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KOMUNISTAI
VAIKAS NUŽUDĖ
PALEIDO KAREIVI TĘVA IR BROLI

Sztai Ka Vienas Cigaretas Padare

BEATTLVILLE, KY. —
Dvylikos metu amžiaus vaikas
prisipažino kad jis buvo nužu
dęs savo tęva ir broli ir paskui
BERLYNAS, VOK. — Ame buvo namus padegęs.
Vaikas ir jo devynių metu
rikietis kareivis, Sidney Ray
Sparks-buvo Komunistu pa sesuo teisėjui Cecil Kincaid
leistas isz nelaisvės, po pus pasakė kas ju namuose atsitipenkto meto belaisves ir kaleji- ko.
Teisėjas sako kad vaikas
mo.
Kareivis Sparks buvo pabe- William jorahdenburg prisipages isz Armijos kalėjimo Gruo- k^no kad 'jis nuszove szeszios
džio ketvirta diena, 1951 me- deszimts penkių metu amžiaus
tuose, isz Vakaru Berlyno. Jis £avo feva> Brack Brandenburg
buvo in kalėjimą patupdintas
savo devyniolikos metu amui sumuszima Vokieczio taxi' a.aus broli Luther Brandendraiverio, už pabėgima jsz Lurg. Vaikas nesako kodėl jis
taip buvo pasakęs, kodėl jis
valako ir už vagystes.
• nuizove
Pasprukęs isz kalėjimo jis
nurzove savo tęva ir broli. Bet
pabėgo isz Vakaru Berlyno ir Ps prisipažino kad jis su savo
atsidūrė in Rytu Berlyną, kur sesere ilgai jieszkojo pinigu,
jis buvo Komunistu policijantu kuriuos jiedu z no j o j u tėvas
suaresztuotas ir pavestas So buvo pakavojes savo namuose.
Kai ju tėvas juodu iszbare, tas
vietu armijai.
Sovietu dabar sugražintas in sūnūs nutarė savo tėvui atker
Vakaru
Berlyną,
kareivis sianti ir už tai ji nužudė. Kodėl
Sparks pasakė: “Asz tenai ar ^ani
nužude savo broli
praleidau keturis savo amžiaus jis nesako ir teisėjas negali isz
jo dažinoti.
baisiausius metus.”
Kai jam buvo pasiulinta
Amerikietiszki cigaretai, jis ISZGELBEJO
tuojaus ant grindų numėtė keq * VM IAD A ITC A
turis pakelius Rusiszku cigareoA V V VlvALLlA
tu ir su malonumu .užsirūkę
-------viena Aiherikietiszka cigareta. BANGKOK, THAILAND. —
Jo motina, Ponia Lucille Vienas kareivis “ paratroope
Cooper Gladin, isz Tennille, jrs ” savo dranga kareivi iszGeorgia sako ji dabar džiaugs I gelbėjo nuo tikros mirties, kai
mo aszaras lieja kad jos vaiĮ  jo parasziutas neatsidare ir jis
pradėjo kristi žemyn.
kas sugryžo.
Kareivis Douglas Burris, isz
Kai szitas dvideszimts vieno
meto amžiaus kareivis Sparks Smyrna, Delaware, kuris buvo
sugryžo, jis tuojaus buvo pa | sykiu isz eroplano iszszokes su
vestas armijos daktarams, kad savo draugu kareiviu, pamatęs
jie isztirtu jo sveikata. Dakta-' kad jo draugo parasziutas nerai sako kad jis sveikas, nors i atsidarė ir kad jo draugas krinjis pats sako kad jis buvo la- įj ta, greitai nusistvere už jo parasziuto virvių ir taip sulaikė
tai susirgęs nelaisvėje.
savo dranga Arlene Cheatun,
Jis turės daug ka pasiaiszisz Roanoke, Virginia. Jiedu
kinti, nes Ryt-Vokietijos laiktada laimingai nusileido ant
raszcziai,
Gruodžio dvide- žemes.
szimts asztunta diena, 1951 me
tais, buvo paskelbė laiszka, kuPlatinkit “Saule”
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Iszbuvo Nelaisvėje
Keturis Metus

Ugniagesiai ir kiti pagelbininkai jieszko ar kas kitas
nežuvo szitame susprogime,
kai keturi namai sugriuvo,
Toledo mieste, Ohio. Iszkadoš padaryta už daugiau

kaip milijoną doleriu. Kiek
buvo galima sužinoti, tai tas
susprogimas atsitiko kai
vienas darbininkas užsidegė
cigareta ir tenai buvo gazu
nuo mėsos szaldytuvu, kurie

užsidegė ir susprogo. Darbi
ninkas buvo labai apdegin
tas, vienas žmogus buvo užmusztas.

Isz Amerikos

biliu ir paskui sudužo in medi
ant Roosevelt Boulevard.
Kareivis Thomas Kern, devyniol.kos metu amžiaus, isz
Philadelphijos ir jo draugas
dvideszimts vieno meto am

žiaus Edward J. Carr, isz Chicagos žuvo ant vietos.
Kareivis Kern buvo atsive
žęs savo dranga pas savo szeimyna in sveczius. Jiedu buvo
pasiskolinę automobiliu.
Ju automobilius pirmiau su
simusze su automobiliu kuri
vairavo, keturios deszimts de
vynių metu amžiaus Andrew
Jaskolka.
Isz visko iszrodo kad tiedu
kareiviai baisiai greitai važia
vo nes ju automobilius nesusto
jo per septynios deszimts szeszias pėdas kai jis susimusze su
tuo automobiliu. Ano automobiliaus draiverys nebuvo nei
! sužeistas.
Kareivio Kern brolis greitai
pribuvo prie tos vietos, ir poli
cija ntams pasakė kad jis buvo
paskolinės savo automobiliu
savo broliui, kai jis del keliu
dienų buvo parvažiavęs su sa
vo draugu.

DU LAKŪNAI ŽUVO
DOVER, DEL. — Du lakū
nu sztabo lakūnai isz Dover
Air Force Base užsimusze, kai
jųdviejų mažas ir lengvas eroplanas nukrito ir susprogo apie
dvi mylias nuo Dover miesto.
Jiedu buvo Technical Ser
geant Oscar L. Fincher, isz
Hatboro, Pa., ir Leitenantas
Jerry Nelson, isz Long Island,
New York. Pirmas buvo ketu
rios deszimts penkių metu am
žiaus, antras buvo tik dvideszįmts dvieju metu amžiaus.
Jiedu buvo ant lakunu szta
bo, bet j u pareigos nebuvo
skristi eroplanais, Fincher bu-1
vo nusipirkęs ta maža eroplana
ir mokinosi kaip ji vairuoti.
Nelaime atsitiko apie puse po
penkių po pietų.
Svietkai sako kad tas mažas
eroplanas buvo pakilęs apie du
iszimtu pėdu nuo žemes, kai jis
staiga apsisuko ir susprogo pa
dangėse. Keli kiti sako kad tas
eroplanas kažkiap nepaprastai;
uže, staugė kai tik jis pakilo
nuo žemes.
. Lakunu sztabas dabar sten
giasi isztirti ir dažinoti kas ten
su tuo mažu eroplanu atsitiko
kad jis taip greitai susprogo ir
nukrito.

