotojus.
tas policijantas buvo vienas isz tcmcbilyje žuvo.
,
už tai kad savininkas nėra uuž- į nutilo.
Bet, musu tarpe randasi vie- i jo programos punktą. Kaipo tu vagiu.
Tu misijonieriu mažas eroDu jaunuoliai iszliko gyvi,
simokejes savo taksas nuo 1952
nas bagoezius, milijonierius, pirm'ninkas Tarptautinio At Vagyste atsibuvo apie puse
t et automobiliaus draiverka, i
ir 1953 metu. Tos taksos ne to planas buvo suardytas, su
kuriam milijonai Amerikiecziu sigavimo Sztabo, jis sudarė po septynių vakare, kai du vajos trys dukterys ir kita mer
kios dideles, asztuoni szimtai draskytas.
turėtu dabar milijoną sykiu dė protokolą, kuris dar ir szian(Tasa Ant 4 Puslapio)
Ecuador kraszto valdžia pagina ir du to sporto loszikai bu
dien yra vykdomas Pietų Amedevyni doleriai.
kui pasakyti.
vo užmuszti.
Į rikoje.
Edgar A. McGinness, szio rekzke savo užuojauta ir sake
1940 metais, Prezidentas ■
Kai jis pasitraukė isz Tru- Amerikos Pirmoji Mo-; Traukinys važiavo isz Chidistr.kto direktorius pranesza kad visiems jiems gaila kad
Franklin Delano Rooseveltas i
cagos in Montreal. Jis ta auto
l mano administracijos, 1951
1 kad jo agentai Joseph Flynn ir taip atsitiko, bet ta valdžia sa
pasiulino darba naujam New
metuose, Nelson Rockefelleris teriszke Del 1956 Metu mobiliu daugiau kaip szimta
Nicholas V. Donato paėmė ta1 ko kad ji nėra atsakominga,
Jorkiecziui, kuriam nei darbas
pėdu nunesze nuo to kryžkelio
sugryžo in politika remti Pre
restauranta ir saliuna, kurio nes tie misijonieriai gerai ži
nei alga visai nerūpėjo.
pirm negu jis galėjo sustoti, j
zidentą Eisenhoweri. (Kiek
savininkas yra George Morton. nojo kad tie laukiniai žmones
Trisdeszimts dvieju metu milijonu jis ežia padėjo niekas
Žuvo Ponia Louis Beržai,
Tas saliunas ir restaurantas yra pavojingi.
Kongresmonas
Jamie
amžiaus jaunas Nelson Aldrich nežino ir vargiai kada kas datrisdeszimts septynių metu am WhHten, Demokratas isz Lus per licitacija parduotas už Amerikos, Anglijos ir Pran
Rokefelleris, daug iszmokes žinos.)
žiaus, žmona fabrikanto in Mississippi valstijos, Kon keturios deszimts dienu, jeigu cūzijos valdžios labai norėtu
apie dideli bizni isz savo szei- Jis sugryžo in Vaszingtona,
South Bend, ir jos dukterys, greso narys, Vaszingtone pa- per ta laika tas Morton savo : ežia inlysti, nes ežia randasi
mynos milijoniszko biznio, ne kaipo pirmininkas Valdžiai
keturiolikos metu Elizabeth; reiszke savo pasiprieszinima ■taksas neužsimokes ir neužsi- daug gurno medžiose, miszkuotik Amerikoje, bet ir Pietų Patarimo Sztabo, po Prez. Eij se, bet iki sziol jokia kompa
deszimts metu Barbara Ann; ir ir nepasitenkinimą, kad vai mokės už tu agentu kasztus.
Amerikoje, sutiko imti darbi !1 senhoweriu. Dauguma Eisennija nenori jokiu kontraktu im
szesziu metu Josephine. Kiti ri ž’a nori paskirti net du
Lapkriczio menesyje taksu
Vaszinglone ant Roose velto howerio instatymu yraNelson
žuvusieji buvo: penkiolikos sz'mtu milijonu doleriu del hztabo virszin’nkas Philadel- ti ar sudaryti, nes tie žmones
patarimo. Jis sutiko tik su ta. EockcfelIerio pagindintu ir
metu Martha Kline, isz New užprrdmimo Nile upes, phijoje buvo praneszes kad jo ežia yra kaip laukiniai žvėrys.
sanlyg-a kad jam nebus jokiosI Prezidentui patarto
Carlisle; szesziolikos metu Egipte. Egiptos valdžia nori agentai jau Laiku nekries ir saalgos mokama isz valdžios.
Jis veliau tuv0 paskirtas
Thomas McCord Baird, isz paludavoti dideli prūdą kad i vo darba sanž ningai atliks.
Jo pareiga buvo sutaikinti kaipo Po-Sekretorius Texas
Carlisle, septyniolikos metu tutu gal'ma pristatyti van
Jie szitam saliuninkui buvo MPirkie U. S. Bonus!
Pietų Amerikos krasztus, su- valstijos Oveta Culp Hobby.
Roger Lindsey, isz Lydick.
denio isz Nile upes ūkinin keletą laiszku parasze, paskui
daryti koki nors sugyvenimą irI Dauguma sake ir pranaszavo
Isz viso trys automobiliai va kams kuriu žeme sausa ir vi
: r gentai asmeniszkai buvo pas
susitarimą tarp , Pietų Ameri-j kad tokiam ponui, milijonieriui
žiavo in ta basketboles loszi sai nenaudinga.
ji ateje, praszydami kad jis už
ma. Ponia Louis Beržai vaira
kos ir Vaszingtono.
nepatiks skaitytis su boba Va-I
Kongresmonas
Whitten simokėtu; po tam jau jie dauPOPIERA VEI
vo antra automobiliu; pirmas sako kad jeigu musu valdžia
Nuo to laiko jaunas Rocke-! szingtone. Bet isz to milijonie! giau neprasze bet jam insake ir
suspėjo pervažiuoti skersai ta tiek p’n'gu paskirtu Egipto
PABRANGO
felleris yra tarnavęs po tre- j riaus niekas neiszgirdo jokio
į ji perspėjo. Bet jis rodos ju ne
kryžkeli pirm negu tas trauki- krasztui, tai tada to kraszto
jais Prezidentais, be cento at-’ nusiskundimo. Jis tos bobos
paisė ir nesitikėjo kad jie isznys
atvažiavo.
To
pirmo
autoNEW YORK.
Popiera
lyginimo! Ir Vaszingtone visi klausiesi ir jos patarimais ir
farmeriai
atimtu
visa
bizni
Ponia Ramona Deitymey- I
drystu isz jo namus atimti.
laikraszcziams vėl pabrango ir
prisipažinsta kad jis sunkiau į nustatymais laikėsi, nors ne vi- er isz Lincoln, Nebreska jmobiliaus draiverys paszauke nuo musu farmeriu. Jis teip
Tie agentai sako kad, jie tu
i
policija
ir
ligonine.
ir ilgiau dirbdavo negu kuris sados su ja sutiko.
gi sako kad labai keistai isz- rėjo rasztus ir insakymus ke dar pabrangs; ir dabar vis sun
sveikina
laikrasztininkus,
kitas valdžios darbininkas. Bet Per ta laika jis darbavuosi kai ji pribuvo in New York
rodo kad musu valdžia nesu lis kitus saliunus ir sztorus pa- kiau ir sunkiau tos popieros
tiko paskirti musu žmonėms nasziai paimti, bet kad savinin pirktis. Dideles ir bagotos re
dabar jis nuolankiai nusilenk-1 Eisenhowerio sztaba ir admi miestą nuo savo keliones per
nistracija sustiprinti ir ant ko szeszias sanvaites po Euro
damas pasitraukia. >
in Tennessee Valley tik sze kai tuojaus pilnai savo taksas dakcijos dabar perkasi sau ne
SKAITYKIT
tik popieros fabrikus, bet net ir
sziu milijonu ir penkių szim užsimokėjo.
pos krasztus in Viduržemiu
Per penkis metus jis buvo | jų pastatyt.
isztisus miszlkus, kur randasi
tu tukstaneziu doleriu del
(Tasa Ant 2 puslapio)
valstijas. Ji po visus tuos j
musu atstovas Pietų Ameriko-į
“SAULE”
medžiai, isz kuriu yra ta po
panaszaus prūdo, ežia Ame
krasztus važinėjo su savo
je ir atgaivino dauguma tu
Pirkic U. S. Bonus piera daroma.
PL ATINK IT!
rikoje.
krasztu. Jis Harry Trumanui ^Pirkie U. S. Bonus! vyru, Carl.

