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Liudintojas Nusižudė VAGIS SUCZIUPTAS SPORTAS IR
LAIVYNO LAKŪNAS EISENHOWERIS
PROPAGANDA
ATOSTOGAUJA
UŽSIMUSZE
Pasivoge Sznapso, Au
ALMEDA, CALIF. — Lai
Sovietu Nauja
tomobiliu, Laisnius
Paukszczius Medžioja;
vyno Kcmandorius,
trisde
Propaganda
szimts septynių metu amžiaus
Nori Pasilsėti
NEWARK, N. J. — Dvide

John Hot art Rockwell lavoms
szimts keturiu metu amžiaus
Luvo surastas jo sudužusiame Demokratai Ruosziasi
Donald Trameli buvo suaresz“Jet” eroplane, in Nevada
tuotas, kai jis buvo sueziuptas
Piie Rinkimu; Iszkels
valstija.
su pasivogtu sznapsu ir pasi
Lakūnas Rockwell buvo at
vogtu automobiliu ir su pasiSveikatos Klausima
sižymėjęs kapo vienas isz gar
vogtom.s automobiliui laisnesiausiu Laivyno lakunu, kuris
mis.
THOMASVILLE, GA. —
buvo nustatęs keletą “rekor
Teisėjas Nicholas Castellano
Prezidentas Eisenhoweris dadu” del greito skridimo su to
atidėjo to vagies paszaukima
i bar iszvažlavo ant keliu sankiais “Jet” eroplamis. Jo eroin teismą, kad jis turėtu gana
vaieziu del atostogų in Georgia
planas nukrito ir sudužo per
laiko pasisamdinti advokata.
valstija, kur jis paukszcziu
pratybas del szaudinimo isz
Bet jis jam uždėjo deszimts
j medžioja ir gal stengsis net ir
tokiu greitu eroplanu. Jis nu
tukstanezm doleriu kaucijos,
l kiek paloszti golfą.
krito in sniego užklotus kalnus
kai teisėjas dažinojo kad jau ir
Artimieji jo draugai sako,
Julius Kaiman, szeszios
apie trisdeszimts mylin nuo
dabar tas vagis, Donald Tra
ir spėja kad Prez. Eisenhowe
deszts penkių metu am
Fallon, Nevada.
meli yra po pustreczio tuksris tikrai pasakys, paskelbs ar
žiaus bagoczius, isz Bostono,
Kiti lakūnai, kurie buvo isztaneziu doleriu kaucijos už kijis stos in rinkimus del Prezi
nusižudė, pasikorė savo tus prasikaltimus.
skride jo jieszkoti užtiko gilia
dento ar ne, apie Kovo pirmą kambariuose. Jis buvo savi
skyle vieno tu kalnu szone ir
Jis insilauže in sznapso sztoją diena.
ninkas net septynių dideliu
toje skylėje rado to eroplano
Dauguma Republikonu sako kompanijų, kurios perka ir ra apie treczia valanda isz ry
sudegusias liekanas. Kai jie
to ir pasivogė trisdeszimts szekad jie yra tikri kad Eisenho pardueda namus.
nusileido prie tos vietos, jie ra
szias bonkas sznapso ir ketu
weris nutars vėl stoti in rinki
Kiek buvo galima sužino
do Komandoriaus , lakunu
rios desz.mts asztuonias bon
mus.
ti, tai ji apsuko George C. kas alaus.
Rockwell sudegusi lavona ta
Indomu pastebėti, kad retas Maitland, buvęs Bostono po
me jo eroplane.
Susiedas pamate kai jis nuo
kuris Prezidentas kada nors licijų ntas, ant dvieju szimtu
atsisakė antru kartu stoti in keturios deszimts trijų tuk- to sztoro nuvažiavo, ir patemijo automobiliaus laisnius, ir
rinkimus.
saneziu doleriu. Szitas Geor
SKAITYKIT
Demokratu Partijos vadai ge Maitland ir jo draugas paszauke policija. Pasirodė
kad visose tose mainose in
Broliai Alvin ir Vernon
sako kad jeigu Prez. Eisenho Marshall A. Riess, isz Brain kad tie laisniai buvo pasivogti.
Gatling-, sako kad jiedu užti Delaware slėni, randasi tik
“SAULE”
Už keliu minueziu Leitenan
weris nutars stoti in rinkimus,
tiek to tavoro, kiek randasi
ko gyva turtą apleistose
tree, Mass., yra patraukti in tas Max Steinberg ir policijanPL ATIN K IT!
tai jie iszkels sveikatos, nesvei teismą ir yra kaltinami už
ant paprasto * laikrodėlio, ir
mainose, kasyklose, netoli
katos klausima, ir stengsis pri- nusisukimą daugiau kaip tas Rocco Paradiso pamate
nuo Lambertville, New Jer kad tos mainos niekam ne
tuos laisnius ant automobiliaus
parodinti kad pavojinga toki szeszis milijonus doleriu.
sey. Jiedu sako kad jie už vertos. Bet szitiedu broliai
netoli to sztoro. Trameli sėdėjo
nesveika žmogų iszrinkti Pre
tiko kad tose mainose ran dar vis turi vilties kad jie
Julius Kaiman butu buvęs tame automobilyje. PolicijanGražuole In Darba zidentu, ypatingai sziais lai svletkas priesz juos teisme.
dasi daug to “Uranium,”
ežia gyva turtą užtiko ir sa
tai tame automobilyje rado vi
kais, kada viso svieto Politika
kuris taip labai reikalingas
ko kadtos mainos dabar ver
sa ta jo pasivogta sznapsa ir
tokia nepastovi.
del atominiu bombų..
tos penkių milijonu doleriu,
Demokratu vadai sako kad partija vis rodos linksta prie alų.
jeigu ne daug daugiau.
Mažai kas isz mokslincziu
Vėliau policijantai dažinojo
jie yra tikri kad jie laimes tuos dideliu biznierių ir fabrikantu.
jiems intikejo. Keli sako
o o ra
ateinanezius rinkimus, nežiū Bet tiems nabagams bago- kad tas automobilius buvo pa
rint ar Eisenhoweris stos cziams, darbininku uniju va vogtas, Sausio dvideszimts die
nežino kas ten darosi Europo
priesz jos ar kuris kitas Repub dams dabar gyva bedž; nes jie na, nuo Whitehead Metai kom
je ar Azijoje.
dabar skaitosi prie bagoeziu, o panijos, in Harrison miestą, ir
likonu partijos Kandidatas.
Gal geriausias iszejimas isz
Daktarai Prezidentui Eisen- bagoeziu partija yra Republi tie laisniai buvo pavogti nuo
visu szitu pinkliu butu jeigu
howeriui pasakė tik kad jis yra konu partija. Tai dabar iszrodo Marian Hatrick automobiliaus.
KARISZKOS TANKUS Amerikos valdžia galutinai nu
gana pagij.es nuo tos szirdies kad darbininkai rems Demotartu nei vienam krasztui nie
ligos, gryszti in darba. Bet nei kratus, o darbininku vadai
SULAIKYTOS
ko nesiunsti ir nei viena vaivienas isz j u nei žodžio nesake rems Republikonus.
FINNU PREZIDEN
džia neremti, ir palikti visus
Bus
labai
žingeidu
palaukti
apie tai ar patartina jam sto
tuos Europos ir Azijos ponus
Amerika
Nesiūs
TĄ PALANKUS
ti in rinkimus del dar keturiu ir pamatyti kas isz tokios suI
pesztis tarpu saves.
metu in Prezidento vieta. Tie siskaldinimo iszeis.
Arabams Kariszkas
RUSIJAI
Dauguma tu Europos ir Azi
Republikonams dabar labai
jo Daktarai sako kad jie dabar
jos krasztu vis gauna milijonus
Tankas
nei žodžio daugiau niekam ne rupi farmeriu, ūkininku nusi HELSINKI, FINLANDIJA.
doleriu isz musu valdžios kai
sakys, kad ju daradimai ar nu statymas, nes dauguma ūkinin — Flnnai iszrinko penkios de
WASHINGTON, D. C. — jie mums grasina kad jeigu
tarimai nebutu vienos ar kitos ku visai loskos neturi Republi- szimts penkių metu amžiaus
mes
juos
neszelpsime,
tai
jie
Kai Amerikos valdžia sutiko
partijos Politikierių iszkrai- kcnzms ir daug isz ju jau Vie- Premjera Urho Kekkonen; kai
kreipsis
in
Rusija.
Gal
butu
szai grasina stoti in Demokra
Arabams pristatyti keletą di
pyti.
po savo kraszto Prezidentą. Jis
deliu kariszku tanku, kad mu mums in sveikata jeigu mes to
Jeigu Eisenhoweris ir nutar tu eiles.
yra iszrinktas del szesziu metu.
su kareiviai j u kraszta galėtu kiems ponams ubagams pasa
tu stoti in rinkimus, tai gali Negru, juoduku klausimas Jis yra Sovietu Rusijai palan
laikyti pratymus ir manevras,! kytume: “Eikite sveiki pas
mas daigtas kad jis taip darytu pietinėse valstijose dabar la kus.
Sovietus
ir
imkite
ka
gausite.
”
ne tik Amerikos bet viso svie
isz piktumo. Buvęs Prez. Tru- bai skaudus Republikonams.
Jis jau per kelis metus sten
to Žydai šukele toki triukszma, I J eigų tokiu krasztu žmones
manas jau savo audringas pra Bet ir Demokratams ne ra- giesi tokia tvarka in vesti kad
toki lerma, kad dabar iszejo in- sutiks pasirinkti Rusija, tegu
Dvideszimts dvieju metu kalbas yra pradėjęs pyszkinti gaiszius. Demokratu didžiau butu galimą su savo susiedais,
sakymas isz Vaszingtono visas jie pasirenka ir tegu jie džiau amžiaus Barbara Billert, at ir jau keletą kartu labai skau sia beda tai kad jie neturi nei
Sovietais sugyventi. Jis užims
tas tankas sulaikyti ir jas ne-l g'iasi ta Rusijos laisve.
džiai
yra
uždrožes
ne
tik
Re