DU KAREIVIAI
UŽSIMUSZE

Raketas Del Taikos

Vokiecziai, kurie per An
tra Pasaulini Kara, buvo
Automobilius Sudužo pirmutiniai pavartuoti szitokias raketas, dabar panaIn Medi
szias stato ir gamina, ne del
karo, bet del taikos. Szita ra
PHILADELPHIA, PA. keta tai Vokiecziu pirmuti
Kareivis isz Philadelphijos ir ne nuo karo pabaigos. Vokie
jo draugas kareivis isz Chica- cziai dabar su szitokiomis
gos užsimusze kai ju automobi raketomis tiria orą ir debe
lius susimusze su kitu automo- siu kelius padangėse.

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

APVOGĖ BANKA

Nepaprasti Szunys

Vagiai Gavo $52,000
BUFFALO, N. Y. — Du va-j
g.'ai gavo penkios deszimts du
tukstaneziu doleriu isz Lankos, i
Buffalo mieste.
Tie vagiai, razbaininkai grumuojo ir grasino bankos darbi-)
ninkus ir kostumerius; paskui
vienas isz ju stojo ant sargybos
kai jo draugas prisikimszo;
balta nuovalaczka su bumaszkomis isz visu bankos langucziu.
Manufacturers & Traders
Trust bankos virszininkai sako
kad tie vagiai nusinesze apie
penkios deszimts du tukstan
eziu doleriu, bet neužtiko dar
penkios deszimts tuukstancziu
doleriu, kurie buvo bankos seifoje, kuri tuo laiku buvo atida
ryta.
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Pastatyti in paroda net
Iketuris szitokius, Rusijos
vilkszunius, (Russian Wolf
hounds) tai isz tikrųjų nepaprastas dalykas, nes szitokie szunys retai kada yra
statemi in paroda. Jie yra
Amerikoje vadinami “Bor-

zai” szunys. Ju savininkas,
George E. Mosley, isz Green
wich, Conn., pastate szitus
savo szunis in paroda in
Westminister Kennel Kliuba
in Madison Square Garden,
New York.
ra

Y
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V. L. Buczkowkhi, tailor and Mgr,

BAISUS SZALTIS
EUROPOJE
804 Žuvo; Dar

Daugiau PavojujeLONDON, ANGLIJA. —
Sniego pūgos ir žvarbus vejas
prisidėjo prie Europiecziu var
go ir bėdos, kai baisus szaltis
užėmė visa Europos kraszta.
Jau dvideszimts szeszios die-

nos k ii tas baisus sz iltis vargi
na ir kamuoja visus Europieciius. Tai didžiausias szaltis in
daugiau kaip szimta metu.
szimtai keturi
Asztuoni
žmones uvo nao to szalczio,
ir gal daug daugiau pražus,
jeigu tas sailtis nepraeis.
Italijos krasztas labiausiai
(Tasa, Ant 4 Puslapio)

Degtuke Susuprogdino Ketinius Namus

Studente slauge Maureen
Rahilly prižiūri Stanley
Damschroder, in
Toledo
Mercy ligonine, kur jis buvo
atvesztas labai apdegintas.
Kiek galima sužinoti tai
nors vienas žmogus žuvo ir
du kiti buvo labai sužeisti,
kai net keturi namai suspro-

go.
Damschroder sako kad
szitaip atsitiko: Jis anksti
ryta nuėjo in darba, in Beegle Meat Products fabriką,
inejo in dideli szaldytuva,užsiruke cigareta, ir Pokszt!
Keturi namai sugriuvo.

Jis sako kad Sovietai pasiZHUKOVAS
. renge suardinti bet kokius vei
kimus, kuriuos Amerika dabar
PERSPĖJA
AMERIKA' S “L noretn padaryti
pilubZ

MASKVA, RUSIJA. —
Sovietu Rusijos Apsaugos Ministeris, Georgi K. Zhukovas
perspėja Amerika, sakydamas
kad Rusija dabar turi tokius
paežius ginklus kaip ir Ameri
ka, ir kad Sovietai kad ir da
bar gali susprogdinti Ameri
kos miestus su savo naujausomis bombomis.
Jis szitaip prasitarė per Ko
munistu partijos dvideszimta
kongresą. Jis sake kad Sovietu
Rusija neri taikingai su visais
sugyventi, bet tuo paežiu sykiu
Sovietai yra pasirenge ir pasiluosze, Let Auriam krasztui ke
leriopai atkerszinti, jeigu So
vietu Rusija butu užpulta.
Jis sako kad Sovietai ne biski mažiau žino apie atom’nes
bombas kap Amerikieczlai.
Toliau, jis sako kad Rusija da
bar turi tokius,paežius intaisus
kaip ir Amerika, kad ji gali pa
leisti sprogstanezias bombas
isz pat Maskvos, be jokio lakū
no, ir tos bombos pasieks di-j
džiausius Amerikos miestus. ;
Jis teipgi Amerikiecziams
primine kad Rusija turi daug
daugiau draugiszku krasztu, i
kurie stotu Rusijai in pagelba,
Į negu Amerika.
|

U bijot.

Loszike Isztekejo

Muving pikezieriu loszike
dvidesz’mts szeszlu metu
rmliaus Terry Moore, dabar
paskelbė kad ji jau nuo Nau- •
j u Metu yra ženota. Jos mo
tina, Penia Lamir W. Koford, isz Los Angeles pranesza kad jos duktė buvo tada
isztekejusi už Eugene C.
McGrath, apdraudos kompa
nijos didžiūnu, in Las Vegas.
Jaunieji dabar randasi in
Caracas, in Venezuela.
j

Pirkie U. S. Bonus!