Buvęs Marinas Intartas
Už Vagyste

*

Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50;
Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika,
Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Ctc
visados siuskite ant ežio adreso:

Milijonierius
Pasitraukia

“SAULE "
Bemokslis, berasztis kalinys,
kuris kalėjimo iszmoko kaip
raszyti, buvo suaresztuotas kai
•tik jis buvo isz kalėjimo pa
leistas. Jis ta savo nauja moks
lą greitai pavartųojo pasiraszydamas ant keliu palszyvu
czekiu. Jis buvo suaresztuotas
in Klamath Falls, Oregon.

MAHANOY CITY, PA.

No.102— Prakeikta, meilin No.158—A p i e Kapitonas
gas kriminaliszkas apraszy- Stormfield Danguje; Pabėgė
. . . MALDA . . .
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
— O kad ir teip butu, tai mas, 202 pus, 50c.
kas man gali uždraust ir in ma- No.103—Vaidelota, apysaka Vagis. 60 puslapiu, 20c.
isz pirmutines puses szimtmeNo.160—Apie Po Laikui;
Darbininkai miestuose, fab
-— Dabar jau nieko dau- ežio iszimta isz Lietuviszku Per Neatsarguma in Balta
rikuose uždirba du sykiu tiek
Į ginti nenoriu žinoti, jeigu dasi- užlieku. Su paveikslais. 177I Vergija; Pusiaugavenis; Vieszkiek darbininkai ant farmu.
Sapnas Motinos Szven- Į žinojau, jog ponia turi slaipty- dideliu puslapiu, 35c.
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Pernai, aplamai imant, darbi
mieganczios
cziausios,
No.lll—Sziupinis (3 dalis) Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
ninkas mieste uždirbo keturis
ant kalno Alyvų, žemei
talpinusi sekanti skaitymai: Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
tukstanezius ir keutris szimtus
Montevideo miesto kalėjimo
Batanijos,
bažnyczioj
muose, bet Filija; teip buvo Su Yla isz maiszo iszlins; Apie bo dės ir Kitus Dangiszkus Kū
doleriu, o darbininkas ant far- virszininkas buvo suaresztuo
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
pykus, jog jau suvis ant to ne- ba ka negalėjo savo liežuvio nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
mos uždirbo tik du tukstan tas už palszyvus pinigus. Jis
sulaikyt; Girtuoklis J urgis, li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
paisejo.
eziu doleriu.
pasiaiszkino kad jis iszmoko
Knygos Did. 3%x51/2 col.
— Ponas daktare, kam ma Galinga ypata galybe meiles; Apie 100 puslapiu35c.
TIKTAI, 25 Cts.
kai}) tuos palszyvus pinigus
Raganiszka lazdele; Boba kaip No.166—Apie Simus Malne persekioji, kodėl esi b
In Rouen, Prancūzijoje Pier pagaminti isz vieno kalinio.
ir visos bobos; Teipgi juokai, kiaus; Iszklausyta M a 1 d a
nemandagus sziandien ? J<
re Hunot buvo savo žmonos
SAULE PUBLISHING CO.,
rodos, trumpi pasakaitymai ir Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
ponas nekenti manes, del
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
perdurtas už tai kad jis pasiIn Montgomery, Alabama
kabiniesi prie manes? Asz lie t. t., 52 puslapiu, 20c.
No.172—Apie Duktė Mariu;
szidino isz jos sakydamas kad kalėjimu kaliniai buvo suimti
noriu nieko tureli su ponu.
No.112—Trys apysakos apie Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
ji nemoka kaip 'bulves skusti. kai jie spauzdiuo palszyvus pi szimteriopu kompanijų eme
davo su Amerikos Iždo Sekre — Ar vėl ponia kelausi
pinigai galva-žudžiai; Ražan- piu, 20c.
Kai jis atgavo sąmone ligoni nigus ant kalėjimo spaudomos milijonus del tos paszelpos.
toriumi, George Humphrey
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.
nėje, jis policijantams pasakė maszinos.
No.173—Apie Talmudo Pa
Szita nauja pareiga buvo to kaslink užsienio paszelpos, nes
Kristupą; Juokingi szposelei;
Teip, kelausiu.
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszkad jis nieko neturi priesz sa
kia didele ir tokia svarbi kad jis tūkstanti ant tukstaneziu
Kaip traukt giliukingai Einiki
mergos, mergos,
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.
vo žmona, ir kad jis jos nepa In Mount Sterling, Kentucky jis dirbdavo nuo asztuoniu isz
tukstanezius sykiu daugiau ži
ir kiti szposeliai, 20c.
trauks in teismą: “Kad ji ma visi kandidatai turėjo prisiek ryto iki septynių vakare ir ta
No.175—Kuczios Žemaites;
nojo apie ta klausima negu mu
No.116
—
Istorija
ape
Sierane ir perdure,” sake jis, “asz ti ir prižadėti kad jie nei vieno da nusineszdavo namo daug
su tas Iždo Sekretorius, nes jo Jaimmgas žmogus, tarė garsiai ta. Puikus apraszymas. 119 Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
ja vis myliu ir gana.”
darė Anglis; Kaimiecziu Aimažmogaus nepapirks ir kad jie darbo atlikti nakezia. Jis pasi kompanijų atstovai randasi in ne senei ptfiezia palaidojo, jau puslapiu, 20c.
navymai; Eiles; Kokis Budais
nei cento nemokės už baisa, vo- samdė dvideszimts penkis pa daugiau krasztu negu Ameri
No.119—Keturios istorijos, Apgavikai Apgauna Žmonis;
Los Angeles mieste, Calif or- la.
,
tarėjus, penkis padėjėjus ir ke- kos dipliomatai.
kos merginos!
apie Gražia Haremo Neva]niū Prietarai ir Burtai; Juokai ir
nijoje, per Kalėdas policijan-------- "-------• lis tuzinu sekretorku. (Ir vi Ir jis isz visu szitu savo kom
kė; Luoszis; Viena Motina;
tai snaresztavo du tukstaneziu
Vienas politikierius, kandi siems jis algas užmokėdavo isz panijų atstovu žinias kas dien lypstejo mergina, vienok no Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
keturis szimtus trisdeszimts datas, in Marshall, Texas pri savo pinigu; nei cento nereikaNo.176—A-Be-Cela, Pradžia
gaudavo isz tolimiausiu krasz davė to pažint ant saves ir tarė 20c.
asztuonis girtuoklius.
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
sipažino kad jis pats savo au- laudams isz valdžios),
tu. Ir tas patarnavimas musu su nuduotu linksmumu:
No.120—Dvi istorijos apie
tomobiliu padege, tikėdamas
Keletą politikierių Vaszing- valdžiai nei cento nekasztavo.
— Isztikro ponui vertėtu Valukas isz girios; Ant nema
Per pastaruosius metus kad visi jo pasigailės ir už ji tone pradėjo murmėti ir jam
Kitokios Knygos
Dabar jis isz valdžios pasi jau mislinti apie amžinysta, o no. 58 pus., 20c.
Amerikiecziai surukę daugiau balsuos.
j pavydėti, sakydami kad jis su traukia, isz Vaszingtono iszva ne apie meilingus dalykus.
No.127—Trys istorijos apie
kaip tris szimtus asztuonios
nei vienu nesiskaito. Bet dabar žiuoja. Jis sako kad jis nėra
— Ne, blusti ponia, man ei Duktė Pustyniu; Peleniute; No.178—Tikrausias Kabalas
deszimts tris bilijonus cigareIn New Jersey valstija yra paaiszkejo kad beveik visi Ei-Į nusivylęs ir kad jam neinsipy- na anie ka kita.
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. arba atidengimas Paslapcziu
tu.
uždrausta bartinderiams pade- senhowerio patarimai ir inne- ko tas darbas, bet jis pasiaiszKam ponui reike rūpin No.128—Dvi isztorijos: Val- Ateites su pagelba Kazyrom.
ti ar pagelbėti savo kostume- szimai jo prakaitu atsirūgsta, kina kad jis dabar turi savais tis apie k a kita ir dovanai sau
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c 25c.
Vasario menesyje Kongres riams iszpildinti savo taksu i kad beveik visos Eisenhowerio riekalais susirūpinti. Jis sako
galva džiovinti ?
No.180—Kvitu Knygute
No.132—Trys istorijos: Apie
menai sau algas padidino nuo sau skaitąs.
į sanskaitos ir
raportai buvo kad jis nori savo keturiems
Anglorius isz Valencziojs, Ko- del Iszmokejimo Pinigu Ligo
penkiolikos tukstaneziu! ligi
szito milijonieriaus ir jo szta- troliams padėti tvarkyti ir Bergas garsai. Esi ponia nažnas daigtas turi savo vieta; niams. 35c.
dvideszimts dvieju tukstaneziu
—
e Į bo sudarytos ir suvestos.
vesti ju bizni, kuris yra ne mi vatna! Geriau sutikime ir ne
Ka pasakė katras paeziuojas, 180M?—Kvitu Knygute
penkių szimtu ant metui.
Szitas milijonierius, Nelson lijonais bet bilijonais skaito pikti ant manos*.
Draugystėms, del Kasieriaus
76 puslapiu. 25c.
į Rockefeller Eisenhoweriui pa- mas.
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
In Memphis, vienas polici| tare kad Eisenhoweris pasiuTie, kurie ji atsimena Vasz- ja pasikėlė ir leidosi takelu na No.129—Keturios istorijos:
Ketvirtas Prisakymas Dievo, kimu. 25c.
jantasi mums pranesza kad jo
lintu Sovietams tvarka kad ingtone, atsimena kad jis nie mon.
Keliautojai in Szventa Žeme; No.194—Trilmpas
Katulidvieju metu sūnelis iszmoko
Tautu San junga visu krasztu kados nedrysdavo kalbėti apie
kaip skaityti, bežiūrėdamas in
fabrikus isz eroplanu prižiūrė milijonus doleriu, ar tai jie bu re, ar kas nemato jo su Filija >r Beda; Tamsunus prigauna. 58 kiszkas Katekizmas,, pagal iszguldima Kun. Piliauskio, su
t ele v i z i j o s p a gar si n i m u s.
tu, kad nei vienas krasztas tu valdžios ar jo, kad kiti ne- prisiklausinejo, ar kas nesijuo- pusiapiu, 20c.
No.133—Dvi istorijos: Neuž nekurias Naudingais Padėji
daugiau tu atominu bombų ne intartu ir jam neprimintu kad
Amerikos Iždo virszininkai Kaip linksma man szis
gamintu. Už keliu menesiu Ka jis yra daug, daug kartu mili pykusi pamėtė ji, ir kas do.nu- mokamas Žiedas, Drūta Alks mais. 35c.
rytas yra,
ni. 62 puslapiu, 20c.
mums pranesza kad valdžiai
No.196—Stacijos arba Kal
taliku Bažnyczios Szventas Tė jonierių milijonierius.
Kai
asz
tik
atsikelau,
kasztuoja vienas centas iszdruvas, Popiežius Dvyliktasis ta
Ir visa ta laika, po trimis me paregėjo isz tu paežiu kru No.134—Dvi istorijos: Baisi varija Viesz. Jezuso Kristuso
kuoti asztuonias dolerines 'bu- Kai asz su savo mylima
pati patarė. 0 tai buvo pir- Prezidentais, jis darbavosi, ne nu], kuriuose kas tokis krutėjo, Žudinsta, Urlika Razbaininka, 15c.
Mielingai
teip
kalbėjau.
maszkas, ir kad kas metai vi
43 puslapiu, 20c.
No.197—Graudus Verksmai
i miausia patarta ir investa szito imdamas nei cento pinigu ir iszeinanti Štormą.
sas bilijonas tui įbumaszku taip Jos kaklas baltai raudonas,
No.141—Apie Kalvi Paszku, arba Pasibudinimas prie Apmilijonieriaus, Nelson Rocke- savo pagelbininkams algas per
Galvele
iszmintinga,
nudyla kad reikia naujas iszfellerio.
tiek metu mokėdamas isz savo isz czion. Priežastį* sugryžimo ležinis Vyras, Smakas ir Niki inislinimo Kanczios Viesz. Mu
Dabar
patyriau
asz
tik
tai,
drukuoti. Reisizkia; daryti pi
su Jezuso Kristuso. Knygute
Jis keli metai atgal buvo pa kiszeniaus.
buvo iszsiilgimas ezionaitinin tas. 61 puslapiu, 20c.
Lyg
sziol
ka
nežinojau.
nigus daug pinigu kasztuoja.
taręs kad butu Amerikai in
sandraugų, o ypatingai tos No.138—Apie Irlanda; Ro reikalinga ant Gavėnios. Par
Ji sakes man pati tikrai
sveikata jeigu Amerika paskir
ypatos, prie kuriuos doge jo bertas Velnias; Medėjus; Kaip gal ^enoviszko būda, 15c.
Treczias pasaulinis karas Tris tukstanezius dakotu,
tu pinigu pastatydinti dideli
szirdis; žinoma jog ir laUszkas Kuzma Skripkorius Likos Tur / No.198—Gromata arba Mu
Todėl
asz
linksmas
teip
kasztuotu keturis trilijonus do
ka musu Iszganytojaus Jezuso
. prūdą Aswan, Egipte. Tuo lai
Bergo, kuri rasze in Storina, tingu Ponu. 35c.
labai,
leriu. Tai, kiek mes supranta
ku visi jam prieszinosi, bet da(Tasa Nuo 3 Puslapio)
No.142—A p i e Paveikslas Kristuso, peraszyta isz gromadaug prisidėjo prie to, idant
me szitaip tiek pinigu isizrody'- Koks man giliukis sztai!
! bar Amerikos valdžia yra pa- i
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo tos raitos grabe musu Iszgany
tu: $4,000,000,000,000. Tai .bir Nei rožių darže žydaneziu,
I skyrus keletą bilijono, kada i as, bet lengva dasiprotet, nes ių, kad nor, jeigu jam atmaino Jerukausko, Osieczna. 40 pus tojaus Jeruzolima. 10c.
tų apie deszimts sykiu daugiau Nei negelkiu puikumas,
tuo laiku butu užteke keliu mi Krogas yra naszlu, o poni nuo Filija, pamatyt da nor karta ja. lapiu, 20c.
No.200—Eustakijuszas. Is
Nei
purpurs
brangus
toks
negu Antras Pasaulinis karas
lijonu. Jis buvo pasakęs Eisen- i
— Teip, prietoliau, dabar No.144— Apie Ranka Ap- torija isz Pirmutiniu Amžių
nebus,
mums kasztavo.
; howeriui jeigu Amerikos vai-!
pats girdėjai ka Filija kalba; veizdos, Nedaejusia Žudinsta, Krikszcžionybes. 128 pus. 35c.
Kai veido jos skaistumas.
Į džia to prūdo nestatys, tai jo
— Kas ponui apie tai sake? nusiduok pats dabar in pamari Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę No.201—Istorija apie Amži
Szimto septynių metu am
kompanijos su savaisiais pini
Niekas, bet žinau! Mat o nuo pastoriaus Krogo viską va' Zokoninka Bernadina. 61 na Žydą. Jo kelione po svietą
žiaus senelis in Crestview, Flo
gais ten eis in bizni ir ta prūdą daktarai ant akiu pažinsta, kas dažinosi tikrai, nes jis nieko puslapiu, 20c.
ir liudymas apie Jezu Kristų.
rida, sako kad jis tiek metu su
pastatys ir pasipiniguos.
paslėpta yra žmogaus duszioje, neslėps, o nuo Fili jos nieko ne- No.145—A p i e Velniszkas Pukius apraszymas. 20c.
silaukė už tai kad jis visados
I Jis žinojo kad jo kompanijos o volei biski ir girdėjau apie
Malūnas Kaip Studentas Lo No.202—Novena, Stebuklin
gere ir dabar goria vien tik
v tenai butu galėjusios milijonus tai nuo tūlos ypatos bet iszduo— nei Kur-gi galės tiek ga jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste go Medaliko Dievo Motinos
“sztorini sznapsa” ir vengia
doleriu užsidirbti, bet jis vis ti jos negalų.
lu gauti, kad užgesinti ta ugni buklinga Puodą, Dainele. 47 Garbei. 15c.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
daktaru.
ragino Frez. Eisenhoweri kad — Kas ten?? Paszauke mer meiles, kuri dega 'mano szirdije puslapiu, 15c.
No.203—Knygute, Tretinin
prie
jos,
atsake
profesoris
Štor