vieno
tekio
žmogaus,
kuri
visi
skrido isz Berlyno in New
savo vieta Kovo pirmąją diena,
siunsti Arabams.
Musu taksos tokios sunkios, York miestą, isz kur ji va publikonu partijai, bet ir pa Demokratai remtu ar už kuri kada esamasis Prezidentas,
visos Demokratu partijos va asztuonios deszimts penkių
Naujo Izraelio kraszto Žydai tokios dideles sziandien ne už žiuoja in Dearborn, Michi ežiam Eisenhoweriui.
sako kad Arabai nori tas tan tai kad tiek pinigu reikia del gan, kur jos labai geras ir
Iszrodo kad dauguma atsto- dai stotu.
metu amžiaus Juho Paasikivi
kas kad jie galėtu pultis ant Iz- musu kraszto apsaugos, bet atsakomingas darbas laukia. vu ir valdininku isz svetimu I Galima tikėtis kad per atei-; pasitrauks.
raelio kraszto.
' kad reikia milijonu milijonus Ji nustatys vienos kompani |'krasztu norėtu kad Eisenhowe nanczms rinkimus visko bus, j Kekkonen atstovavo agranoKeletą musu Senatorių ir dd almužnos tiems svetimiems jos automobiliu madas. Da ris pasiliktu in Prezidento vie-1 ii galima tikrai sakyti kad tik mu, ukinįnku partija ir laimeKongresmonu teipgi šukele krasztams, kurie mus priver- bar automobiliu fabrikantai ta, nes iszrodo kad jie jam la tikias durnius ar než miszkos j0 per treczius rinkimus, ir subaisu lerma Kongrese, reika- cz^a iuos užlaikyti, kai jie gra- labiau rūpinasi kad nauji bai pasitiki.
mokslo mokshnczius drystu musz8 Socialistu kandidata
laudami kad Amerika sustab- s*na kad jie kreipsis prie Ko- automobiliai patraukti mo
Czia, namie Darbininku Uni spėti kaip tie rinkimai iszeis. Karl August Fagerholm tik
dintu tu tanku siuntimą Arą- mun^stu. Tegu jie kreipiasi in terų akis, nes jie mato kad jų Vadai nežino in kuria puse'
per du balsu.
bams.
Sovietus ir tegu jie su Komu- moterys daugiau pinigu val dabar kreiptis. Jie gerai žino
Atsimink! Mielas Skaityto
Iszrodo kad musu Užsienio
gomariu paspring'sta.
do negu vyrai, ir kad jos vis kad darbininkai is/ patyrimo jai kad nuo tavęs priklauso
Politika taip sumaiszyta, taip Kiek mes esame prakisze del paskutini žodi turi kai iszky- ir praeities labai mažai pasiti “Saules” ateitis: Ar ja skaity
suraizgyta, kad nei vienas mu- paszelpos, del almužnos del ki la klausimas apie nauja au ki ant Republikonu; jie teipgi si, ja indomausies, ar laiku at M Pirkie U. S. Bonus!
šu Dipliomatas ar Politikierius
(Tasa Ant 4 Puslapio)
tomobiliu.
Į gerai žino kad Republikonu silyginsi, ar ja paremsi!

Isz Amerikos

U.' S. A.

. ~________________________________________

CORTINA d’AMTEZZO, ITALIJA.<=- Naujausias Sovietu
Rusijos ginklas tame “Szaltame Kare” dabar yra jos sporti
ninkai. Ju szita propaganda
dabar paaiszkeja:
Sovietai dabar pasiryžę vy
rauti sportuose po visa svietą
ir sumuszti Amerikos sporti
ninkus.
Tada jie savo ta pergale loszimuese, sportuose pavers in
propaganda, parodydama kad
kapitalistai yra silpni, lepszes,
nesveiki ir negali prisilyginti
Sovietu sportininkams.
Sovietai szita savo propa
ganda jau dabar yra pradeje,
su savo pergale žiemos spor
tuose, Olimpiade, in Cortina
d’Ampezzo, Italijoje, kur jos
sportininkai ant sniego ir ant
ledo beveik visose lenktynėse
laimėjo, ar bent arti prie per
gales priėjo.
Jie dabar jau žiuri ir rengia
si in Vasaros Olimpiada, spor
tus, in Melbourne, Australijoje.
Ir dabar labai iszrodo, sulyg
sporto žinovu, kad Sovietai ir
czia laimes. Ir nėra jokios abe
jones kad Sovietai ir tikisi lai
mėti in Melbourne. Jie jau per
keletą metu rengiasi in szitas
sporto rungtynes. Sovietu val
džia yra milijonus doleriu pa
skyrus tam tikslui, kad iszrinkus ir iszlavinus geriausius
sportininkus, loszikus Rusijo
je.
i'Tasa Ant 4 Puslapio)

Sniegas Sziltuose
Krasztuose

Prancūzu Rivera papras
tai sziuo laiku būva saulutes
kaitinama ir visi maudosi ar
insaulyje kepinasi. Bet szia
žiema czia ant Prancūzu Ri
vieros, Nice mieste, tiek
sniego prisnigo, kad sztai
szita jauna gražuole nutarė,
vietoj maudintis, pamėginti
ant paeziuožiu paeziužineti.
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KEIDOSZIU ONUTE ri us.
—

apie iszmintingus mie

No. 102— Prakeikta, meilin No. 158—A p i e Kapitonai
gas kriminali szkas apraszy Stormfield Danguje; Pabėgė
Gerai! Koks-gi pagal ju mas, 202 pus, 50c.
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Jis skaito musu laikraszti
su misli, gali būti, pirmiausis No.103—Vaidelota, apysaka Vagis., 60 puslapiu, 20c.
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Ir seka svieto sanjudi;
I
mieris musu ?
isz pirmutines puses szimtme- No.160—Apie Po Laikui;
Daktaras Jonas C. Rulgienius Jis nori viską dažinot,
—
Man
rodos,
jog
mieris
Mums pranesza isz Vaszing- kiotojas mano Tėvynės ir mano
czio iszimta isz Lietuviszku Per Neatsarguma in Balta
(Raganis) isz Easton, Pa., bu Nes jam vis rupi iszgalvot
tono tai ka kiekviena, szeimi- broliu, negali būti mano drau Lietuviu, kaipo ir Lenku,' pir užlieku. Su paveikslais. 177 Vergija; Pusiaugavenis; Vieszvo (paskirtas in di'pliomatine Kaip ir kur dalykai stovi;
ninke labai gerai žino: pragy gu. Vargiai bet kas galėtu ap- miausias turi buli tautiszka dideliu puslapiu, 35c.
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
vieta ant Amerikos Chirurgu Ka pasaulis isz jo nori.
liuosybe
ir
sayistovyste
polivenimas'
pabrango
dvyliktu
raszyti ta sujudėjimą terpu
No.lll—Sziupinis (3 dalis) Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Sztabo. Jis yra pradinius Ar dalykai eis blogyn,
tiszka.
Kitaip
sakant
pagal
nuoszimcziu* nuo 1950 metu.
jaunu vyru, kuris pakilo Onu
talpinusi sekanti skaitymai: Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
mokslus ejesin Girardville, Pa. Ar žmonija ein’ geryn.
mano
numanyma,
Lietuviai
tu