K

t

t

i

“SA U L E ”

Amerika dabar yra insiskoli In Douglas, Illinois, vagiai
nusi daugiau kaip du szimtu insilauže in Ponu Parks namus
septynios deszimts penkis bili ir, rodos, apie pinigus visai ne
jonus doleriu. Tiek pinigu sun sirūpino. Ponas Parks polici
ku insivaizdrnti, bet ant popie- jantams pranesze kad tie va
In Seattle, Washington, Earl ros .jie .szitaip ..iszrodo: giai pasivogė: septynios de
Frederick Sunde, kuris yra pa $275,000,000,000.00
szimts svaru kumpio; vienuolileistas isz kalėjimo' už vagystes
ka svaru lasziniu; dvideszimts
ir turi kas sanvaite iszduoti ra
Nauju automobiliu kompani svaru ‘ ‘ si i oiil derio ’ ’, asztuoportą savo pasielgimo paskir
dabar ju' n^os dbszimts svaru verszienos;
tam ipolicijantui, prisipažino jos nusiskundžia kad
biznis prastas, nes bankos taip szeszias visetas ir asztuonis
kad jis buvo pasivogęs automo
greitai neskolina pinigu ant zuikius.
biliu kad jis galėtu kas sanvai
iszmokesczio.
te atvažiuoti ir tam policijantui savo gero pasielgimo rapor
Televizijų kompanijos, taip
tą iszduoti.
kaip ir automobiliu kompani
In Salzgitter, Vokietijoje, jos dabar mažiau biznio daro.
vagis inejo in vienos kompani
Tas pats su automobiliais ir
jos ofisus, primusze naktini
sarga, penkios deszimts septy Anglijoje, nors Anglija dabar
nių metu amžiaus Kurt Ditt- daug daugiau savo automobiliu
bombee ir paskui mandagiai siunezia pas mus.
Penkios, szeszios sesytes
atsiprasze : “Asz labai atsipraį Už stalelio sėdėjo,
szau. Asz nieko panaszaus ne O Vokietijoje, kaip tik atbu
Rusva alų girsnojo
esu niekados pirmiau pada lai. Vokiecziu kompanijos da
O sekmoji sesyte
ręs/’ Jis apriszo to naktinio bar rengiasi savo fabrikus pa
Duj onele pakrasztyje,
■sargo žaizdas ir paskui pasi didinti, kad galėtu dar daugiau
Antron pusėn dainavo
ėmęs deszimts doleriu, dingo. nauju automobiliu pagaminti.
O jus mano broleliai,
—————— , ,
■■
Varykit pervazeli,
Berlyne, vienas Berlinietis,
Ir mainieriams Anglijoje da Asz pati persikeliu
vusipeszes su savo meiluže, nu bar beda. Jiems tenai, kaip
Perplukdinsiu kurtuzius
tarė viską baigti ir savo* ta mei musu mainierams ežia, Ameri
Sakalus perlakysiu
luže gerai pamokinti. Jis inszo- koje, vis mažiau ir mažiau dar
Dare gero abeji
ko in upe, norėdamas prigerti, bo randasi, nes vis mažiau ir
; Gyvuoleliu pauksztyteliu
bet vanduo buvo tokis szaltas mažiau augliu yra variuojama.
Sziandien daug sugavo.
kad jis greitai priplaukė prie O Anglijos mainieriams dar ki
Skaistus veidužiai.
kranto ir nutarė dar pagyven ta beda prisideda tai kad mes
ti kol nors biski atszife.
daug anglių tenai siuneziame.

Kas Girdėt

Pypkes Durnai
Sesytes

7

7

•7

Cleveland mieste, Ohio vals
tijoje, Kunigas Anthony Mechler, Szvento Bonifaco bažnyczios klebonas, sapviednyczioje rado asztuonis tukstanezius
szeszis szimtus trisdeszimts
septynis dolerius.
Policijantai ir detektyvai,
kurie stengiasi surasti kam ite
pinigai priguli sako kad jie
spėja kad tie pinigai nebuvo
pamesti, bet tenai tyczia kieno
palikti, nes gal kam nors sanžine labai grauže.
Jau keli metai kai beveik vi
sas svietas, ypatingai Amerikiecziai apvaikszczioja “Moti
nos Diena”. Dabar Tautu Sanjungoje yra inneszimas viena
diena paskirti kaipo “Vaiku
Diena.”

Detroit miesto policija nuta
rė duoti “ sakti ” penkiems szuniems, kuriuos jie laike del sar
gybos. Tie szunys jau keletą
kartu policijantams inkando.
Policijos virszininkas sako kad
tokie szunys gal tinka vaiske,
bet ne policijoje, nes jiems ežia
nėra gana darbo, ir jie isz nubodumo, nerasdami vagiu ar
razbaininku, ima pultis ant policijantu.
Policijos virszininkas, di
rektorius, Marguerite sako kad
policija norėtu tuos szunis da
bar parduoti, bet nežino kas
iszdrystu juos pirktis, jie iszmokinti ir iszlavinti pultis,
kasti ir draskyti.
1

• •

■

Vineas agronomas, Danijoje,
mums pranesza kad jeigu mu
su farmeriai nori kad ju parszai butu linksmi ir vikrus, tai
reikia jiems duoti szeszis ar
septynis sznapselius kasdien.
Mums iszrodo, kad ir farmeriai
butu linksmesni su tokiomis
liekarstomis.

Geras ir isztikimas vyras sa
vo žmonleei prisipažinsta ir
pasisako viską, ka. jis nujauczia ji jau ir taip žino.

Piatinkit “Saule”

Skaitykit “Saule”

MAHANOY CITY, PA.

— Gal jusu draugai yra
nusiminė ir neramus laike
szios bedarbes, tai pasakykite
jiems kad užsiraszytu sau
“Saule”, o bus jie jums už tai
dėkingi, nes “Saule” priduos
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