Jis daugiausia laiko ir darbo
tenai ta bizni vestu.
No.146—Apie Auka Nihilis kių Seraphiszkas Officium. 15c
In Los Angeles, 'Californijo- paszvente insteigti ir sutverti
Įėjimo.
Man
rodos,
jog
ten
krū

mas. Ir abudu nusidavė pasi tu, Stebuklas Kuczios Naktį
beveik kasdien susikirsje, kalėjime buvo indeta gurno bedarbes paszelpa ir darbinin
muose kas tokis pasijudino.
kalbėdami in giria.
62 puslapiu, 20c.
Kaip Užsisakyti Knygas:
minksztos grindos kad gir- kams apdrauda.
— Ar-gi kas ateitu in czion
— TOLIAUS BUS —
No.148—Apie Joną ir Alena,
tuokjiai nesusižeistu -kai jie
prisiklausinėt ka mudu kalbe1Q54 metais Prez. Eisenho
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
parpuola ant tu grindų:.
IESF3 Užsisakant knygas is*,
sime?
Tarė
stebėdamasis
Berweris ji paskyrė Užsienio
No.152—Apie Kajimas, Drū
szio Katalogo, veikia paminėti
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
Su 283 Paveikslais
In St. Joseph miestą, Mis- Tvarkos Sztabo patarėju, in
tik numeri knygos. Pinigus
sirode! Dadave juokdamasis1,
lapiu, 20c.
suori, barberys kuris plaukus vieta Vice-Prezidento C. D.
siuskite per Pacztino Moni-Ornes gal ir turi kokias slaptas
160 Puslapiu
No.155—Szakinis
Nedoras
kirpo ir barzdas skuto per sep Jackson, Times žurnalo redak
deri, Express ar Bankino Mo8
col.
ilgio,
5%
col.
ploczio
toriaus.
Kai
szitas
redaktorius
Žydas,
Du
Draugai.
136
pusla