Bet darbininkams,
kurie tės žodžiu. Visi norėjo kalbėti,
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo dės ir Kitus Dangiszkus Kū
Valstijos Kolegija ir Jefferson Jis skaito laikrasztininkus.
fabrikuose dirba algos, ineigos visi kalbėjo pertraukami vieni ri siekties pirmiausiai atsi ba ka negalėjo savo liežuvio nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
Universiteto Daktarystes Ir seka korespondentus.
pakilo net penkios deszimtu kitus. Tylėjo tik kaltininke skirti nuo Rusijos,* iszrinkti sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
mokslus. Gavės Daktaro laips Jis nesistato su mokslincziais, nuoszimcziu.
Onute, tylėjo nuliudusi pone. sau karalių, ir t.t.
■Galinga ypata galybe meiles; Apie 100 puslapiu35c.
ni jis vienierius metus isztar- Ir neužsideda su ginczais.
Paskutinei, matyti buvo jog — Ii- jus szita mieri laiko Raganiszka lazdele; Boba kaip No.166—Apie Sūnūs MalBet
jis
“
Saule
”
pasiskaito,
navo> in Lankenau ligonine,
Amerikos valdžia nesutiko szita kalba buvo labai per szy- te del Lenku ir Lietuviu už da- ir visos bobos; Teipgi juokai, kiaus; Iszklausyta Malda
Ir
jis
gauna
protui
maisto.
Philadelpliijoje, Pa. Po tam jis
parduoti sviesta Sovietu Rusi di, bet pripratimas gyventi ant siekiama?
rodos, trumpi pasakaitymai ir Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
Linksmina ji Taradaika,
du metu iszbuvo vaiske. Paskui
jai, nors Sovietai siutino mums, platsenio svieto terpu augsz- — Na, jeigu asz kitaip mis- t. t., 52 puslapiu, 20c.
Baltruvienės balabaika.
No.172—Apie Duktė Mariu;
jis chirurgijos mokinosi po
1
vežiau,
atkirto
akimis
metusi
beveik
tiek
už
ta
sviesta
kiik
tesniu
žmonių,
dideliai
perdir