—: Mes ant invykos jo atei- No J 02— Prakeikta, meilin No.158—A p i e Kapitonai
nanezios svodbos sziandiena gas kriminali sakas apraszy Stormfield Danguje; Pabėgė
paszoksime, atsigręždama in mas, 202 pus, 50c.
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Kurpiuna pratarė Onute mei No.103—Vaidelota, apysaka Vagis. 60 puslapiu, 20c.
liai nusiszy'psojusi. Jaunumi- isz pirmutines puses szimtme- No. 160—Apie Po Laikui;
nas iszgirdes žodžius Onutės su <:zio iszimta isz Lietuviszku Per Neatsarguma in Balta
juokais skubinosi in vidų da užlieku. Su paveikslais. 177' Vergija; Pusiaugavenis; Vieszryti Lenkstudenezio svodba.
dideliu puslapiu, 35c.
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
— Ha, Onute! Užriko pa No.lll—Sziupinis (3 dalis) Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
matęs ja Lenkstudenezio tėvas, talpinasi sekanti skaitymai: Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi
szia artyn, asz tau turiu naujie Yla isz maiszo iszlins; Apie bo dės ir Kitus Dangiszkus Kū
na, asz uriu naujiena tokia, ba ka negalėjo savo liežuvio nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
jog,....
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Mano sūnūs man raszo: “Tė Galinga ypata galybe meiles; Apie 100 puslapiu35c.
tė, pasakyki© Onutei, kad ji Raganiszka lazdele; Boba kaip No.166—Apie Sūnūs Maly (Tasa Nuo 3 Puslapio)
manės neužmirsztu. Na, o ar tu ir visos bobos; Teipgi juokai, kiaus; Iszklausyta Malda
supranti, ka tai ženklina? Na, rodos, trumpi pasakaitymai ir Vargszo; Geras Medėjus. 20<^
szimts, kaip tik pabaigsiu, tai szia artyn ir bueziuok mane se t. t., 52 puslapiu, 20c.
No.172—Apie Duktė Mariu;
katra noriu, tai ir imu.”
ni uuž tai, ka? Ne nori ? Tu gal, N0.112—Trys apysakos apie Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Girdi kūmai! Pilk da stikleli! apie Vincu Vincą mislyji. Tas pinigai galva-žudžiai; Ražanpiu, 20c.
Pabaigs suims, atsilygisime.
tavo Vincu Vincas mano sunni czius iszgelbsti nuo smert; Szv.
Tam tarpe Elziuka Keido- tik nuspjauti. Kurna! Girdėjai ? Kristupą; Juokingi szposelei; No.173—Apie Talmudo Pa
sziute buvusi vienoje grinezio- Jis norėjo s>yki mano sunni in Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszdavineti Pinigus. 45 pus., 20o.
je su seniais, kad jiems paduo ausi duoti.
ir kiti szposeliai, 20c.
No.175—Kuczios Žemaites;
ti jeigu ko prireiktu, pamate
Raszkudž! Ne teip greit! Ne
No.116—Istorija ape Sieraparvažiuojanezius isz svecziu. toks mano sūnūs, kad tu jam in ta. Puikus apraszymas. 119 Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu AimaPamacziusi iszbego laukan pa ausi duotum, jis eme ir po sta puslapiu, 20c.
sitikti, ir praneszti naujiena lu palindo. Nevieryji .^Dievaži! No.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
Onutei, kad Lenkstudentis tu “Asz, girdi, tote, tik szmakszt apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
ri dvi mergas, viena su de po stalu,” 'pasakojo man pats ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
szimts, kita su szimta. tukstan- sūnūs. Bet Onute jau seniai ir Vaikucziu plepejim’as, 62 pus., Paveikslai. 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
cziu ir kad kaip tik pabaigs, pėdos atszalo, o Lenkstuden 20c.
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
teip ir viena isz ju ims. Ant ezio tėvas vis da. giria sunu, ir
No.120—Dyj istorijos apie
szitos kalbos nusiszypsojo siurbė degtine isz stiklelio.
Valukas isz girios; Ant nemuOnutu ir pagloszczius galva Kol neprasidėjo
Kitokios Knygos
szokiai, no. 58 pus., 20c.
mylimps sesers, paragino ja Onutei sipejo su Kurpiumi apsi
No.127—Trys istorijos apie
bėgti in vidų ir papraszyti mo mainyti keliais žodžiais.
Duktė Pustyniu; Peleniute; No.178—Tikrausias Kabalas
tina, kad ta pasirūpintu apie Girdėjote? Lenkstudentis tu
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. arba atidengimas Paslapcziu
muzika del jaunumenes, kuri ri dvi mergas mieste: viena su
No.128—Dvi isztorijos: Val- Ateitos su pagelba Kazyrom.
nori szokti.
deszimts, kita su szimta tuksdimieras; Bedali; 44 pus., 20c 25c.
taneziu ir per savo tęva man
No.180—Kvitu Knygute
siunezia praszyma, kad asz ji No.132—Trys istorijos: Apie
Anglorius i«z Valencziojs, Ko- del Iszmokejimo Pinigu Ligo
ne užmirszcziau. Kas tai butu?
žnas daigtas turi savo vieta; niams. 35c.
— Dabar pana. Ona, sunku
atminti, bet palaukime tolinus. Na pasakė katras paeziuojas, I8OV2—Kvitu Knygute
Draugystėms, del Kasieriaus
76 puslapiu. 25c.
Ha ne už klanu ir vakarijos.
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
— Turbūt jis nori kokius No.129—Keturios istorijos:
kimu. 25c.
liežuvius ant manes suvadžio Ketvirtas Prisakymas Dievo;
Kataliti, kaip ir ant Vincu Vinco, ar Keliautojai in Szventa Žeme; No.194—Trumpas
ka ir ne kitaip, kaip laistyda Beda; Tamsunus prigauna. 58 kiszkas Katekizmas, pagal iszguldima Kun. Piliauskio, su
mas, jog asz dabojuosi labai puslapiu, 20c.
No.133—Dvi istorijos: Neuž nekurias Naudingais Padėji
tuonii vaikinu.
— O gal jis ir ne toli uiž tie mokamas Žiedas, Drūta Alks mais. 35c.
No.196—Stacijos arba Kal
sos? Kaip ir klausdamas, pra ni. 62 puslapiu, 20c.
tarė Kurpiunas. Onute neatsa No.134—Dvi istorijos: Baisi varija Viesz. Jezuso Kristuso
kydama jam.tiktai palingavo Žudinsta, Urlika Razbaininka, 15c.
galva ir insimaisze in pulką 43 puslapiu, 20c.
No.197—Graudus Verksmai
jaunumenes. Ilgai paskui, ja No.141—"Apie Kalvi Paszku, arba Pasibudinimas prie Apvede akimis Kurpiunas ir ne ležinis Vyras, Smakas ir Niki mislinimo Kanczios Viesz. Mu
temydamas. to, jog Keidoszienc tas. 61 puslapiu, 20c.
su Jezuso Kristuso. Knygute
nuo jo akiu neatitraukia, sekio No.l3&—Apie Irlanda; Ro reikalinga ant Gavėnios. Pa
dama jo kožna žingsni, kaip bertas Velnias; Medėjus; Kaip gal senoviszko būda, 15c.
pikeziausio vagies. Instinktas Kuzma Skripkorius Likos Tur No.198—Gromata arba Mu
motinos pranesze jai ramda- tingu Ponu. 35c.
ka musu Iszganytojaus Jezuso
masi ant nežysniu del kitu
No.142—Apie Paveikslas Kristuso, peraszyta isz gromaženk, ant virbejimo balso, ant Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo tos rastos grabe musu Iszgany
keliu meiliau nutartu žodžiu, Jerukausko, Osieczna. 40 pus tojaus Jeruzolima. 10c.
kad tarp jos Onutse ir Kuripiu- lapiu, 20c. \
No.200—Eustakijuszas. Is
no atsirado naujas būdas mįs No.144— Apie Ranka Ap- torija isz Pirmutiniu Amžių
lių.
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
Nulindo sene. Neslpejo paau Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę No.201—Istorija apie Amži
ginti dukters, nespėjo atsige- va Zokoninka Bernadina. 61 na Žydą. Jo kelione po svietą
'reti, o jau randasi žmones, ku puslapiu, 20c.
ir liudymas apie Jezu Kristų.
rie nori ja kaip vagis isz namu No.145—A p i e Velniszkas Pukius apraszymas. 20c.
iszneszti ar iszvežti. Et! Vie Malūnas Kaip Studentas Lo No.202—Novena, Stebuklin
nok mostelėjusi ranka pratarė jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste go Medaliko Dievo Motinos
sene in save. Visu tokia laime! buklinga Puodą, Dainele. 47 Garbei. 15c.
Kaip Dievas duos, teip bus.
puslapiu, 15c.
No.203—Knygute, Tretinin
(TOLIAUS BUS)
No. 146—Apie Auka Nihilis kių Seraphiszkas Officium. 15o
tu, Stebuklas Kuczios Naktį.
62 puslapiu, 20c.
Kaip Užsisakyti Knygas:
No.148—Apie Joną ir Alena,
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Užsisakant knygas is*
No.152—Apie KajimaS, Drū
Visi pirmieji Katalogai dabar
szio Katalogo, veikia paminėti
yra negeri. Szis Katalogas tas Petras, Nuogalis. 62 pus
tik numeri knygos. Pinigus
užima visu anų vieta, todėl lapiu, 20c.
siuskite per Pacztino Moni-OrNo.155—Szakinis Nedoras
užsisakykite knygas isx
deri, Express ar Bankino MoŽydas, Du Draugai. 136 pusla
saito Katalogo
ni-Orderi, o jeigu norite pini
piu, 35c.
Nr. 1955
gais siusti, tai reikia Užregis
No.150—Apie Duktė Akmetruoti laiszka su pinigais.
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
ISTORIJOS, PASAKOS,
Nepamirszkite dadeti
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
APYSAKOS, IR T. T.
deszimtuka ekstra del prisi im
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
tinio kasztu.
No. 101—Kapitonas Velnias, No.151—Apie Vaitas SzvilVisi Moni-Orderiai ir Pini
Puikus apraszymas, didele pikas, Pas Merga, Gražios
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
knyga. 404 puslapiu. 50c.
turi būti siusti vien tik ant
No. 201 Istorija apie Amži nukas Karalium, 62 pus., 20c.
szio adreso:
No.153—Apie Gailutį, Du
na Žydą. Jo kelione po svietą
ir liudymas apie Jezu Kris Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
Mahauoy City, Pa., - Ų. S. A.
tų 20c.
lapiu, 20c.