Visi
pirmieji
Katalogai
dabar
tyniolika metu buvo ana diena
ni-Orderi, o jeigu norite pini
— Kokias slaptas misles? yra negeri. Szis Katalogas piu, 35e.
iszgirdo
kad
Nelson
Rockefe'l!
Iszaiszkma
sapna
ir
kas
suaresztuotas už tai kad jis ne
gais siusti, tai reikia Užregis
Paantrino mergina su ne užga- užima visu anų vieta, todėl
No.150—Apie Duktė Akmeleris jo vieta užima jis vieszai ateiteje stosis. Su priedu
turėjo laisniu.
truoti laiszka su pinigais.
nedinimu. Ar volei man ponas
noriaus, . Klara, Nuspręstasis,
iszsitare kad tas Rockefelleris planatu ir visokiu burtu.
užsisakykite knygas isz
ĮĮAU Nepamirszkite dadeti
pradėsi pidkiszineti tai, kas li
Knyga in minksztos poAnt Kiek Užlaiko Moteres Pa
.yra
ne
Eisenhoweriui
ar
musu
szito
Katalogo
Vienas karininkas yra iszrodeszimtuka ekstra del prisiunkosi man skinant žiedus?
pieros virszeliuose. :: ::
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
krasztui,
bet
paežiam
Dievui
Nr.
1955
kaves kad kelione in menuli
tirno kasztu.
— Ne, asz tiktai mistinu
No.151—Apie Vaitas Szvilpagelbininkas.
Pinigai
reikia
siusti
su
dviem žmonėms kasztuotu apie
apie tais nuolatines laiszkus.
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
ISTORIJOS, PASAKOS,
užsakymu:
$7,OO0,OOO,OOO. Bet jis nėra pa Czia jo darbas buvo szelpti
- — Isztikro jau mano ponas
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
APYSAKOS, IR T. T.
sakęs ar ta kelione iszrokuotą pavergtuosius krasztus. Jis gal
pykini su savo navatnu žingei
nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
baisiai
daug
reikalavo
isz
in menuli ir atgal ar tik in me
szio adreso:
dumu, pertrauke Filija.
No.153
—
Apie
Gailuti,
Du
No.
101
—
Kapitonas
Velnias,
Amerikos
valdžios
del
tos
pa

Saule
Publishing
Co.,
nuli, ir gal vėl tiek kasztuotu
— I -gi kuom ? Juk asz tuo- Puikus apraszymas, didele Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
szelpos, bet tuo paežiu sykiu jis
Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
sugryszti.
Mahanoy City, Pa., > ĮJ. S. <
jaus pateminiau, kaip tik po- knyga, 404 puslapiu, 50c.
isz savo szeimynos ir savo'
lapiu, 20c.

Kas Girdėt

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

nia sugryžai nuo pastoriaus,

Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz.

Pypkes Durnai
Linksmumas

DUKTĖ MARIU

t

MILIJONIERIUS
PASITRAUKIA

SAPNORIUS

Tiktai,. . . $100

♦

KATALOGAS
KNYGŲ

“SAULE”

Duktė Mariu
Teip praėjo vietoje vieno
meilesio, net du, ir ir ne dabar
Daktaras Bergas perskaitęs atsiminė Fili ja apie prižadėji
net du kartu laiszka, kalbėjo mą in Edegalu. Parasze laiszka
linguodamas su galva:
— Tai, vaikine, tekis rodos
i
i
stiprus ir narsus vyras inpai•*
niot davė save moterei in jos'
■0
*
kilpas. Teisybe pasakius, tai j
*
i
■4
mergina raganaujanczio pato
gumo, o ve ir.puikiai užauginta
*
del to nestebetina, jog Štormas
•4
4
insimylejo in ja. Vienok, dide
-4
*
lei paibludo jeigu leido ja pas
4
4
4
pastori Kroga, kuris yra nasz4
lu, liepė man, idant ja s'auigoczia ? Dekavoju-gi jam už toki
4
4
*
dinsta, nes ta ji pildyti ne teip !i
i
lengvai, tegul butu'suvis ne- i
BALTRUVIENE
*
*
J
pavelines jai skirtis su juom, I t-tr-M'*********************
-’
jeigu pamylėjo vienas kita, da
Motore yra menuliu vyro.
bar nelbagelis pralaimėjo, nes
Nes tik tada gyvena
asz teip prijaufcziu.
Laimingai ir turi gera
Varda, Ženklyvuma ir
Filija sugryžus in pamarį,
paguodone,
viską rado kaip paliko apart
Jeigu suranda, sau gera
pastorienes, kuri tik viena, lai
vyrai,
ke nebuvimo josios cziou atsi
Ir yra per ji guodejama.
skyrė su sziuom svietui.
Bet piktas ir palaidus
vyras,
Priėmimas, kokio d at y re
cziou, sujudino ja net iki gilu Taja motere gali instumti
Tu smirdanczia bala,
mai duszios. Viskas buvo pa
rengta ant jos priėmimo; buvo
Kurioje jis pats gyvena.
pasirūpinimas senos josios už
Pati vra menuliu vvro
vaduotojos, jai motina gaspadi-*
savo,
nes Olsenienes, kaip ne mažiau Nuo kurio aplaiko szviesa
ir pastoriaus Krogo.
ir mokslą.
O bet motere taipgi yra
Dukriukes pastoriau, isz ku
saulute savo vyro.
riu viena buvo devintu; metu
Nesiranda ant svieto
amžiaus, o kita vienuoliktu, la
bai tuo jaus prisiriszo prie Fi iš Tvirtesnio daigto kaip tas
Jeigu vyras turės gera ir
jos, nes ir ji ji mylėjo jas.
szirdinga paiczia,
Kaip pauksztis, isztrukes isz
Tai pats bus geru vyru,
kletkos džiaugėsi laisve teiiposgi ir Filija džiaugėsi sugryžus Nors pats turėtu šiauriausius
i] laiproczius.
in pamarį, kur laisve kvėpuoti
galėjo, kur niekas jos ne perse Motere turi didele intekme
ant vyro,
kiojo linksma buvo jai ežia gy
Isz kurios pastoja nuo
venti. Nejuto, kaip dienos jai
Nuo menulio ant saules.
praeitinėje.
Bet yrai tokiu vyru
Pastoris nuolatos užimtas
Kurin nei pats aniuolas
moksliszkais skaitymais, kas j
negalėtu pataisyti!
laibai Filijai patiko ir isz toj
Atsitinka, ant nelaimes
naudojosi. Niekados nepralei
labai tankiai,
do pro savo geros progos, idant I
Kad vyras yra priežastim
nedasižinoti ka tokio isz moks
Nupuolimo geros moteres.
lo nuo pastoriaus, kuris buvo
Atsitinka tai tada
pilnas filozofiszkos žinystos.
Kada motere pildydama savo
Krogas atsistebėt negalėjo,
Privalumus kaipo suramintąja
matydamas žingeidumą ir įsi
Kūno ir duszios, drauges
minti nepaprastina merginos, l
gyvenimo.
kuom labai džiaugėsi ir isz toj
Motere būdama menuliu,
turėjo suraminima savo gyve- j
Yra taipgi ir saulute del
nime.
savo vyro.
Taip vyruleziai, mes valdome
Ka raszo ponas Antanas
svietą,
Žimkus, isz New Canaan, Conn.
Bet mumis valdo moteres!
Gerbiama “Saules” Redakci
*
* .
*
ja: Prisiuncziu jumis užmokes
Gerai insiteminkie in
tis už mano premimerata už
veidą moteriszkes,
laikraszti “Saule” ant viso
Jeigu nori dažinot kokiu
meto. Taipgi prisiunskite man
yra josios vyras.
szeszis Sieninius Kalendorius,
rasite užmokestis už Kalendorius. Su gerais velinimais vi
PLATINKI!
siems. Su pagarba, Antanas
Žimkus.
“SAULE”

(Tasa)

i

■i
•i

1

t

*

t
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Sieniniai Kalendoriai 1956m.
•

•

y

■ .