No.
112
—
Trys
apysakos
apie
Jis skaito vietines žinias
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
garsiųjų: Daktaru Howard Mapone,
tai
asz
ir
kitaip
(
ir
elgmes
ežia
mokame.
Paskui
mus
ba
žmogų,
ir
tik
ant
ruseziai
pinigai
galva-žudžiai;
RažanApie krikszczynas, vestuves
piu, 20c.
horner, in Louisiana Medicinos
cziasi,
visas
mano
amžius
tai
valdžia
apsisuko,
apsivertė
žiurineziu
akiu
ponios
galėjai
cziu$
iszgelbsti
nuo
smert;
Szv.
ir t. t.
No.173—Apie Talmudo Pa
Universitetai. Nuo 1949 iki
aUgsztelninka ir ta sviesto už suprasti, ka ji turėjo duszioje; liudyja.
Kristupą; Juokingi szposelei;
Senesnieji teipgi skaito
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz1952 metu jis darbavosi in
pusdyke pardavė vienam isz lupos meiliai sudėtos ir veidas — O asz isz savo puses tu Kaip traukt giliukingai Einiki
Kas kur mire in kiek laiko.
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.
Guthrie Clinic, in Sayre, Pa.
Nes “Saule” visur szvieczia, musu alijantui, draugiszkui meilus gerai šlepe jos mislis. riu jums pasakyti, jog toks ir kiti szposeliai, 20c.
No.175—Kuczios Žemaites;
Jis buvo ant 'Chhwgu Sztalbo
krasztui. Tas krasztas, nusi Rodėsi ant pavyzdžio, jog ir ji mier is y ra n ėda sieki amas.
No.116—Istorija ape SieraTolimus krasztus palieczia.
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
in Easton miesto ligonine, Pa., Ji daug girdi, daug ir mato, pirkęs už pusdyke, ar beveik linksminasi su visais.
—• Delko-gi?'
ta. Puikus apraszymas. 119
darė Anglis; Kaimiecziu Aimakur jis: dabar yra apsigyvenęs
visai už dyka gavės ta musu
—• Matote dalbar, kalbėjo —' Mat, delko! Lenkai tu puslapiu, 20c.
Ir skaitytojams pasako.
navymai; Eiles; Kokis Budais
su savo žmona ir su dvejais Žmogus skaitantis žines, mato
in ja atsigręždamas Kurpiunas rėdami savo kariuomene pasi No.119—Keturios istorijos,
Apgavikai Apgauna Žmonis;
jųdviejų vaikucziais. Jo žmo nelaimėms ir atsitikimais. sviesta., jo nei neparsigabeno jog niekas isz Lietuviu, ir la davė Rusijai. Lenkai trisyk ki
apie Gražia Haremo Nevalnin- Prietarai ir Burtai; Juokai ir
na buvusi Ona Tinari, teiipgi
namo, bet ji pardavė Sovie ibiausiai apszviestu, nenori per lo priesz Rusija, trisyk plūdo ke; Luoszis; Viena Motina;
Paveikslai. 20c.
yra isz Girardville, Pa. Ji yra. ti. Dabar visiems musu lakū tams ir labai gražiai pasipini sekioti Lenkus arba jiems ka kraujas geriausiu sunu Lenki
Vaikucziu plepėjimas, €2 pns.,
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
slauges mokslus iszejusi.
nams yra insakyta nesiartinti gavo, nes Sovietai tam krasz nors pikto daryti. Lietuviai no jos ir nieko nepadare. Neuž- 20c.
Daktaro' tėvas, teipgi Jonas per dvideszimts myliu prie So tui tiek užmokėjo kiek jie pir ri būti tiktai Lietuviais, tuomi mirszkite, jog turėjo tada. Len No.120—Dvi istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25c.
Rugienius, isz Girardville, Pa., vietu Rusijos rulbežiaus, ir vi miau
'buvo mums siutinę,
nuo prigimimo jiems lemta ku kai ir daugiau ginklu, ir dau Valukas isz girios; Ant nemut
iszdirbo mainose apie trisde- sados skristi su savo visais ka
Kitokios Knygos
li, ir nori mylėti savo tėvynė giau isztekliaus ir daugiau pa- no. 58 pus., 20c.
szimts metu.
In Artesia, New Mexico, Les Lietuva. O tai, kaip matote, ne gelbininku isz szalies, kiteip ir No.127—Trys istorijos apie
rabinais atprovintais'i. Ir musu
lakūnams yra insakyta. pir ter C. Plummer yra patraukęs vienam geram žmogui neuž būti negalėjo. Nemokantis ka Duktė Pustyniu; Peleniute; No.178—Tikrausias Kabalas
Prezidentui Eisenhoweriui miau szauti ir tik paskui pasi Amerikos valdžia, in teismą ir drausta.
rei viszko dalyko, beginkliai, Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. arba atidengimas Paslapcziu
yra jo Daktaru insakyta. lipti klausti.
reikalauja puspenkto bilijono — Ach! Tai laibai gražus ir iszsilepine žmones užsimanė No.128—Dvi isztorijos: Val- Ateites su pagelba Kazyrom.
treipais kada tik jis gali, kad
doleriu, už tai kad taksu szta girtini norai ir jausmai teip pergalėti mokyta kariuomene
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c 25c.
isztyrus jo szirdies plakimą.
Eina gandai kad Kinijos Ge- bas padare klaida jo taksu san- gerbiami, kad prieszai to nieko ir szarvuota pagal paskutinius
No.132—Trys istorijos: Apie No.180—Kvitu Knygute
Dabar Eisenhoweris tankiai nerolissimo Chiang Kai-shek rasze. Kai vienas laikrasztinie negalima butu kalbėti, atsake mokslo iszradimus. To mažai.
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
savo sveczius priveda prie ele gyvastis yra pavojuje. Jeigu kas jo užklauso ar tai jau ne ant to pone, meilingai linktelė Ant milijono ėjo deszimtis Anglorius isz Valencziojs, Ko
niams. 35c.
vatoriaus ir paskui pats tro jis butu dabar nužudintais, tai per daug pinigu jis'reikalauja jusi galva, jeigu tiktai norai ir tukstancziu. Sakykite, ar tai žnas daigtas turi savo vieta;
Ka pasakė katras paeziuojas, 18014—Kvitu Knygute
pais lipa in virszu.
Komunistai visa F o r m o s a už visai maža keliu centu jausmai szitie neslėptu už sa sveiko proto mislis juosius ve 76 puslapiu. 25c.
Draugystėms, del Kasieriaus
kraszta užimtu. Norsi Formosa klaida., jis atsake kad jis ant ves kitu, pavojingu, jeigu jie dė? Keli beginkliai rasztininEina gandai kad jeigu Ei salos žmones baisiai neapken- tiek bilijonu yra apskundęs nevestu su savimi pasėkimu kai ant kareiviu pulko! Ar tai No,129—Keturios istorijos: nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
senhoweris nestos jn ateinan- czia szito' Chiang Kai-sheko, Amerikos valdžia, kad -musu negesu.
ne beproezio darbsa? Ir teip, Ketvirtas Prisakymas Dievo; kimų. 25c.
Kataliczius rinkimus, tai keli Rcipub- bet jie gerai žino kad vien tik valdininkai suprastu jo byla, — Isz ko-gi jus matote, kad poniute, dalbar asz jums atsa Keliautojai in Szventa Žeme; No.194—Trumpas
likonai jau ima spėti kad gal jis dabar stovi tarp ju ir Ko nes jie sziandien tik apie bili Lietuviu darbuose ir žodžiuose kysiu, pakilęs kalbėjo toliau Beda; Tainsunus prigauna. 58 kiszkas Katekizmas, pagal iszpuslapiu, 20c.
guldima Kun. (PiHauskio, su
butu gerai pastatyti Vice-Pre- munistu.
jonus kalba ir milijonus szvais- slėpėsi pavojus? Atkirto Vin Vincu Vincas, ir nedidelis jo
zidenta Nixon del Prezidento
to. “Kai asz kalbesiu apie mili cu Vincas. Del ko mes negalime stomuo, tartum, isztiso ir akis No.133—Dvi istorijos: Neuž nekurias Naudingais Padėji
ii* Eisenhowerio broli Milton Kai Tautu Sanjunga buvo jonus ir bilijonus, tai jie su lygiai Lenku žodžiuose ir dar aiszkiau blygstelejo. Mes Lie mokamas Žiedas, Drūta Alks mais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
No.196—Stacijos arba Kal
del Vice-Prezidento.
priversta pasiszaukti vienuoli pras ir gal- paklausys. Tuks- buose matyti del saves pavoju, tuviai, ne Lenkai, mes neužsi
ka Amerikos darbininku toje taneziai tiems musu ponams ar mes del tokios nuotarties imamo nedasiekamais, 'bepro No.134—Dvi istorijos: Baisi varija Viesz. Jezuso Kristuso
Kai mirtinga gyvate inkan- sanjungoje ir ju užklausė ke nieko nereiszkia. ” Jis pridėjo. jau ir pamata turime, ko jus ti n gaiš mieriais. Mes jau ne- Žudinsta, Urlika Razbaininka, 15c.
No.197—Graudus Verksmai
do Ponui Peter Grymphys in liu klausimu apie Komunizmą,
lig sziol apie Lietuvius negalite jieszkome liuosy'bes nei sykiu 43 puslapiu, 20c.
su Lenkais nei be Lenku, nes No.141—Apie Kalvi Paszku, arba Pasibudinimas prie Apkoja, jis supykęs nusistvere ta visi jie nesutiko atsakyti in
In Battle Creek, Michigan, pasakyti?
gyvate ir jai inkando. Jis pa tuos klausimus. Tautu Sanjun Apygardos Paszelpos Direkto — Ar jus žinote, pamato tai negalmas jau dalykas. Mes ležinis Vyras, Smakas ir Niki mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute
sveiko, o gyvate nudvese.
ga buvo' priversta jiems “sak- rius, Meiliam Morgan papasa aiszkaus, darodyųiu tiesu nėra ta savo liuosybe suderemeje su tas. 61 puslapiu, 20c.
ti” duoti, ir Amerikos valdžia koja szita atsitikima jo ofise: jog Lietuviu i n deja slepia už Lenkais pražudeme tada, kada No.138—Apie Irlanda; Ro reikalinga ant Gavėnios. Pa
Lakunu Sztabas yra perspė jiems iszmokejo szimta septy Vienas jaunuolis atėjo in jo> savse pavoju, bet, aplinkui ei galėjome dar ir ginties, kada bertas Velnias; Medėjus; Kaip gal senoviszko būda, 15c.
jęs visus, savo lakūnus kad So nios deszimts devynis tukstan- ofisą praszydamas paszelpos. damas mislia, matai aiszkiai, ant to turėjome ir mokyta ka Kuzma Skripkorius Likos Tur No.198—Gromata arba Mu
riuomene ir gerai szarvuota. tingu Ponu. 35c.
ka musu Iszganytojaus Jezuso
vietai dabar rengiasi nors vie czius doleriu. Ir jie ant tu pini Direktoriaus William Morgan kas czion darosi.
No.142—A p i e Paveikslas Kristuso, peraszyta isz gromana Amerikos eroplana nusizau- gu nei taksu neturėjo mokėti. jo užklausė ar jis turi szeimy— Gerai! Parodykite ta ap- — Ko-gi jus norite?
na? Jaunuolis atsake: “Dar ne 1 i n.k i n i kelia, p a r od y kite!
—-Mes norime ingyti ap- Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo tos rastos grabe musu Iszgany
dabar karas iszkiltu bet asz rengiuosi apsiženyti at— Tai greitai galima. At szvietima ir tapti dalininkais Jerukausko, Osieczna. 40 pus tojaus Jeruzolima. 10c.
Svarbus Praneszimas taiJeigu
No.200—Eustakijuszas. Is
Amerika jokiu Ibudu nesu einamezia Nedelia. . Asz galiu sakykite man ant vieno klau tu naudu išz apszvietimo, ku lapiu, 20c.
Mes mėgstame teisingysta ii spėtu parsitraukti parsigaben pristatydinti maista, bet nore- simo: koki mieri jus dasiekti rias turi ir kitos tautos pasau No.141— Apie Ranka Ap- torija isz Pirmutiniu Amžių
geidžiame, kad ir visi teisiu ti namo visus savo kareivius ir cziau kad jus užmokėtumėte norite vieni eidami, jeigu jo lio, neatsižiurint ant to ar jos veizdos, Nedaejusia Žudinsta, Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
< netikite dasiekti eidami sykiu liuosos, ar pavergtos. Mes no Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę No.201—Istorija apie Amži
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai darbininkus, kurie dabar ran musu randa. ”
su Lenkais? .Ar nematote ne rime ingyti apszvietima ir nau- va Zokoninka Bemadina. 61 na Žydą. Jo kelione po svietą
primename, idant kožnas skai dasi svetimuose krasztuose.
ir liudymas apte Jezu Kristų.
protingumo savo žodžiuose ir doties isz jo, kol Dievas laikys puslapiu, 20c.
tytojas, kurio laikas pasibaigė Užsienyje dabar randasi apie
darbuose, kuris neprotingumas mus ant svieto. O tai, Jkaip ma No.145—Apie Velniszkas Pukius apraszymas. 20c.
už laikraszti, kad nevilkintu il milijonas trys szimtai septy
jus iszduoda ir rodo slpetąs tote, mes galime geriaus da Malūnas Kaip Studentas Lo No.202—Novena, Stebuklin
gai su atnaujinimu užmokes- nios deszimts tukstancziu ka
mislis ir slėptus jusu mierius siekti
be pertarnaujaneziu jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste go Medaliko Dievo Motinos
ties, nes ilgai negalime laukti. reiviu ir apie penki szimtai
atidengia?
mums Lenku.
buklinga Puodą, Dainele. 47 Garbei. 15c.
Juk del visu yra tas žinoma, tukstancziai Amerikiecziu dar
puslapiu, 15c.
— Poniute! Pirmu nei jums
kad darbas pabrango, popiera bininku.
No.203—Knygute, Tretinin
(TOLIAUS BUS)
atsakyti,
asz
norecziau
ir
jus
ir kiti intaisymai, nes* uždyka
No.146—Apie Auka Nihilis kių Seraphiszkas Officium. 15o
paklausti,
apie
kokius
miedius
laikraszczio negalime siuntinė Valdžia praleidžia apie ketu
tu, Stebuklas Kuczios Naktį.
Privalo Dirbti
KATALOGAS
jus kalbate? Ar apie galimus
62 puslapiu, 20c.
ti. Musu agentai yra guodoti ris bilijonus doleriu kas metai
Kaip Užsisakyti Knygas:
pagal nuomone sveiku žmonių,
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- vien tik ant laiszku ir invairiu Unistai tvirtina buk
No.148—Apie Joną ir Alena,
KNYGŲ
ar apie tokius, kurie tankiai
kavojame visiems už platinima rasztu ir raportu. Tai reiszkia Žmogus privalo dirbti
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
tSU Užsisakant knygas is*
kyla
smegenyse
serganeziu
“Saules,” lai visus Dievas už apie dvideszimts penki doleriai Ant dienos tik asztuonis
Visi pirmieji Katalogai dabar No.152—Apie Kajimas, Drū
žmonių ir užkrėtė kitu galvas, yra negeri. Szis Katalogas tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
laiko koilgiausia ir visame lai kiekvienam Amerikiecziui, vy
valandas,
tik numeri knygos. Pinigus
patenka paskui in mierius vi užima visu anų vieta, todėl lapiu, 20c.
mina. Platinkite mylimi broliai rui, moteriai, vaikui ir * kūdi Nes jeigu ilgiau dirba,
siuskite per Pacztino Moni-Orsos tautos, in mierius nedasieir sesutes jusu laikraszti, o mes kiui.
No.155—Szakinis Nedoras
Tai kenkia sveikatai.
užsisakykite knygas isx
deri, Express ar Bankino Mokiamus, kvailus ir iszjuokiauž tai busime jumis szirdingai
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
Bet, jeigu motere tokio
szito Katalogo
ni-Orderi, o jeigu norite pini
mus per kitas tautas?
Amerikiecziu pinigai nuklo
dėkingi. — “Saules” Redyste.
piu, 35c.
karszto unisto,
Nr. 1955
gais siusti, tai reikia Užregis
— Žinomas dalykas, jog
jo, pastate gražu vieszkeli, Taip pat mislytu po
No.150—Apie Duktė Akmetruoti laiszka su pinigais.
kalba gali eiti tiktai apie galinoriaus, Klara, Nuspręstasis,
Portugalijos krasizte, isz Lis
ISTORIJOS, PASAKOS,
asztuonis valandų,
gbčV Nepamirszkite dadeti
Visu Ražancziaus
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
bon miesto in Estoril, kur ran Kasdieninio naminio darbo
APYSAKOS, IR T. T.
deszimtuka ekstra del prisiundasi puikiausi kambariai del Ir pamestu darba ir
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
— Gal jusu draugai yra
Paslapcziu Maldos
itimo kasztu.
gembleriu kurie isz pinigu lonusiminė ir neramus laike
No. 101—Kapitonas Velnias, No.151—Apie Vaitas Szvilsilsetusi,
Del Ražancziaus Draugijos szia.
Visi Moni-Orderiai ir Pini
szios bedarbes, tai pasakykite Puikus apraszymas, didele pikas, Pas Merga, Gražios
Tai
galima
tvirtai
sakyti,
Nariu, ant mažu korteliu, ku
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
jiems kad užsiraszytu sau knyga. 404 puslapiu, 50c.
Kad
tokis
pnistas
keiktu
rios telpa in maldaknyges. Vi
turi būti siusti vien tik ant
“Saule”, o bus jie jums už tai
No. 201 Istorija apie Amži nukas Karalium, 62 pus., 20c.
Ant
visko
ko
svietas
stovi,
Vienas
Lenkas,
Komunistiszsas setas $1.00. Prisiunskite
szio adreso:
dėkingi,
nes
“
Saule
”
priduos
No.153
—
Apie
Gailuti,
Du
na
Žydą.
Jo
kelione
po
svietą
Jeigu
jam
motere
savo orderi ir viena doleri ant koje Lenkijoje vienam Ameri
jiems smagu gyvenimą ir nu ir Įrodymas apie Jezu Kris Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
adreso: Saule Publishing Co., kiecziui laikraszti ninkui nusi Nepagamintu vakariene
Mahanoy City, Pa., - JĮ. S. Ą,
tų 20c.
varys j u nuliūdima.
lapiu, 20c.
skundė: “Pirmiau mes galėjo Kada pareitu isz darbo!
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Kas Girdėt