KEIDOSZIU ONUTE

KATALOGAS
KNYGŲ

“SAULE"

MAHANOY CITY, PA.

—- Ir kas mane baugina, tai slepenczia savo pattikima nuo lėlius. Pilk, kūmai! Pabaigsbet ant galo pasidavė, ant daMusu
Skaitytojas
szitai, jog tur but pavojus yra ki tu, man visados ateina ant mano sūnūs mokslą, tada stosi
rodymu Onutės.
tikras, jeigu mane ponia per- pomietes ivenas pažinstamas, me kitaip. Jis man rasze teip
Po szitu mainu, kelias sanJis skaito musu laikraszti
serg’sti, nors asz ir negaliu su didelis negreva, ka eidamas neperseniai: “Tete! Siuskie
vaites Keidosziu namuose
Ir seka svieto sanjudi;
per sale isz. tryju, ten esan-eziu dabar man kiek tik gali ir isz
prasti kame tas pavojus.
burzgė neliaudami vindeliai,
Jis nori viską dažinot,
— Kaip tai, pana. Ona? Jei kue-slu mokėdavo viena, koja kur tik. gali, emes. Man tik rei
verpdami vilnas, nuo anksti
Nes jam vis rupi iszgalvot
gu jus mylite Lenkstudenti, tai užgauti, stuktelti staleli, kad kia, girdi, pabaigti mokslą, o
ryto iki velei vakaro, iki gai
Kaip
ir
kur
dalykai
stovi;
(Tasa)
Isz tolimesnes sznekos pasi džiui. Beverpiant, dali suverp
pavojus lengvai tada supranta nuo jo viskas' nuvirstu ir atsi- kaip pabaigsiu, teip tai aki
Ka
pasaulis
isz
jo
nori.
rodė, jog parduodant už tokias tu siulu davė Onute Mildažiui
musztį in duris uždarytas, kad mirka viskas persimainys. ” Tu
mas.
Ar
dalykai
eis
blogyn,
Terp tokiu apylinkių pradė avisi moka. Žvdai brangiau, nes nudažyti invairomis spalvo
nė tiki! Ha! Kūmai, asz matau
— Asz nesuiprantu kaip to jos pravirtu, negeistinai.
Ar
žmonija
ein
’
geryn.
jo Onute mokyti savo seseri, jos didesnes, ir jog ju vilnas' mis (koloriai); bet ir tas ja. nekia dyka mislis gali iszsitekti Kaip jis visados sle-pesi su jog tu netiki; nekratykie gal
Jis
skaito
laikrasztininkus.
isz paežiu pradžių siekdamosi perka ukvatniaus; viena tik užganadino: motina priprasze
jusu galvoje, dėbtelėjus akimis savo negrevumu ir niekados ne va. Na, jeigu tu netiki, tai ka
Ir
seka
korespondentus.
nikvepti jai meile tėvynės ir niekai: ne pilkos avis.
galėjo isizsislapstyti, teip ir in- asz tau pasakysiu: mano- sūnūs
mieste nupirkti da ir skaisgiju, Jis nesistato su mokslincziais, ruszkanai, pratarė Onute.
visko saviszko ir džiaugėsi ma Onute net p a s z o- ko isz ir tik tada prasidėjo audimas.
Bet Kurpiunas vietoje nusi simylejusi pora niekados ne- tai ne Vincu Vincas. Ka tas
Ir neužsideda su ginezais.
tydama, kaipi jauna duszia džiaugsmo, dasižinojusi nuo
jam Vincu Vincas? “Tete! Jis
Motina ir tėvas pildė Onutės Bet jis “Saule” pasiskaito,
minti nuo nemielo -pažiūrėjimo iszsislapsto su savo meile.
mergaites pradeda suprasti ja brolio apie toki žmogų. Klin- norą kaip ir atsispyrė,, nenoro
Onutės, pa.sida.re linksmeėnis Keidoszius sėdėjo už stalo man syki kalba, Vincu Vincas
Ir jis gauna protui maisto.
ir linksma darosi Onutei iy czyti ji tęva,, kad tas sumainytu mis, nesitikėdami nieko- ypa
ir linksmesniu balsu pratarė: namieje su Lenkstudenczio tė man tai tiek, kaip szitas stik
Linksmina ji Taradaika,
darbas darosi meilesniu.
netik vilnas, bet ir avis. Gynė tingo- jos nuo darbo, bet Elziu
— Svetima szirdis, patam vu ir vąiszinosi. Ant iszkaitu- lelis: noriu-pripilir, noriu, iszBaltruvienės balabaika.
Elziutės szventadieniai iszei- si senis ilgai kiek galėdamas, te, su kuria Onute pradėjo dapęs, o ypaciz moteriszku. Ant siu veidu ir klumpancziu, lie- geriu, noriu augsztyn kojom
Jis skaito vietines žinias
giniai drabužiai truputi jau
lyties savo mislimis, lauke pra Apie krikszczynas, vestuves mano puses da ir tai A to ja. už žiuviu buvo žymu, jog vaiszi- pastatau, o- jeigu užsimanypersidevejo. Patemyjusi tai
džios audimo su dideliai nepair 1.1. mane, jog jus niekados neužsi nosi jau seniai, ka tvirtino cziau, tai galiu mesti ir suOnute užsiminė motinai apie
kantrum akyvumu, ypa-.cz žino Senesnieji teipgi skaito
minėte man nei žodi,' apie tai, tuszczia bonka isz po- degtines. muszti in szmotelius. ” Motas
naujus.
dama, kad tas audeklas bus ir Kas kur mire in kiek laiko.
kas jums patinka, kas ne. Dėl — Raszo man sūnūs stu jo kūmai, tai protas filiozofo.
— Ka, tu vaikeli, kalbi, ga
del jos. paredu. Ant galo- audi Nes “Saule” visur szvieczia, to ir asz negalėjau laikyti už dentas, akademezikas, kalbėjo, Gabumo, ati jis menko, na, o
vo atsakyma nuo motinos, El
mas, teip nepakantriai Elziu Tolimus krasztus palieczia.
negalima dalyka, atsiminda antrindamas gal szimtini syki, ka jis man kasztuoja? Beveik
ziute ne nuotaka: geri ir sziti.