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
Eir’ Dabar po 500 arba 3 už $1.25

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

MAHANOY CITY. PA.

Gerbiama “Saules” Redak dimu in Filija:
pas profesori Štormą sekanin ten įpraszydama, idant nesirustintu ant jos už nbiszpildi- cija: Asz noriu kad prisiustuTai ir velei turime su ežiai:
met
man
laikraszti
“
Saule
”
Brangus prietelau!
ma prižadėjimo ir idant pavė
skausmu atsisveikinti tave.
Palauk tu su savo klausilintu jai da nor viena menesi ant viso meto, rasite mano cze- Bet vėlinu tau važiuoti, nes
paibuitie pamarije. Aplaikius ki kaipo užmokestis už mano !.nuo keliu dienu baisiai Imli ir mals. Nenoriu asz to imti ant
atsakymu, nudžiugo, kad ant prenumerata. Duodu jumis ži gal jau atpratai vestitoki tyku saves, ko tu nuo manės reika
jos praszimo tinka, bot tik del note kad asz turiu jau devynios g\ venima, kokiam esi užaugin- lauji, idant asz iszkvoseziau ja,
pasigailėjimo dedžio Krogo, deszimts metu amžiaus; ir su ta; teip, jauniem visados links u-gi kas man do to ?
Asz kaipo prietelis tavo duo
vienok ne ant ilgiau kaip ant pagelba “Saules”, ne bus man mybes svieto yra mielesnes.
nuobodu praleiste laika szitam — Vienok tas ne del manes. du tau paskutine rodą kniauk
vieno menesio.
Juom ilgiau Filija užtruko gyvenime. Su gerais velinimais Man ten vra linksimiause, kur in Japonija in Mozopotanija, ji
keliaus vela pas savo pastori
klebonijoje Asdalo, tuom la visiems, su pagarba, Alek. Rus- ■ užaugau.
j — Juk galėsi gyvent kur Kroga.
binus
atsidavinejo
miglėmis j tella, isz Wauregan, Conn.
e
* ,
Tame, jog ji mylisi su pasto
apie save. Paveikslas garsingo:
nori; jeigu tik išžsiilgsi pamaŠtormo pradėjo iszsidildineti to josios; jis da blogai misliua j rio galėsi ir velei pribut pas rium, esi pats kaltas, nepriva
isz josios minties, pradėjo už- apie ja rodos buk jos nepažins- ! mus, priimsime su atvira szir- lei, jeigu jos szirdis buvai del
mirsztineti apie ji.
džia. Teipo-gi praszau, idant saves užgriebęs, apleisti musu
ta.
Kolom dienom priešą, pabai Pirmu kartu pamislino da dažnai raižytum laiszka in szalies ir palikti ja viena; ne
ga szio treczio menesio Filija 1 ik dabar, jog visi ir viskas mus idant žinotume; apie tave, gali rust intis ant jos, nes ne
aplaikiujsi isz Edegalo laiszka, cziou del jos yra svetimu. Ali! nes bėdosimos be tavos, o asz privalai užmirszti to, jog ji
kuriamo ponia Rozalija melde Del ko-gi ja nelaimingas gilu- no tingėsiu davinet ant klausi cziou neturi jokiu apgolbeju,
dėdžiaus Krogo, idant leistu kis, buk viesulą, auguoles gru- mu atsakymu ir daneszti kas kas szauke pas save, pas taji
eina, ir tu da ant vejomislini.
Filija pas juos, nes ji pati isz del i nuneszus in pustynes nu pa- mus bus girdot.
Juk ant pagalos reike ir tai
nerimasties laibai nesveikuoje moto, kuri iszdigus linksmina
Atsisveikino Filija. visus su
ir visi labai ilgisi josios. To orinius paukszcziiis, bet ne su aszarom, sodo in vežimą ir lei neužmirszti jog pas moteres
yra tiek atmainų, kiek metuose
laus danesza, jog ir Konradas laistyta kas rytas rasa turi isz- dosi in kelione.
Filijai labai tas patiko, jog dienu.
po i szda viniai egzamino laibai džiuti ir dingti, teip lygiai ji
Filija sugryžus in Edegalu
insisirgo.
atneszta mariu vilnimis in tais pribuvus in Edegalu rado daug
Ant galo laiszke buvo pri szales, atskirta nuo savo gimi užsiėmimo, nes apėmė visa gas- nuolatos ko lai ludi, ar tik ne
durti szie keli žodžiai:
niu palikta terp svetiniu suvis padorysta ant naminio luobo; to, jog atsiskyrė niro Krogo.
Fonas daktaras Bergas kuris del jos žmonių, ne tenka nei pati poni Rozalija tikrai sirgu- Kaslink to jauno teologo
dabar randasi pas mus, praszo globojo. Atsimena ji dabar apie lavo, del to ji būtinai reikalin Konrado, tai ir tas pasveikęs
idant paraszyt Filijai sekan- taji garsinga artistu Storina, ga. Nuo ryto iki vakarui įlenu- pradės tupinet apie ja; bet
czius žodžius: Ežerėlis auižuoli- kuris tik vienas pažūno ir su ilslancziai triušę, bot nebuvo biustą, nebagelis, jeigu tikisi
jog ji jam teks. Yra silpnu ir
ne klauso manes, kada sugrysz prato ja, kuris aiszkiai davė jei teip linksma, kaip pirmiauis.
Ponia Rozalija
nuolatos jiį del jos netinka suvis, del to
patoga Filija?
suprasti kaip brangina, ja, bot
Asz nežinau ka tas ženklina, kuir jis? Dabar numano kaip klausinėjo kas jai kenkė, ar ne turėsim iszsiunst ji kur toli del
nes daktaras Bergas pasakė, drucziai jis ja mylėjo ir guodo- turi kokio rupesezio, ar gal In pataisimo sveikatos, nes ma
jog tas yra slaptybe, Filijai ži jo, kad nedryso prieszintis jos di, jog apleido paniari ir pas tydamas Filija sunaikins ir ta
noma, o dabar bus misi e, k a j iji norams. Norint man ežia links- tori Kroga, bet nieko isz Fili paezia savo sveikata. Kada-gi
atmins.
iniause, kalbėjo toliaus pati in jos iszkvosti nebuvo gal,ima. ne bus jo, gal tuomet pasiseks
Pastoris Krogas perskaitęs save, bbt apleisti turiu pama Tuojaus ant rytojaus po pri man iszkvosti nuo jos kam ji
tuos žodžius surauko kakta, ka rį ir jau daiuigiaus in cziou rie- buvimui in cziou Filijos, Kon yra. atidavus savo szirdi, bet
pateminus Filija apkaito. Pas gryszti, norint ir daug skaus radas, kuris po ilgai volai pri dabar nieko panaszans patirti
buvo iii Edegalu, kalbino ja, negalima.
toris norėjo dasižinot ka tas f mo.szirdis turėtu nukensti.
Tavo prietelis,
ženklina, bet negalėdamas isz-j Teip mislindama ilgai Fili idant eitu su juom in aužuoliV. Bergas.
kvost nuo Filijos, iszejo isz i ja sėdėjo ir net velei po pusiau na pasivaiks'zczioti, bet ji atsi
In kolos sau vaitos po iszsiunkambario.
nakcziui nusidavė ant atilsio. sakė; da ji paežerojo nebuvo
«
nub laiko, kada likos a.tmala- timui iaiszko, Bergas ėmėsi
Filija netrukus po tam nusi
♦♦♦
<•
vota per Storina, arba kada prie isztirinejimo Filijos.
davė ant kapu, klausti rodos j
Vakaro priesz iszvažiavima paskutiniu kartu afssiveikino
Vienkart pribuvęs pas užka turi daryt su savim pas sa
sėdėjo Filija užsimislinus sa su juom.
žiuretoju girini pasakė ponai
vo motina ir globojus, kur gau
sios aszaros sudrutino jos dva vo kambarėlyje ir per atidary Žodžiai tas paveikslas už Rozalijai, jog buvęs pas grafus
sia, bet kas ten su ja veikusi pa ta Įauga žiūrėdama ant siubuo- viską sviete yra brangesnis, no- mato grafiene labai su/sirgus,
ti nežinojo ir kai]) sugryžo na jancziu ir tykiai oszenc<ziu me iszejo isz jos misliu ir dabar del to rodavino jai nuvažiuot
džiu.
mon.
jĮ
kada Konradas vadino ja pasi- pas ja, idant suraminti savo at
Ant
rytojaus
prie
atsisveiki