Musu Skaitytojas
♦

me meluoti kaip mums patiko ;
bet dabar mes galime meluoti
vien tik taip kaip mums yra
insakyta.”
1
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■ •

• •
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Pypkes Durnai

“SAULE”

Keidosziu* Onute
(Tasa)

pasakyti, pons Keidosziau, jog
esi laibai pasargas.
Toli nuo Lietuvos, dideliame
Po valandėlei, kaip irprakomieste, už, stalo sėdi jaunas vai re Keidoszius, visa draugija
kinas ir raszo. Ant stalo guli susirinko Vincu Vinco butely
kelios knygos ir popierių apsz-! je.
ežiai. Vienos raszytos, kitos da J — Ant stalo dabar vietoje
grynos. Per adarytus langus le- j
ke vilnis vaiskaus, plyno oro <-***-******^.>t.|1<.K***********
ir ga.so halsai, bet truputi pa
silpo, nes butelis (kvatera) ant
antru gyvenamu ir ant kiemo.
Vienok balsai kaip matyt, ne
kenkia suvis vaikinui, pripra
tusiam prie jui. Darbas eina
smagiai. Alavelis skubriai
braižo popiera, alksztas lakszta seka.
— Da valandėlė, ir bus ga
tavas netik szios dienos, bet ir
ryt dienos darbas pratarė atsi
keldamas smarkiai nuo stalo ir
vaikszeziodamas po buteli. Dafear reikia truputi pavaikszti- i Ožio n ai s paduodu atsitikima
Isz didesnio miesto gyvenimo:
net i.
Nesenei likos suaresztuotas
Bet nespėjo kelis sykius pe
girtas tėvas,
reiti iszilgai buteli, kaijp atsi
Už tai kad paliko savo
daro du|ris ir per jasias pasiro
Jauna maža dukrele
dė pora jaunu teip jau-gi vai
pusnuoge namie,
kinu.
Kuriame buvo labai
— Sveiki drūti pons Vin
szalta.
centai! Pratarė vienas isz ju.
Motina dirbo fabrike,
— A, sveiki drūti! Atsilie
O vyras pragerdavo ka
pė pavadintas Vincentu vaiki
moterėle uždirbdavo-.
nas, kuris buvo ne kas kitas
Yra tai baisiai per greito
kaip Vincu Vincas. Tai jau
A p sip aczia v i m o m u su
kaip matau, atkeliavote. Na,
jaunuomenes.
praszau in vidų, sveiki atke
Toki neiszmaneliai
liavę. Sėskite, kaip galite; pas Neapsvarste gerai svarbumą
mane rakandu, kaip matote,
moterystes priesz laik,
nedaug. Ponas Keidosziau, sės
Pabėga arba slaptai kur
kite artyn ir papasakokite, kas
paemia szliuba.
gero pas jumis? Kailp mano tė
Bet po keliu menesiu,
vai ten gyvena?
Kad pervirszinis saldumas
— Visi sveiki ir mano ir
Tokios meiles isznylksta,
jūsų tėvai.
Tada abieju neiszmanėliu
— ‘ Onute, giedojo, namie
Akys pradeda atidaryt
jau.
ir dasipranta,
—- Onute mane atlydėjo.
Kad luomas moterystes
— Ar gali būti? NeisztikinNe yra taiip lengvas,
cziai paklausė Vincu Vincas.
Kaip sau isz pradžių mane
— Isztikruju! Pone turėjo
nesuprato,
reikalą in szita miestą, na, tai
Kad tai loterija ant
matote, mes visi ir susitarėme
Kurios iszduoda pinigą,
važiuoti: asz, Kurpiunas, Onu
Su vilczia kati laimes
te ir poni.
giliuki,
— Tai ir Kurpiunas. czio- Nesupranta toki neiszmaneliai
nai ?
Jog luomas moterystes,
— U-gi, ir jis atvažiavo.
Tai yra didžiauses jungas,
— Na, kad teip, tai po
Koki gali paneszti savo
szimts velniu viskas! Sziandien
gyvenime,
ir rytoj but man szvente.
Ne tik vyras bet
— O asz ir atėjau tamista
Daugiausia motere kuri
praszyti pas save. Ales czionai
greitai pasensta,
netoli nuo jusu mylistos susto
Turi dirbti sunkiai nuo
jome nameliuose.
Saules tekėjimo ligi
— Ar žinote ka? Pas jus
vėlybai nakcziai,
asz eisiu, bet mislyju, ka pa
Jeigu da g’auna gera
daryti. Numeriuose ne jus da
vyra,
nespėjote Apsigyventi,- dėlto
Tai tasai jungas yra
ant arbatos, man rodos, butu
lengvesnis,
geria,us pas mane susirinkus.
Ir abiems lengviau Ak tiesa, tai butu truputi
Yra traukti gyvenimo
priesz netikėta, bet pakeleivin
sunkenybes,
giems ir svetimoje szalyje var
Bet jeigu gauna koki
gu visus netikėtus iszpildyti.
pasiutėli,
Dėlto pavelykite man valandė
Tai arszesnes peklos ant
lė tik atiduoti prisakus, ka tu
žemes ne surasite.
ri pagaminti mano tarnas del
arbatos. Ak, tiesa, tai bus anks
Gera Tarnaite
ti ir, gal but ponai ir Onute ne
sutiks, bet man. vis reikia pasi
— Ar tai teisybe, kad ta
rengti.
— Tiesa sakant, jos nesi vo poniute, vyras pabėgo su
tiktu eiti prieszai netikėta, bet tarnaite?
— Taip poniute, teisybe!
asz teip mislyju, jog sutiks.
— Del ko-gi teip jus misly- O kokia buvo gera tarnaite,
darbszi ir malszi, tokios ki
jate ?
— Mat, abidvi akyvos pa tos negreitai gausiu.
žiūrėti, kaip gyvena studentai.
— Na ir tai tiesa. Ko ne
PLATINKI!
padarys praszymas, tai pa
“SAULE”
baigs akyvumas. Vienok turiu

MAHANOY CITY, PA.