tės laukiamas, prasidėjo. Ties Ji daug girdi, daug ir mato, mas Szv. Ona.
tėvas Lenksttudenczio, raszo nieko. Czion jis iszsipraszo, ten
Ka daryti Onutei ? Jei malo
velenėliu užsibreze margas au Ir skaitytojams pasako.
Ant szitu žodžiu, Onute me man: “Tete, nueikie in Keido iszsivilioja. “Tote, raszo man,
nu su sesere visur iszeiti, o sar
deklas, pradėjo augti, isztiso Žmogus skaitantis žines, mato te ilga, pažvilge ant. Kurpiuno szius ir pasakykie, tegul Onute kaip pabaigsiu tai tu ir pama
mata. Iszsiprasze ji nuo moti
iki žemesniam velenui audek nelaimėms ir atsitikimais. ir kaip ir su iszmetinejimu pa manės neužmirszta.” Ha! Ka tysi, ka asz galiu, viena akimir
nos vilnų; vėl nelaime: vilnų
klausė:
las puikaus korto. Elziute ran
tai kūmai ženklina? Tegul gir ka stosiu turtingas.” Ha! Tu
striuogos
striukos,
vilnos
kutėmis plojo isz džiaugsmo. gaiszius, o paskui visi pas mus. — O kas mane prasze tada, di, manes neužmirszta ! Mano ne tiki! Jau tai, kūmai, ka ap
sziurksziczios, ir padarius ka
Senis Keidosziu s, motinos p-an — Asz nieką geresni nei užbovyti Lenkstudenti, ar ne sūnūs tai raszo. O! Tai vyras! link pinigus, tai jau gali tikėti
.isz ju vis bus niekai. Praszyti
szauktas, atėjo teipo-s-gi pažiū iszmislyti negalecziau, atsilie Tamista? Keno asz tada norą Jis bereikalo žodi ne meta! Jei jis teip juosius jauezia nose,
motina, kad sumainytu vilnas
rėti in Onutės darba ir pažiu pė ant szito Kurpiunas. Dėlto- pildžiau ? Jeigu Onute isz žo gu jis teip raszo. tai turbut ta kaip szuo deszra. Oho! Tai pro
su kuom nors, keno geresnes.
rėjo ilgai kraipė savo žylanezia už darbo!
džiu ir apsiejimo Kurpiuno su me yra. reikalas, mislyju asz tas! Kad tikėtum, tai asz tau
Visi
žmones
yra
lygus
ant
Bet ir czion nelaime: motina jr
galva.
Neužilgo ilga eile rogucziu prato ne mažus jo jausmus, tai sau, ii- kaip matai asz pas jus. kūmai galiu pasakyti, ka jis
svieto,
mislyti apie tai nenorėjo, rus— Na, netikėjau, jog teip czu'že ie-sizkeliu, veždama. links ir Kurpiunas isz jos paskutiniu Kamai pilk da. po stikleli, ska man raszo, pakurdomis kalbė
Pagal gamtos tiesas,
cz i ai atsiak y d ama:
bus, pratarė ant galo. Ir nors ma. naujiena, arkliai prunksz- žodžiu ir apsiejimo teipos-gi tino Kiedosziu, matydamas, jo toliau tėvas Lenkstudenczio-,
— O, d a asz sau nereikalin Ar tai turtingi ar vargingi, jis ir nepagyrė Onutės darbo, taudami bego ir teszke minksz- truputi suprato. Tas truputis jog tas neskubina pildyit stik- bet pakurdomis girto, kurias
ga rupesni ant savo galvos už Virszininkai ai“ darbininkai, bet ta ant tėvo akiu suprato, ka tu sniegu in vyrus sedinezius vienok atėmė nuo jo žada, teip
gali girdėti per varsnas.
Iszmintingi
ar
mažių
proto.
sitrauksiu !
— “Tete, girdi, turiu asz
žežnklina jo žodžiai.
buvo del jo mielas ir netikėtas.
ant ožiu.
Turintieji,
mokyti
ar
Onute praszyti, kad pavely
czioriai dvi mergas: viena su
Vakare vienok ir senis Kei- Kurpiunas sėdėjo vienose ro Ne spėjo vargszas ii- in save
nemokyti
ir
t.
t.
tu nors jai paežiai sumainyti.
szirntu tukstaneziu, kita su dedoszius neiszkente nepasakos gutėse su Onute ir kuždėjo jai ateiti, kaip rogutes atsidūrė
Bet ir ant szito tėvai negreit Kožnas žmogus kvėpuo ja tuo paežiai:
(Tasa Ant 2 Puslapio)
in ausi, ne matant kitiems. Asz jau ant kiemo Szirminsku ir
Paežiu oru ir naudojasi
sutiko, ir tai tik su vienai intar— Tai ar tu žinai ka, mo nepersenei buvau pas ponia. Ji savo jausmus Kurpiunas spėjo
Lygiai isz gamtos ant szio
me: kad svaras už švara eitu.
tin, Onutei reikia duoti valia. gavo nuo Lenkstudenczio laisz- tik vienai- Onutei iszreikszti,
GUODOTINI
svieto,
Po ilgu jieszkojimu ten kur tai
Ji neapmislyjusi nedaro nieko. ka. Kas joje buvo paraszyta ne jog padedant iszliipti isz rogu
Ir turi ta pati paskutini
Paprūsėje, vyresnysis brolis
Ir nuo tos dienos Keidoszius žinau, tiktai ponia liepe, kad cziu suspaudė jos ranka smar
SKAITYTOJAI!
tikslą, mirti.
užtiko viena žmogų su nauja
nesyki kreipties pradėjo in par asz jus persergecziau kad lenk kiau, nei pirma kada nors.
Todėl neprivalome turėti
veisle aviu. Ju vilnos ir ilgos,
ežia su tokiais žodžiais:
tumėte nuo to niekszo kiek ga Turbut vienok del susižino
Viskas
taip paszieliszkai
Jokio skirtumo siziarn
ir gana, szvelnios, tik baltos.
— Motin! Paklausim Onu lit. Turbut ka nors pikta aijs jimo ir szitokio ženklo buvo
brangsta, tavoras, popiera, magyvenime.
— Ar tu žinai brolyti, skun
tės, kaip ji sakys ant szito.
ikvaliai;
nes
apsiejimas
ir
Onu