Po vakarienei nusidavė palši
vaikszczioti, tieje žodžiai ne- silankymu.
nimo
kalbėjo
Krogas
su
nuliupaveliuo jei eiti su kitu.
pastori in jo kambarėli, iszLikos vienas tik su Filija na
reiszkia savo slaptybe, apsa-!
\ ienok vakare kada pradėjo mie, nes pats užžiuretojas nusi
*♦*****♦**♦**♦**♦♦**♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*
kins visa savo atsitikima su
temti Filija pati viena nusida- davė in Ogiria,7 o Konradas ir neteplorium Štormu, nieko neuž- Price $2.50 s‘“' p°i”'
ve in aužuolina pas ežereli, kur laivo namie.
slepdama priesz ji, nes jam visu nuliūdimų inislino apie ta,
Filija rengėsi raszyti laiszka,
COLORS: Red, Black, Green,
siszkai užtikejo.
jirie kurio doge jos szirdis bet dabar prie daktaro neno
Blue, Gray, Copper.
Jis iszklaiiise neportraukda-'
karszta meile.
rėjo, nes tas dažinotu in ka
mas jai apsakymo, bet Filija.
Jau vasara pasibaigė; užsto raszo.
mate, jog jis blogai apie tai,
1284
StuA
jo rudens laikas, nes jau me — Ar no teiktomis ponia
mistino ir apsakymu jos nešu-!
džiai nekurie pradėjo rėdytis su manim nor kart nusiduot in
vo užganėdintas.
rausvai-geltonais lapais ir bar aužuolina, turiu ka nor pa.paPabaigus Filija apsakyma,
styti jais takelius soduose ir gi sakote ponai; Konradas ne
atsake trumpai:
riose.
greit sugrysz, nes turi ilgai
1443
— O teip, asz to galėjau ti
Tame tai litike daktaras Ber vaikszczioti, pagal mano rodą,
kėtis.
gas parasze vienkart laiszka o jis manės klauso, nes maitoFilija nuliūdo, dasiprotejus
ka pastoris apie ja dabar mig
liną; jis pradėjo kalbėti apie
Eisenhower io Kalėdos
ka kita, bet jau jos szirdis užsi- i
dare del jo.
Praszau pono, idant teip ne
teisingai nebaustum mane, vii.rtti
siszkai ponas blast i piktai mis- į
lindamas apie taji dalyku.
— O man suvis ne ant mis-j
Iii tas neatėjo! Paszauke Kra
gas su nuduotu geraduszumu.
Filija, norint jauto duszioje
e
savo, jau neprilankuma prie jo,
nudavė teip-pat, jog atsisveiki
na su juom, kaipo su geriausiu
savo prietelum ir sugryžo in
savo kambarėli.
Czia sėdus ant kėdės ir pa
rėmus galva ant rankos, užsi-:
NIMBtlU FIMTS
mistino, o tykios aszaros isz
akiu upelu plauke. Mate dabar
Prię Baltnama stovi ka tieji Kambariai buvo del
save visiszkai nuo visu ant
Kalėdų papuoszti, bet armi
reivis, policijantas, sargas
MMw^awv >«vnuu« rui
svieto apleista. Tas kuriam bu
John Besket ir prižiūri vi jos ir policijos sargai prie
vo visziszkai atsidavus^ ku
Saule Publishing Co.,
sus sveczius kurie ateina pa visu duriu ir langu ėjo savo
riam tiktai vienam visame užsargyba.
tiketi galėjo, kuri palaike už Mahanoy City, Pa. - U.S.A. sveikinti Prezidentą Dwight
□ □ □
Eisenhoweri. Nors visi Bal
savo geriausi prieteli, nesupta-

mai da geidžia ilgai gyventi.
Filija nenorėjo seniui prie
szintis, o ve, ir buvo žingeidi
k a tokio jis jai papasakos, gal
ka apie Štormą, kurio esąs prie
telum.
Kada atsisėdo pavesije me
džiu ant suolelo Bergas tarė:
— Gal poni norėjai raszyti
laiszka pas pastoti Kroga? Bet
perpraszau ponia, jog atitrau
kiau nuo to darbo, gali jis tru
puti palaukt, nes jis invales
prisikalbėjas su pana Filija ir
privalo pavelint ir man nor
trumpa valandėlė su ja; praleis
ti.
— Isz kur ponas tai gali ži
not, jog asz raszysiu pas pasto
ri Kroga? Tarė Filija.
— Isz niekur atsake dakta(Tasa Ant 2 Puslapio)

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!
Viskas
taip paszieliszkai
brangsta, tavoras, popiera, maszinos, ir darbininku algos, kad
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, atsipraszydami aiszkina kad jie
jokiu budu negali galas su galu
suvesti.
‘ ‘ Saules ’ ’ redakcija nenori
dar labiau savo skaitytojams
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus
galima iszsisukti!
Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu
“Saules” skaitytoju in laika
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.
Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai
laika, kol skaitytojai užsimoka
už savo prenumerata. Mes jums
siusdavome “Saule” kad ir per
kelis menesius, ir laukdavome
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes
negalime laukti!”
Už tai, mes visu savo geru
skaitytoju labai gražiai praszome priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad
mes galėtume jums “Saule”
vis siuntinėti.
Daug laikraszcziu yra insteige taip vadinama “Popieros
Fonda,” in kuri renka aukas
isz savo skaitytoju, kad butu
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo
neturime, bet nuoszirdžiai ir
vieszai padėkotume tokiems
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu
nusipirkti popieros “Saulei.”
Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėt©
ja vis skaityti!

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.

Istorija Apie . ./.
“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Shenandoah, Pa. —
ti ir ji labai akyliai iszklausi- :resztuotas. Kiek galima sužino buvo ežia pasiunsta palaikyti
Armijos inžinieriai stovi ant di szhlia to vieszkelio. Nelaime
Jurgis J. Radžiaviczius, nuo nėjo, bet galutinai jautiesi kad ti
■ tai jis buvo ana Vasario me-1 tvanka.
sargybos ir yra pasirenge vi atsitiko apie trys mylios nuo
529 W. Coal ui y., numirė pa jis turi ji suaresztuoti.
nesi suaresztuotas, ir tik da Paszalintas Kunigužis yra siems pasakyti kada reikes isz Lancaster miesto.
reita Subata in Good Samari Jaunuolis pasiaiszkino kad bar buvo patrauktas in teismą Daktaras William H. Melish. kuriu
vietų iszsikraustyti,
Jo drauge, trisdeszimts szėIszrodo ka d ežia net ir j u jeigu tos upes dar labiau pa sziu metu amžiaus Beatričė
— Kazimieras Ludinskas, tan ligon'bute, Pottsvilleje. Bu jo geriausi szirdies draugai pa ir pasmerkas. Jo žmona buvo
45 metu amžiaus isz Buck vo angliakasis ir paskutini kliuvo in policijos slastus, ir keletą kartu Amerikos laik- Vyskupas nieko negali daryti, kils ir pradės lietis per kran Marinzak buvo sukriesta ir bis
ki sužeista. Ji buvo nuveszta in
Mountain peczes, kuris likos karta dirbo in Maple Hill ka kad jis dabar jaueziasi kad jis rasztininku sztabui apie tai pa- nes visa valdžia ir tvarka yra tus.
syklose,
taipgi
prigulėjo
Uni

turi
būti
su
jais,
nes
jis
tiek
pat
raszius, praszydama kad ji jos komiteto rankose.
Lancaster General ligonine.
pavojingai sužeistas Peca angjos
lokalio
Nr.
807.
Paliko
savo
yra kaltas. Jo draugai yra dvi vyra užtartu ir iszlaisvintu.
Kunigužio Melish tėvas,
Valstijos policijantai sakoj
liakasyklose pareita. Petnykad Ponas Shear tuo laiku gryczios ryta, pasimirė Nedelioj, paczia Domcele; trys dukterys: deszimts metu amžiaus Ėd-j Kiti to patise Komunistisz- Daktaras John H. Melish buvo DIVORSUOTAS
žo isz vieno kliubo, in Lancas
12:30 valanda po piet, in Lo Antoinette, pati Bennett Den- ward Graves ir dvideszimts de ko teismo nuteisti, pasmerkti Vyskupo Right Rev. James P.
INTARTAS
tinger,
Wilmington,
Del.,
Ona
vynių
metu
amžiaus
Daniel
buvo:
Belą
Koposi,
iki
gyvos
DeWolfe
pravarytas,
už
tai
ter. Jis turėjo sztora Lancaster
cust Mt. ligonibute. Velionis gi
ir
Dolores,
namie;
sunu
Jurgi
Oliver.
galvos;
Arpad
Ferene
ant
pen