savo paprocziu; ir viso, kas sa- vaikius ir asz pažiurau, pražiupopieru ir knygų stovėjo vir- ne esu ju draugas. Asz tik esu
Ant
Gavėnios
viszka.
rau tautiszkai. Kas mano gal
dulis garuojantis ir užkandis draugas Lietuviu.
Pamislyjes kiek, Vincu Vin voje pinna kaip breksztantis
nepuikus: duona, suris, deszra, — Na, tai vis-tiek! Kas nė No. 197 Graudus Verksmai
spinduliai vaidintinai szvytavo
pora buteliu! vyno, truputis ra draugu, tas esti nedraugu. arba Pasibudinimas prie Ap- cas pridėjo:
— Ne! Persipraszau- jusu mislinimo Kanczios Viesz. Mu — Bet ar kitaip ir galėjo dabar aiszkiai viskas sužibo.
saldumynu.
Pone metusi netikėta in sza- mylista: Nuo draugo iki ne su Jezuso Kristuso. Knygute būti ? Musu galingi bajorai, tik Asz esu Lietuvaite, szita man
li ir visa su juoju stenguma, draugui toli.
reikalinga ant Gavėnios, pagal ri Lietuvos vyrai, griuvo ko roc|os, žodžio užteks del jusu,
Ne draugas persekioja, o nes senoviszka būda 15c..
vose amžinose su; prieszais, už kad žinotumėte, ko nuo> manes
tursesi apie' virduli, kaipg aspadine. Onute-gi tame tarpe kitokis žmogus nesikisza in No. 198 Gromata arba Muka stodami savo veisle ir savo toliau reikalauti. O kad butu
akyvai žiurėjo visa gyvenimą: svetimus darbus, kaip asz iri musu Iszgany tojaus Jezuso szali. Mažai ju sekios tebeužsi- suvis aiszku, pridesu, jog kožgeltona, popiera apklyjuotas darbus Lenku.
Kristuso, peraszyta isz groma- liko. O darbartiniai bajorai tai nas kuris prisezingas Lietuvys
sienas, kampe stovinczia lova, — Gerai! Bet kodėl jus tos rastos grabe musu Iszgany- daugiausiai žmones su vergu- tei, asz nuo dabar laikysiu už
tiszka duiszia, su szeszka.us bu- prieszinga ir man. Nes perseuždengta užklovu, lentynaite skiriaties nuo Lenku, su ku- į tojaus Jeruzolime 10c.
(Tasa Ant 2 Puslapio)
su knygomis, szepa; paskaitė riais teip ilgai prakorimas krū No. 202 Novena, Stebuklin du, kurie pavojaus gadynėje
kėdės, esanczias butelyje, pa- voje laike? Ko jus norite ir ko go Medaliko Dievo Motinos slapstėsi po sziaudus ir kaka
lius, pecziuis. Ko nuo ju dau
skaicziusi nusiszypsojo ir pra jus jieszkote?
Garbei 15c.
—
Norite
žinoti,
ko
mes
tarė:
No. 203 Tretininkių Serap- giaus ir norėti gali, kad ne
vergutis-zku/ beprotiszku dar
— Da vienas sveczias tu geidžiame ir ko mes jieszko- pbiszkas officium 15c.
me? Gerai! Poniute, patemyki
bu?
rėtu ant ko sesti.
No.
194
Trumpas
Katekiz

Szitas Onutės pratarimas pa te, kas darosi Vokietijoje. Ten mas pagal iszguldima Kun. Pi— Pavelykite ponas Vin
ūkininkas
turintis
15
margu,
dare nemažai linksmumo, ne
liauskio, su nekuriais naudin centai, pratarė ant galo. Onute:
gĮyvena.
teip,
kaip
pas
mus
gy

mažai juokinga paterayjima
Pradedant kalba jums su ponia
gais padėjimais 35c.
vena
ant
60
margu,
o
žeme
vis
nuo ponios ir Kurpiuno.
No. 196 Stacijos arba Kal asz ne syki norėjau jus per
— Žydai szaiba negali szven- ta pati, kaip pas riiusr Delko-gi varija, 15c.
traukti ir pasakyti; be gincziu
tei-p
?
sti be dvylikos žmonių, o kaip
tuszcziu, be darodinejimu,
Užsisakant
knygas,
reikia
—
Na!
Ten
apszviestesni
matau, ant studentiszko- szabo
meskite daryti nesutaikąs terpaminti
tik
numeri.
Pinigus
žmones.
daugiau per szeszis neleidžia;
pu jaunu vyru, neszalinkite
siuskite
per
paczto
Postal
Note
—
Tai-gi
poniute!
Tarpu
turbut, bijo, kad in Žydiszka
juosius nuo Lenku, su kurias J^=A - B - GĖLA IS
musu žmonių nėra fabrikantu, Money-orderi arba Express amžius krūvoje gyvenome. Bet
nepavirstu.
f
arba pradžia
I
Money orderi. Nepamirszkite
nėra
ne
amatninku,
clelko?
Jog
— Pons Kurpiunas iszjuodabar, iszgirdusi savo ausimis,
ii SKAITYMO į
dadeti 10 c. ekstra dsl prisiunneapszviesti
žmones.
Jie
teipkia musui gyvenimą., bet be jo
koki mieri norite dasiekti, tu- U
X
osgi neužsiima, delko ? Kad ne timo kasžtu. Adresas:
kio pamato.
rib jums pasakyti vardu nesu••• •••
SAULE - Mahanoy City, Pa. prantancziu jus: deku ir dide
— Na, kaip be pamato! O apszviesti.
RASZYMO
kur sveiki sodintumėte da po — Na, ar tai tuomi, jog su
liai deku jog turėjote užtekti
ra atėjusiu svecziu?
Lenkais piktumą užvedate, ap- — Lenkai kalti tuomi, jog nai drąsos isztarti žodi delei
64 pus. Did. 5x7 col.
-Studentai ne riebus, ne stori, szviesite savo žmones? Paklau jie visokiais budais siekėsi naudos žmonių; neiszgasdami
tai gal po du ant vieno-s kėdės sė nekantriai poni.
traukti apszviestuosius Lietu ne persekiojimu ne keiksmu.
Dabar Po 25c.
iszsitenka, pritarė pone.
Saule Publishing Co.,
— Nesusidedami su Len vius nuo ju pareigos, apszvies- Deku jums da syki. Dabar asz
— Ne! Turbut ne teip! Kė kais, kalbėjo isz lėto Vincu ti savo brolius. Ir draudė, ir suprantu viską.
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
deles per gležnos, ne dalaikytu. Vincas, mes apszviestieji, ne- sarmatyjo, ir ka tik iszmane Poni iszgirdusi Onutės kal
— Poniute! Atvertė .ant iszvirsime in Lenkus. Neiszvir- tai dare, siekdamesi uždvasinti ba, net rankas nuleido ir nuba
,
szito Vincu Vincas, jus nepate- te, mes ar sziek ar tiek vis tik Lieutvius, paversti in Lenkus.' lo. Ir teip tai žyymai viskas bu GUODOTINI
myjote da poros langu ir lovos. savo kampui duosime alpszvie- — Jusu neperginsi, nutarė vo, jog ir Onute patemyjo.
SKAITYTOJAI!
Ant langu iszsitenka po pora, timo, prigimtoje kalboje para- pone. Jus iena antrinate misli:
— Ponutei! Pratarė mergi
o ant lovos ir trims vieta ęan- sze ai- sziokia, ar tokia knyge Lenkai kalti, Lenkai kalti!
Viskas
taip paszieliszkai
na. jus mane czionai, vežete la
dasi. Sztai, matote, kiek cl a vie le. Nebus to, kas lig sziol buvo,
— Suvis ne! Lenkams asz biausiai, kad asz savo intekme brangsta, tavoras, popiera, matų. Tiesa, sakant, czion musu, iszvirsdavo visi apszviestieji
tik atiduodu! garbe pagal ju už padarycziau tai, kad pons Vin szinos, ir darbininku algos, kad
Lietuviu, teip ne daug, jog nie in Lenkus, palikdami tamsius
darbi. Ir tiesa sakant, Lietu centas mestu platinės Lietu dauguma laikraszcziu dar la
kados da ir nereikejo man ru žmones tamsumoje be pravius asz, szimtai sykiu kaltinu vyste terpu jaunu Lietuviu, biau brangsta. Redaktoriai, atpiu ties apie tai, ant ko bus pa szvaistos.
daugiaus, negu Lenkus, kalti kad isznyktu nesutaika pavo sipraszydami aiszkina kad jie
sodinti svecziai.
nu juosius už tai, kad jie isz- jinga. del musu szalies. Szian jokiu bu du negali galas su galu
—- Bet klausykite! Kaip ir — O kuo-gi Lenkai tame
sižadejo savo tėvu, savo kalbos dien nuo mano akiu nuslinko suvesti.
v
ant juoku girdžiu ateinant pei kalti?
“Saules” redakcija nenori
ki ema pažinstamus, pratarė
dar labiau savo skaitytojams
Vincu Vincas, eidamas nuo
pabranginti “Saule” ir nepa
lango, ties kuriuoju buvo besebrangins, jeigu kaip nors bus
dis.
galima iszsisukti!
— Tegul sau eina, atsiliepe
Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
poni, arbatos yra užtektinai, o
cija labai gražiai praszo visu
su atsisėdimu, tai jau jusu dar
“Saules” skaitytoju in laika
bus. Gyretesi, ir gerai!
užsimokėti už savo prenumera
Tame tarpu isztikro inejo
ta, kad redakcijai butu mažiau
pora pažinstamu stdentu. Bet
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
tai mažaj draugijai patarnavo,
luoja ant laiko užsimokėti.
nes jie buvo pažinstami visu,
Pirmiau “Saules” redakci
musu kampo- vaikinai. Kalbos
ja galėdavo laukti per koki tai
ir juokai ėjo- toliau, tartum, tai
laika, kol skaitytojai užsimoka
buvo Lietuvoje, szirdingai, at
už savo prenumerata. Mes jums
virai.
siusdavome “Saule” kad ir per
— Mat ir Lietuviszka bekelis menesius, ir laukdavome
sieda, atsiliepe Kurpiunas bekol jus užsimokėsite, “bet da
sigeredamas svecziais.
bar, aplinkybes tokios, kad mes
— Negaliu tamistai nepa
negalime laukti!”
If you’re like most Americans, you’re
sakyti, jog tai mane nemažai
Už tai, mes visu savo geru
There are three good reasons why U. S.
earning more now than ever before. But
diyvyja, jog lig sziol da vis lai
Savings Bonds should be part of every
skaitytoju labai gražiai praszoif you’re like a lot of us, you’re having a
investment program. They're safe—your
kotės! savo senu numanymu ir
me priesz laika, ar nors ant lai-,
tough time trying to hang on to this
principal is never subject to market
skyriatesi nuo Lenku, užmėtė
extra money. What comes easy—seems to
ko už “Saule” užsimokėti, kad
fluctuation. They’re sure—Bonds pay an
go just as easily. Spending a little too
serijo kalbėdama poni. Bet tik
average of 3% per year, compounded
mes galėtume jums “Saule”
freely
and
going
a
little
too
far
into
debt
semiannually
when
held
to
maturity.
jums žinoma Liubline, unija,
vis siuntinėti.
. z
may be tempting, but it certainly isn’t
They’re liquid-—you can always cash them,
ant kurios proseniai Lietuviu
wise. Actually, now is the best oppor
if you have to, after you’ve held them
Daug laikraszcziu yra insteitunity you’ll ever have to save.
prisiekė vienybe- laikyti su
for 2 months.
ge taip vadinama “Popieros
Treasury
Secretary
Humphrey
recently
Lenkais, o dabar jus ne tik ne
’What most of us need is a simple, sys
Fonda,” in kuri renka aukas
said,’ "The continued success of our ecohlaikote vienybes, bet ir skyria
tematic savings plan—one that will work
isz savo skaitytoju, kad butu
omy depends not only upon the Govern
automatically and pay off with guaranteed
tesi nuo jui, ir nedraugiszkai
ment,
but
upon
the
efforts
of
all
the
galima laikraszcziams popie
results. Your Government has provided
people
trying
to
do
a
little
more
for
them