bjaurybe del jusu rengia. Nors
szinos, ir darbininku algos, kad
dėsi žmogelis Keidosziukui, O bet randasi daug’ žmonių
O ant galo tyczia, būdavo, man ir ne smagu, vienok pildy tės ir Kurpiuno drueziai nuo
- B - CELAygS dauguma laikraszcziu dar la
Norints,
tai
gerai
žinotaisės
laukia
pietų,
užveda
senis
kal

mane didele nelaime antpuole:
damas ponios pasiuntimą, tu tos valandos atsimainė.
biau brangsta. Redaktoriai, attiesas,
ba
apie
kokia,
nors
naujiena
ar

iszstipo avis. Ka daryti? Jiesizt sipraszydami aiszkina kad jie
riu pridėti jos kelis žodžius, tik
Pirma jie buvo pažinstami, Iarba pradžia
Skiresi
ant
szaku,
ba abejotine darba, klausda isz virszaus prasz.au nelaikyti geri pažinstami ir labai geri
koti aviu. Na, -man vienas geSKAITYMO ;| jokiu būdu negali galas su galu
Paniekina
“
mažiulelius
”
ir
mas vaiku, ka jie apie tai mis- mane už toki, kuris nori kisz- pažinstami ir kaipo tokie- apsi
radejas ir inteike, o s'zita nauju
RASZYMO į suvesti.
statosi save už lytu, visados temydamas gerai, ties in svetimus darbus.
aviu veisle, būtent geriausia. O
...ir...
ėjo. Dabar, dabar jie žinojo,
“Saules” redakcija nenori
“
Kas
tai
asz!
”
ka
sako
Onute.
kas pasirodė? Sermėga svie— Be tokios ilgos perliudyi- jog jiedu viens kita myli. Ma 64 pus. Did. 5x7 col. -! dar labiau savo skaitytojams
Tankiai duodasi girdėt,
tiszka isz ju ilnu negali turėti,
jos (pradžios) sakykite žodžius lonu jiems buvo viens kitam
pabranginti “Saule” ir nepa
Dabar
Po
25c.
Isz
burnos
tokiu
žmonių
:
skranda ir ta netokia kaip
ponios.
Ji
negali
būti
niekai,
nors maža dalele tos. meilse pa
Buvo Užgavenios. Onute sė
brangins, jeigu kaip nors bus
Saule Publishing Co.,
žmonių. Jau jeigu asz, broluti, “Ka asz ežia kalbesiu su tuom dėjo staklėse ir audė, -žiūrėda nes asz. gerai žinau, kad ji ne rodyti, bet teip, kad kiti nepaMahanoy City, Pa., U.S.A. galima iszsisukti!
ubagu, ma per Įauga in stora sluogsni gali nei pasakyti, nei padaryti temytu.
sermėga turiu pas mildaži vež
Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
Tai pusgalvis, su tokiu
ti, kad padarytu panaszia in
Malonu buvo ir baisu.
sniego tirpstanti nuo- saules. nieko ne pritinkanezio.
cija labai gražiai praszo visu
Neužsimoka, užsiduot, jis
kitu, tai tegu tokias avis ir
Isz reto pro Įauga prabraukė — Ir jus turite itesa. Ponia Kada, asz matau jauna pora
“Saules” skaitytoju in laika
nieko nežino ir t. t.
velniai.
mat
ka.
pridėjo:
pasakykite
jai,
rogutes su besivažinejanezia
užsimokėti už savo prenumera
Iszmintingas žmogus, kokiu jaunumene. Szalia Onutės sto tegul ji iszmeta isz savo szirta, kad redakcijai butu mažiau
jis nelbutu,
Pirkie
U.
S.
Bonus
Pirkie
U.
S.
Bonus
dies
ta
nieksza,
jeigu
tiktai
ka