kad jis pritarė savo sunui ir
mieste.
mė Weatherly kaimelyje, o
PHOENIX,
ARIZONA.
—
kuris
tarnauja
prie
Amerikos
Jo Susiedas,
policijantas kiolikos metu kalėjimo; ir Ba- pats reme Komunistus.
apie dvideszimts penki metai
Penkios deszimts metu am
atgal apsigyveno Buck Mt. pe- lakūno jiegos, in Malstrom Air Bunkley net ir policijos teisė lasz Cornel ant asztuoniu metu
žiaus Joseph H. Addington, bu NEGAVO
czioje. Buvo veteranas1, tarna Force Base, Great Falls, Mon jui sake kad jis negali tam jau kalėjimo. Visi buvo intarti ir
vo suaresztuotas ir dabar yra
AUTOBUSAS
vo Amerikos armijoje antroj tana, taipgi paliko broli Joną. nuoliui intiketi, nes jis visados taip pasmerkti už susidėjimą
AUTOMOBILIAUS
intartas už savo buvusios žmo
Rogers
isz
miesto.
Laidotuves
su
Amerikos
laikrasztininkais
buvo
tokis
geras
ir
sanžiningas
svet. karoję. Prigulėjo prie
SUDEGE nos nužudinima. Keturios de
invyko
Seredos
ryta
su
Szv.
vaikezas.
ir už savo kraszto iszdavima.
Lietuviszkos parapijos ir Ma
šimts szesziu metu amžiaus Paszove Savo Motina
Bet jaunuolis policijos teisė Koposi ir Cornel, Komunis
li anoy City Rod and Gnu Kliu- Misziomis in Szv. Jurgio bažCarmen Pedrin buvo nu18 Žmonių Sužeista Ponia
bo. Paliko savo paczia. Mare nyczioje devinta valanda ir pa jui pasiaiszkino kad jis nebu tai sako buvo Amerikos Amba
szauta.
NEW YORK, N. Y. —
(Stanikiute); du sunu': Leonar laidotas in parapijos kapinėse. vo su savo draugais pagautas sados, Budapeszte pasamdinti.
Addington buvo suaresztuo- Kai tėvai nedave jam automoCHICAGO, ILL. — Autobu
da, kuris tarnauja Amerikos — Albertas Draugelis isz už tai kad jis yra labai greitas,
I tas kai jis norėjo savo revolveLakumu jiegos, in Plattsburgh Lost Creek kuris dirba del ir už tai kad jis buvo paskirtas SLAUGE PASZOVE sas paslydo ant ledo, atsimusze i ri parduoti in antru ranku szto- Liliaus, szesziolikos metu Noel
Fricke pasiėmė medžiokles
in geležine tvora ir užsidegė, in
Air Base, New York ir Kazi Mammoth Coal Co., likos su ant sargybos kai tiedu ta resra.
Detektyvai
tuojaus
pamate
karabina ir paleido szuvi in sa
Northeast Side Section ChicaSEKRETORKA
miera namie, taipgi seseri Ma žeistas in ranka, ir gydosi na tauranta apvogė.
kad
tai
su
tuo
revolveriu
jo
buvo motinos koja. .
Kai jis buvo in teismą pa
goje.
re Harach, mieste. Laidojo S?- mie.
i vusi žmona buvo nužudinta.
Daktaras buvo paszauktas ir
trauktas, jo motina, Ponia J.
Apie asztuoniolika žmonių
redos ryta su aipiegomis
in
—
Jis
policijantams
tuojaus
pri