ant ju žiūrite.
just such a plan. And over 40 million
ros nupirkti. Mes tokio fondo
selves and their loved ones. It is the sum
Americans
are
already
cashing
in
on
it.
— Liubline unija, atvertė
neturime, bet nuoszirdžiai ir
total of all these individual efforts that
makes our system superior to anything
ant szito ir-gi isz,linksmos kal
vieszai padėkotume tokiems
irAy don't you join them? Sign up for U. S.
known
in
this
world
before.
”
Series E Savings Bonds on the Payroll Savings
bos pereidamas ant serijos Vin
geriems musu laikraszczio rė
Plan where you work. Or buy Bonds reg
Let
’
s apply his words to our private
cas, Liubilnine unija, guodojamėjams, kurie ir mums padėtu
ularly where you hank. As little as $18.75 a
affairs. And the best thing that you can do
ma pone, buvo tai darbas iszsinusipirkti popieros “Saulei.”
month invested in Savings Bonds will give yogi
for your loved ones is to buy wisely—save
a
cash
backlog
of
$1,182.60
in
just
5
years
—
sensibly
—
and
preserve
our
American
proSt
tautiejusiu musu bajoru, kurie
Bet, kas mums ir jums svar
$2,456,70 in 9 years and 8 months.
perity for them!
galėjo prisiegauti vardu savo
biausia, tai “teisingas atsily
ir savo paeinancziu, bet ne mu
ginimas,” mes galėtume “Sau
For the big things in your life, be ready
su vardu. Ju darbai mums ne
le” leisti, ir kad jus galėtumėte
rupi ir mus nelypsto. O ka sa,with U. S. Savings Bonds
ja vis skaityti!
kote apie ne draugyste, tai te
The V. S. Government does not pav for this advertising. The Treasury Department thanks, for their
gul mane Dievas myli ir sergti
patriotic donation, the Advertising Council and
— —~
nuo to, kad aszbucziau nedrau
Pirkie U. S. Bonus
gu, ar Lenko ar Vokieczio, ar
SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
kito kokio nors žmogaus. Asz
j

HOW TO MAKE
SOME OF AMERICA’S PROSPERITY
STICK TO YOUR FINGERS
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“SAULE”

Skautai Pagerbia Abrahomo Lincolna

szimts ketvirtos dienos iki da
bar Eisenhoweris yra pasvei
Apie Irlanda arba Nekaltybe kęs nuo tos szirdies ligos ir ga
Suspausta; Robertas Velnias; li gryszti in darba.
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip
Laikrasztininku užklaustas
korius ako Turtingu Ponu.
ar galimas daigtas kad ta szirIr 1.1. Per paczta, 20 Centai.
, dies liga gali vėl pasikartuoti,
Saule Publishing Co.
Daktaras Paul Dudley White
nieko neatsake.
— “Saule” turi tiek agen
Eisenhoweris dabar iszva- į
tu kiek skaitytoju, nes kožnas
I yra agentu. Jeigu kožnas skai žiavo ant keliu sanvaieziu ato
tytojas prisiunstu varda tik stogų, sakydamas, kad jis vievieno naujo skaitytojaus, tai I szai, publikai pranesz ar jis'
didelia geradejyste padarytu i stos in Rinkimus ar ne, kai jis
del iszdavystes. Bandykite sugrysz isz tu atostogų apie'
taip padaryt, mieli skaitytojai, piima Kovo menesio.

Trys Istorijos

o “Saule” bus jusu didžiausiu
laikraszcziu. Acziu!

Chicagos Skautai per
Abrahomo Lincoln’o gimta
dieni, iszkilmingai padeda
gieliu puokszte prie jo stovylos. Dvylikos metu Skau

Žinios Vietines
— Liliana. (Boibiniute) Dick
son, kuri gyveno pas savo se
sute, Anele Wallace, nuo 30 S.
Jardin ui y., Shenatloryje, kuri
nesveikavo per koki tai laika,
pasimirė pareita Ketverga in
Gerojo Samarieczio ligonbute
Pottsvilleje. Gimė Mahanojuje. Baigus slauges mokslą.
Paliko keturios brolius: Juozą
mieste; Joną, Port Carbon;
Vinca, Saint Clair ir Alfreda,
Los Angeles, Calif. Trys sese
rys: Anele Wallace, Shenan
doah; Prane Frunzi, Philadel
phia, Mary St rauko, isz mies
to. Laidojo Panedelio ryta,
isz Grab. Oravitz koplyczios,
635-37 E. Centre uly., su apie
gomis in Szv. Juozapo bažny
czioje 9 valanda ir palaidota
in parapijos kapinėse.

tas Riki Von Bergen, ežia
geliu vainiką padeda prie
Prezidento Lincolno stovylos, pomninko.
O

O

CT

sias apsiginti nuo Amerikie
cziu.
Ketverge pripuola Szv.
Petro Damijono, o Tautiszka
Vardine: Varguole. Taipgi ta
diena: 1943 metuose Japonu
sul marinas apszaude Californijos krauta; 156‘5m. Lietuviai
pergalėjo Rusus ties Ivanslavu; 1942m., - Juodose mares
žuvb septyni szimtai ir pen
kios deszimts Žydu, kurie va
žiavo ant laivo “Struma,”
kuris susprogo penkios mylios
nuo Istanbul uosto; 1945m.,
Turkija paskelbė kara priesz
Vokietija, ir Japonija; 1950m.,
Vengru valdžia pareikalavo,
kad Amerika su Anglija suma
žintu savo darbininku skaieziu
savo Ambasadose tame kraszte. Vcgrai sako, kad daug tu
darbininku yra tu krasztu
sznipai.

— Petnyczioj pripuola Szv.
Edeberto ir Szv. Motiejo. Pa
sninkas. Tautiszka Vardine:
Sirtautas. Ir ta diena: 1945
metuose Egipto Prenii eras‘■nu
žudytas, kai jo krasztas pa
skelbia kara priesz Nacius.;
195Cm., mainieriu Unija pa
traukta in teisina pasiaiszkinti kodėl ji nepaklausė insakymo nestraikuotu minksztos
angįiu krasiztuoser

— Seredoj pripuola, Szv.
Petro Kreslio, o Tautiszka. Vai
dine: Kiež’gaida. Pasninkas.
Ir ta diena 1732 metuose Prezi
dento Jurgio Vaszingtono gi
mimo, diena, o pasimirė Gruo
džio 14-ta diena 1799 m., turė
jo 67 metu amžiaus; 1387m.,
Lietuviai priėmė Krikszczionyibe; 1943m., Amerikos eroplanas ‘/Yankee Clipper” nu
Ranshaw, Pa.—
krito ir sudužo in Tagus upe,
netoli nuo Lisbon, dvideszimts Senas gyventojas, Antanas.
keturi įmones prigėrė, o pen Kajokas, nuo Webster uly.,
kiolika gyvi; 1949m., Sovietu kuris sirgo ilga laika, numirė
armijos Ministeris Nikolai pareita Ketverga, devinta va
Bulganin insake savo karinin landa ryte. Velionis gimė Lie
kams laikyti savo armijas pil tuvoje. Atvyko in Amerika,
nai ginkluotas ir prisirengu daugelis metu atgal. Buvo

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz.
*

Sapnas Motinos Szvencziausios,
mieganezios
ant kalno Alyvų, žemei
Batanijos,
bažnyczioj
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

MAHANOY CITY, PA.

an gi i ak a si s ibet isz priežasties,
senatvės p: asiszalino nuo. dar
bo. Paliko savo pa.ezia Ona;
tris sunns: Antana. isz Sandus
ky, Ohio; Juozą, Ranshaw ir
Alfonsą, Miami, Fi ori Ja . Dvi.
dukterys: Helena, namie ir
Clara, New York, taipgi keletą
annku. Laidojo Panedelio ry
ta, su apiegomis in Szv. Mykolo (bažnyczioje devinta valanda
ir palaidotas in parapijos ka
ip in ese.