Susipesze
Už
Advokato
jis apriszo Ponios Angelina ko
Hill buvo tenai. Kai teisėjas
buvo sužeisti ar suknesti. Tas
Szv. Juozapo bažnyczioje de Gilberton, Pa.—
si pažino kad jis nuszove savo ja namie.
autobusas sudege.
Meile
vinta valanda ir palaidotas in Vincas Trakauskas, numirė pa iszskaite už ka jos sūnūs yra
buvusia žmona Sausio treczia Tas vaikas pirmiausiai buvo
reita Nedėlios ryta apie 7:15 kaltinamas ir dabari n kalėji
Autobusu kompanijos virparapijos kapinose.
diena.
užsirakinės savo kambaryje, ir
valanda
pas
savo
broliene
Nora
mą
patupdintas,
jo
motina
atszininkai
sako
kad
draiverys
MORRIS,
ILL.
—
Penkios
—■ Su baloj pripuola Szv.
Jis dirbo viename Los Ange kai jo tėvas priėjo tas duris
Maizevilleje. sigryžo in savo sunu ir jam deszimts metu amžiaus slauge ežia visai nebuvo kaltas, nes
Agnieszkos, o Tautiszka. Var Trakauskiene,
les viesžbutyje, kaipo tarnas. atidaryti, sūnūs iszejo isz savo
dine: Rimgaila. Ir ta diena: Velionis nesveikavo per keletą asztriai pasakė: “Dabar, sunau yra suaresztuota už paszovima tokia nelaime gali bet kam at
kambario su tuo szautuvp ir
1793 motinose Prancūzijos Ka menesius. Gimė Lietuvoj. Buvo pasakyk szitam teisėjui tikra vienos sekretorkos, kuri dabar sitikti ant ulycziu ar vieszkepradėjo szaudinti.
teisybe.“
randasi ligoninėje, labai pavo liu, žiemos laiku.
raliui Liudvikui buvo galva angliakasis bet paskutini karta
POLICIJANTAS
Sūnūs buvo suaresztuotas.
Sūnūs Dennis, akis nuleidęs jingai sužeista. Jodvi susipe
nukirstai; 1950 m., Iszdavikas dirbo del Alcoa, kompanijos in
Tėvai jam savo automobiliaus
Cressona. Velionis buvo neve ir galva pakoręs, vaptelejo: sze del advokato, S. Ji Holder
VAGIS
ir 'buvęs auigsztas valstybinis
NAUJI POTVANIAI
nedave, sakydami kad jis dar
“Asz visa tai iszmislinau, isz man meiles.
darbininkas Alger Hiss buvo dąs, paliko keletą brolienei ir
per jaunas vienas vairuoti.
seserienu. Laidojo Ketverge pirszto iszcziulpiau.“ Jis teisė Sekretorka yra senmerge,
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
nuteistas ant penkių metu in
jui Corning G. McKennee pri penkios deszimts trijų metu
Keli Miestai Vėl
kalejima.^Jis yra .'buvęs1 tokioj ryta devinta valanda ir palai
dotas in Liberty kapinėse sipažino kad jis taip buvo pri amžiaus Elsa Kussler.
giai su revolveriais inejo in vy- NEPAISĖ
at sakom i n go j e vietoje, kad kai
Apsemti
sipažinęs už tai kad tiedu su Slauge, Ponia Ruth Olson
Frackvi
Įlojo.
i ru drabužiu sztora, kurio saviPrez. Franklin D. Rooseveltas
POLICIJANTO
gauti vagiai yra jo draugai.
buvo padėta in kalėjimą po
„ _„______ .
«
-r , pinkas yra Bruton Drocker. Jie
važiuodavo in tas konferenci
SAN
FRANCISCO,
CALIF
......
...
Jo motina, Ponia Hill tada dvideszimts penkių tukstanTamaqua, Pa. —
. .
■
jo kharka privertė visus pinijas, Alger Hiss vis važiuodavo
Patvinusios
upes
vėl
sudaro
į gns isz re isterio jimes atidu0.
teisėjui
teipgi
paaiszkino,
kad
cziu doleriu kaucijos.
Gerai žinoma “Saules“ skai
Apvogė Saliuna
kaipo patarėjas.
pavoju
keliems
miestams
apie
ti
Keli
kostumeriai
buvo
tame
jos
sūnūs
ta
diena
buvo
darbe,
Advokatas
Holderman
sako
— Kita sanvaite Nedelioj tytoja, ponia Pranciszka Ma- kad jo bosas gali tai užtikrin
kad jis kai kada iszeidavo su
. .
sztore tuo sykiu ir jie buvo apEASTON, PA. — Iszrodo
pripuola treczia Nedelia po tri ciejuniene nuo Elizabeth uly., ti, kad jis ta diena dirbo iki
zmoniu
antru
kartu
turėjo
ap...isztusztmo
.
,.
ta
slauge,
bet
tai
ir
viskas.
Bet
nesveikąją
nuo
kokio
tai
laiko.
J
r
vogti.
Tie
vagiai
kad szitame mieste vagiai visai
jų Karalių, taipgi Szv. Vincen
Josios drauges ir pažinstamie- ketvirtos valandos, o tas res- ta slauge, Ponia Olson sako leisti savo namus ir iszsineszti sztoro registeri, pasiėmė kiek neapstavuoja policijos ir nesi
to Kauk., o Tautiszka Vardine:
taurantas buvo apvogtas puse kad jiedu buvo insimyleje, kad isz Yuba City miesto. Lietus pinigu tie kostumeriai turėjo ir
ji
taipgi
“
Saules
“
Redakcija
bijo policijantu. Policijantai
Ringaudas. Taipgi ta diena:
ežia lijo per trisdeszimts sze- tada pabėgo.
po
pirmos.
jis buvo daug dovanu davės,
sako kad vagiai insilauže in
1901 m., Anglijos Karaliene vėlina ponai Maciejunienei
szias valandas be paliovos.
Napoli restauranta ir saliuna ir
Teisėjas pasakė jo motinai ir ji ta diena buvo atėjus jam
grei t o pasisvei k imo.
Vi k t o r i j a p a s ii n iro.
Per Kalėdas ežia taip pat
pasivogė apie Tūkstanti du
kad jis jai tiki, bet kad jis vis visas tas dovanas sugražinti,
— Panedelyje pripuola Szv.
potvaniai apsėmė kelis mies AUTOMOBILIUS IN
szimtu doleriu. Tas saliunas
ti ek yra priverstas jos sunu kai ji susiginezino ir susipesze
Reimondo, o Tautiszka Vardi
tus ir sudarė iszkados ant dau
MEDI
randasi skersai ulyczia nuo po
palaikyti iki rytojaus kada tie su jo sekretorka. Ji sako kad ji
ISZTIKIMAS
ne: Tosze. Ir ta diena : 1880 m.,
giau kaip szimto septynios de- j
licijos ofisu.
vagiai bus teisiami. Tai ne buvo tik keletą dienu priesz tai
Amerikos mainieriai susiorga
szimts penkių milijonu doleriu.
DRAUGAS du
kaltas bet nesvietiszkai savo nusipirkus ta revolveri, su ku
To saliuno-restauranto savi
nizavo, vienybe sudarė.
Du žmones žuvo szitame Draiverys Užsimusze
ninkai yra Theodore Bader isz
draugams isztikimas Dennis riuo ji ta sekretorka paszove.
naujame potvanyje. Penkios
— Utarninke pripuola Szv.
Phillipsburg, New Jersey ir
buvo priverstas ta nakti pra Ji paleido net penkis szuvius
Savo Draugu
deszimts metu amžiaus Ray
Timoteuszo, o Tautiszka Var
LANCASTER, PA. — KeDominic Mugia ir Philip Mo
leisti su savo szirdies draugais in ta sekretorka, bet tik trys
dine: Rainis. Ir ta diena: 1848
Steppe prigėrė, netoli Artūrą turios deszimts vieno meto amNeapleido
kalėjime.
naco, abudu isz Wilson. Mona
kulkos jai pataikė. Policijantai
miestelio; trisdeszimts keturiu žiaus Albert J. Shear užsimum., surado aukso Californijos
co sako kad jis buvo uždaręs,
ta slauge suėmė prie duriu, kai
valstijoje; 1899 m., Humphrey
metu
amžiaus
John
Maurer
busze
apie
treczia
valanda
isz
ryNEW YORK, N. Y. — Retas
užrakinęs saliuno duris biski
ji ėjo sau, su revolveriu dar
vo užmusztas kai medis iszvir- to kai jo automobilius nubėgo
O Sullivan invede mada, uždė kuris vagis, razbaininkas ar AMERIKIETIS LAIKpo vidurnakties. Theodore Ba
rankoje.
to ir ant jo nukrito.
) nuo vieszkelio ir sudužo in meti gumines kur kas ant czevery- niekszas kada nors rado ar tu
der atėjės ant rytojaus ir ati
ku. Iki tada visi, moterys ir rėjo toki isztikima drauga, RASZTININKAS SU
daręs saliuna rado registeri
vyrai nesziojo tik skuiros kar kaip Dennis Brunn.
ARESZTUOTAS
tuszczia.
DU KUNIGUZIAI
Nemažas
Kūdikis
kas ant savo czeveryku ar ezoDennis Brunn, kuris yra dvi
batu.
RIEJASI
deszimts metu amžiaus, pasi
Kaipo
Szpiegas
davė policijantams, sakyda
mas: “Jus sugavote mano du
VIENNA. — Budapeszto Dvejos Pamaldos, Du
draugu už vagyste. Asz buvau
miesto radijas ana vakara prasu jais ir esu taip pat kaltas. Ir nesze kad keturios deszimts ke Pamokslai Vienu Kartu
mane parinkite.“
turiu metu amžiaus Amerikie
Jis buvo paimtas.
NEW YORK, N. Y. — Epistis laikrasztininkas,
Endre
Jo motina dabar stengiasi ji Marton yra Vengru Komunis kopalu kunigužis, pravarytas
isz kalėjimo iszimti ir ji isztei- tu suimtas, suaresztuotas ir pa už tai kad jis yra intartas kai
sinti, sakydama: “Mano sūnūs smerktas ant szesziu metu in po Komunistu rėmėjas, nepaivis per daug plepa ir nežino ka kalėjimą, kaipo Amerikos szni- sindamas savo Vyskupo, nesu
tiko pasitraukti ir nepripažino
jis sako.“
pas, szpiegas.
naujai paskirto kunigužio in
Mažo restauranto savininke
Jo žmona, Ilona, kuri dirba
savo vieta.
penkios deszimts trijų metu
Amerikos Laikrasztininku
, arba pradžia
i
Tai ana Nedele per pamal
amžiaus Mary Laconti buvo
sztabui tame kraszte, buvo pa
das, parapijieėziai pamate tik
apvogta; ja du jaunuoliai priSKAITYMO i
smerkta ant trijų metu in ka
rai keistas pamaldas. Vienas
musze ir isz jos restauranto pa
MARCH OF DIMES
lėjimą už toki pati prasikalti
...ir... L.i
kunigužis pradėjo savo pamal
sivogė szimta penkios deszimts
Janūąnįtto^/
mą.
das, ir antras; vienas pradėjo
penkis dolerius.
RASZYMO J
Jiedu
yra
Vengrijos
tauti

sakyti
pamokslą,
ir
antras.
Policijantas William Haw
Sausio (Jan.) 3-czia diena,
ninkai. Jis turėjo laikina darba
64 pus. Did. 5x7 col.
prasidėjo “MarchofDim.es ley užmatė tuos jaunuolius1, su Amerikos laikrasztininku Naujai paskirtam kunigužiui
Deszimtuku Vajus,’’ del In juos pradėjo vytis ir pagavo. sztabu nuo 1947 metu Buda choras giedojo be vargonų, nes
Dabar Po 25c. ;
vargonininkas grojo del ano
Iszrode kad ežia ir viskas
fantilinio Paralyjo (Polio)
Saule Publishing Co., ]
peszte, iki jis dabar buvo sua- kunigužio pamaldų.
liga. Visi žmones remia szita buvo baigta, kol szitas jaunuo
Mahanoy City, Pa., U.S.A. ;
Kai Kunigužio Robert K.
vaju. Tautinis gydymas pa lis Dennis pats pasidavė ir pri
Thomas pamokslas buvo ilges
rūpina medikaliszka prie sipažino.
“Saule“, kaip szviete, taip
Ponia Donald Levy, dvi ton, D. C. Tai didžiausias ir
Jis priėjo prie policijanto Atsimlnk! Mielas Skaityto nis, tai pravarytas Kunigužis,
žiūra ir gydymą visoma kusunkiausias kūdikis toje li- ir dar tebeszvieczia tikriems
deszimts vieno meto amžiaus
dikiszko paralyszaus auko Paul Bunkley, kuris gyvena jai kad nuo tavęs priklauso užbaigęs savo pamokslą, su sa
pagimdė dvylikos svaru ir
gonineeje pagimdintas. Jo Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
mis nepaisant rases, meta ar toje susiedijoje ir jam pasakė “Saules“ ateitis: Ar ja skaity vo parapijiecziais pradėjo gies
tuviai “Saule“ palaiko su sa
dvylikos auncu sūneli, in Co tėvas dirba Vaszingtone.
ba tikybos. Vajus tesis iki kad ir jis buvo su tais vagiais. si, ja indomausies, ar laiku at mes giedoti.
Q □ Q
vo prenumeratais.
Asztuoniolika ■ policijantu lombia ligonine, Washing
Sausio (Jan.) 31-ma dienai. Policijantas nenorėjo jam tike- silyginsi, ar ja paremsi!
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