KARISZKOS TANKOS
SULAIKYTOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tu krasztu apginklavimo priesz
Komunistiszka Rusija, mes už
tokius milijonus ir bilijonus
butume gale j e ne tik papirkti
betstaeziai nusipirkti visa Ru
sijos kraszta. Rusijos ponai ir
mužikai tiek blusu neturi, kiek
pinigu mes esame praszvaiste,
prakisze kitiems krasztams. O
Ruskis blusu baisiai daug turi.

PIRMAS JUODUKAS
PROFESORIUS
. UNIVERSITETE
NEW YORK, N. Y. —
Daktaras John Hope Franklin
praeities istorijos profesorius
in Washington Howard Uni
versitetą, yra iszrinktas virszininku istorijos profesorių sztabo in Brooklyn Kolegija.
Jis yra pirmutinis juodukas
tokios garbes susilaukti bet
kuriame New York miesto uni
versitete ar kolegijoją.

EISENHOWERIS
SVEIKAS
Gali Gryszti In Darba
WASHINGTON, D. C.—
Daktaras Paul Dudley White,
visu kitu Daktaru, kurie buvo
paszaukti pas Prezidentą Eisenhoweri, sako kad jis yra
iszagzaminaves Prezidentą Eisenhoweri ir randa kad jis ga
li gryszti in savo darba ir toki
darba kaip Prezidento gali ves
ti dar penkis ar szeszis metus.
Penki kiti daktarai jam prita
rė.
Daktaras Paul Dudley
White greitai pridėjo ir paaiszkino kad jis tik apie Prez. Eisenhowerio sveikata kalba, bet
nieko bendra neturi su Politi
ka. Ar Eisenhoweris nutars
stoti in Rinkimus ar ne, sako
Daktaras Paul Dudley White,
tai paties Prezidento dalykas
ir reikalas. Jis su kitais savo
patarėjais sako kad po dvide
szimts sanvaieziu po Preziden
to ligos, nuo Rugpjuczio dvide-

SAPNORIUS

sarini Olimpiada su savo spor krasztu didžiūnais, negu intatininkais, tai jie turėtu geres kingiausiam
ambasadoriui.
ne propaganda negu visu j u Dar ir to negana! Jeigu Sovie
Su 283 Paveikslais
; dipliomatai, ambasadoriai ir tai dabar taip pragarsės spor
sznipai.
to eilese, tai aiszkiai matyti
160 Puslapiu
į
Amerikos sportininkai, nuo kad kitas j u žingsnis bus par
8 col. ilgio, 51/2 col. plocsio J pat pradžios tu Olimpiados sikviesti ta Olimpiada, tas
Lszaiszkma sapna ir kas J sporto rungtynių kas metai pa-! lenktynes in savo kraszta. Ta
ateitoje stosis. Su priedu j imdavo pirmąją vieta. Tik syki da sportininkai, loszikai pa
planatu ir visokiu burtu, Į> vienas krasztas sumusze Ame-' stumtu in szali ambasadorius
Knyga in minksztos po- Į rikieczius sportininkus; ir tai ir dipliomatus, ir jie savo pro
pieros virszeliuose. :: :: ]■ buvo Diktatoriaus krasztas, paganda vestu. Loszikai suva
Pinigai reikia siusti su J Naciu Vokietija, 1936 metuose. žiuotu net ir isz tu krasztu, ku
užsakymu:
Už tai aiszku, kad Sovietu rie Sovietu Rusija nepripažins-'
pergale Vasarinėse lenktynėse ta, ir kurie Rusijoje nei savo
butu aiszkus priparodinimas, atstovo, Ambasadoriaus nebe
kad supuvusi ir mirsztahti de turi.
Kai kurie dyvinasi kaip taip
mokratine Amerika negali priSPORTAS IR
silj ginti jaunam, Komunistisz- staiga Sovietai taip augsztai
krasztui kaip Sovietu Ru pakilo visose sporto szakose.
PROPAGANDA džia ne tik primoka, bet juos kam
: Bet tie kurie Sovietus pažins*
sijai.
ir užlaiko.
Ir ne vien tik Sovietai taip I ta sako kad ežia visai nereikia
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Nei vienas krasztas per toki sakytu ir taip mislintu; bet dyvintis. Kaip viską kita Rusi
daug ir kitu krasztu panasziai joje, Sovietai paėmė sportus,
Rusijoje sportininku randa trumpa laika nėra taip augszmislintu, nes beveik visi žmo- loszimus po valdžios tvarka.
si dvylikos milijonu jaunuju! tai pakilęs sporto eilese, kaip
į nes baisiai invertina sportus, Sportas, loszimas dabar yra
armija. Sportininkai, loszikai Rusija.
Sovietu valdžios biznis.
Sovietai niekados nebuvo nei loszimus, kaip ir Amerikos stu
gauna garbes straipsnius, kaip
Kiekvienas mokinys yra pri-»
kareivis armijoje. Jiems būva stoję in Žiemos Olimpiada, dentai ir kolegistai.
Garsiajam sportininkui daug verstas mokintis sporto, kūno
parūpinta sziltos vietos, geri Sportą. Vienok, pirma syki sto
manksztin.'mo. Kai tik kuris
darbai ir gera užmokestis; ję, Sovietai pirma vieta laimė lengviau susidraugauti su kitu
mokinys biski geriau už kitus
jiems teipgi parūpinama gana jo.
kuri sportą iszmoksta loszti,
laiko tiems ju pasirinktiems
Nuo Komunistu revoliucijos istorija Apie . . .
valdžia ji tuojaus paima po sa
sportams; ir jiems teipgi parū iki dabar Sovietai nebuvo sto
“AMŽINA ŽYDĄ” vo globa. Jis būva pasiustas in
pinama geriausias maistas.
ję in tarptautines lenktynes,
sporto ypatingas mokyklas.
Kai kurie sportininkai Va rungtynes. O 1952 metais, kad
Atsižymejes kuriame sporte
karuose sako kad Sovietu spor kokios butu sumusze Amerikie- Jo kelione po svietą ir liūdima*
mokinys gauna visokiu priedu
apie Jezu Kristų.
tininkai turi būti skaitomi kai czius isz pirmo sykio.
kaip geresnio maisto, geresnius
Per paczta, 25 Centai.
po profesijonalai, o ne kaipo
Jeigu dabar Sovietams pa
namus, geresni darba, ne tik
sporto mėgėjai, nes jiems . vai- sisektu laimėti Melbourne Va SAULE - Mahanoy City. Pa
sau bet ir jo szeimynai. Reiszkia, Rusijoje, su sportininku
reikia skaitytis, kaip su karei-

I

; VIU.

•

-

Su szitokia tvarka, Sovietai
gali iszsirinkti geriausius spor
tininkus isz dvylikos ar ketu
riolika milijonu jaunuju.Jau pernai Rusija turėjo ke
turis milijonus jaunuju, kurie
manksztiesi, mokinosi ir lavi
nosi del bėgiku, del lenktynių;
daugiau kaip asztuoni szimtai
tukstaneziu kitu pratinasi prie
kitu gimnastikos lenktynių,
• Ir ežia pinigu ne stoka; nes
visa tai yra valdžios vedama.
1954 metais Sovietai buvo pa
skyrė dvideszimts devynis bi
lijonus rubliu, tai apie septyni
j bilijonai doleriu musu pinigais,
vien tik szitam tikslui, sportui.
Tais paežiais metais Visu Uni
jų Prekybos Kongresas pasky
rė szeszis szimtus milijonu rub
liu, musu pinigais, pusantro
szimto milijonu doleriu, tam
paežiam tikslui.
Kai Sovietai sportininkai
važiuoja kur in lenktynes ar
rungtynes, tai valdžia paden
gia visus keliones kasztus, ir
visiems dar primoka, jeigu jie
turėjo darba apleisti ant keliu
dienu ar sanvaieziu.
O prilyginus; Amerikoje nie
ko panaszaus nesiranda. Val
džia nei skatiko nepaskiria ir
neduoda musu sportininkams.
Musu sportininku iszlaidas pa
dengia kai kurie biznieriai ar
taip sau bagoti sporto mėgėjai.
Ir dažnai nebūva gana pinigu,
ir tie sportininkai, kurie neiszgali savo iszlaidas patys pa
dengti, turi pasitraukti isz tu
sportu.
Bet didžiausias skirutmas
tarp Sovietu sportininku ir
Amerikiecziu tai yra tu loszimu, tu sportu tikslas. Per Olim
piada, per tas sporto rungty
nes Italijoje, vienas Sovietu
Sporto virszinlnkas labai aisz
kiai pabrieze skirtumą tarp
Amerikiecziu ir Sovietu, kai
jis vienam Amerikiecziui pasa
kė: “Czia jums tik sportas ir
pasilinksminimas;
bet mes
czia atvažiavome laimėti, visus
sumuszti! ’ ’