vėjo brolis ir tarstesi -su Onute
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
Nepaniekines
už
savo
v Ant Gavėnios
teipos-gi pasivažinet. Teip da nors jis ten vieta turėjo.
luoja ant laiko užsimokėti.
Prastesnio artymo žinodamas, jiems besitarsiant per vartus — Pasakęs tai, Kurpiunas
Pirmiau “Saules” redakci
No. 197 Graudus Verksmai Kad ir jis da-visu iszmincziu szmeksztelejo lengvos rogutes nutilo, žiūrėdamas koki ins-puja galėdavo laukti per koki tai
arba Pasibudinimas prie Apneturi,
su pora vaikinu ir greitai per de padarys jo- žodžiai ant mer
laika, kol skaitytojai užsimoka
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
O tas, katras turi,
WHICH WAY
duris inejo Kurpiunas su gimi ginos. Bet ant veido jos neatsi
už savo prenumerata. Mes jums
su Jezuso Kristuso. Knygute Privalo dalintis su žmogum
ne Keidosziu, Baltakiu, niu rado jokios atmainos, jokio insiusdavome “Saule” kad ir per
reikalinga ant Gavėnios, pagal
Kuris turi mažiau protospudžio. Tiktai užsimislyjo.
rnu odamas:
kelis menesius, ir laukdavome
senoviszka būda 15c..
Žinodamas kad brangiaus
— Žodžiai, ponios skatina
“Einu per kiemą
kol jus užsimokėsite, “bet da
Parėdai ir didžiausi turtai
No. 198 Gromata arba Muka
WERE HOPELESSLY LOST?
mane clrucziu ipamislyti, atsi
Girdžiu -per siena:
bar, aplinkybes tokios, kad mes
musu Iszganytojaus Jezuso Priesz mandaguma ir meile
liepė po- valandėlei Onute. Ne
Audžia trinkina
negalime laukti!”
Kristuso, peraszyta isz gromaartymo,
suprantu isz kur eme ponia
Plonas drobeles.”
Už tarmes visu savo geru
tos rastos grabe musu Iszgany
Niekuom neatsženklina
— Ar tai jums ir ne sarma misli, jog Lenkstudentis galėjo
skaitytoju labai gražiai praszotojaus Jeruzolime 10c.
Priesz geraduszi “mažiulei! ir ta sėdėti namie b’ austi, giež- būti mano szirdyje? Ar jus neme priesz laika, ar nors ant lai
prascziokeli.
No. 202 Novena, Stebuklin
damasi in Onute, pratarė jisai, patemyjote ? Ar nebuvo kokios
ko už “Saule” užsimokėti, kad
go Medaliko Dievo Motinos
kalbos tarpu jųdviejų su po
kokios tai Užgavėnės bus?
mes galėtume jums “Saule”
Garbei 15c.
Stengkis būti naudingu del
— Ir tai mes jau su Jonu nia ?
vis siuntinėti.
No. 203 Tretininkių Serapšavo artymo.
tarstomesi važiuoti, atsake — Jeigu ponia žinotu, kaip
Daug laikraszcziu yra insteiphiszkas officium 15c.
Onute, o dabar, kada atsirado jus su Lenkstudeneziu meiliai
ge taip vadinama “Popieros
Tarnaukie Dievui savo
No. 194 Trumpas Katekiz
ir kompanija, tai ir atliktas kalbėjotės per Szv. Ona, tai ji
KING OF THE SEAS
Fonda,” in kuri renka aukas
misliniis,
mas pagal iszguldima Kun. Pidalykas. Tik kodėl jus be se galėtu tai mislyti, man rodos,
isz savo skaitytoju, kad butu
liauskio, su nekuriais naudin
Žodžiais ir darbais ir isz
sers?
atverto Kurpiunas. Nors apie
galima laikraszcziams popie
gais padėjimais 35c.
syer.
c14(xNC£ at
aiszkink tiems,
— Ji namie su Baltakiu Jo- tai tarpu mudviejų su ja. ir ne
ros nupirkti. Mes tokio fondo
^^^tJnit.esandthe \
No. 196 Stacijos arba Kal
Kurie netiki kad Dievas
nieszka laukia gando nuo jusu. buvo kalbos, bet man rodos,
.Lathat
neturime, bet nuoszirdžiai ir
varija, 15c.
Buvo, yra ir bus ant amžių. Kaip matote, renkasi ne maža jog galėjo apie tai ir kiti jai
vieszai padėkotume tokiems
(
bendrija..
pasakyti.
Pats
Lenkstudentis
Užsisakant knygas, reikia
geriems musu laikraszczio rė
mėgstantis
pasigirti
meile
Sieniniai Kalendoriai, su — Jos nori važiuoti in Szirpaminti tik numeri. Pinigus
mėjams, kurie ir mums padėtu
I et°N0^WWUN>TY ANO
mergų.
siuskite per paczto Postal Note Lietuviszkais ar Angliszkais minskus, jeigu jus ant to tinka
nusipirkti popieros “Saulei.”
I
the nation.
Money-orderi arba Express menesiais, su szventomis ir te, kate, tai mes neužilgo su jo — Tiesa, 'tai ne kito jau,
Bet, kas mums ir jums svar
mis
busime
pas
jus.
pasninkais.
Po
500
arba
3
už
Money orderi. Nepamirszkite
kaip paties Lenkstudenczio
biausia, tai “teisingas atsily
dadeti 10 c. ekstra dd prisiun- $1.35. Adresas:
Tikti asz. ant to tinku, darbas, ir tai ne kitaip, kaip
ginimas,” mes galėtume “Sau
time, kasztu. Adresas:
Saule Publishing Co., Maha tik su viena apitarme, kad isz paskutineje laiszkoje jis turė
le” leisti, ir kad jus galėtumėt©
jo
poniai
aplink
tai
raiszyti.
noy
City,
Pa.
Szirminsku važiuosime in RaSaule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa. j a vis skaityti į
i
j
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Keidosziu Onute
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ŲyHEN JOHN ADAMS(OJKSECONDPteswr),

ANO HIS WIFE, ABISAIL, JOURNEYED FROM

PHILADELPHIA TO WASHINSTON.D.c THE

THEN TINY CITY O’er. J,210) COULD BE
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“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines

rotorius iszrinktas Kataliku
Czia 50 Žmonių Žuvo
Baižnycziosi Popiežiumi. Jis pa
sirinko varda Pijus. Dvylikta
sis; 1310 m., Lietuviai vedami
— Nedelioj, aipie 9 valandai,! Ge’ažutes, pergalėjo Vokieryte, ugnis kylo Primrose į ezius; Texas valstijos nepri
peczeje. Ugniagesiai sako kad' klausomybes szvente; 1949 m.,
szante užsidegė ir likosi greitai Rumunijos Komunistiszka vaiv
•.
W j .
*
Užgesinta.
i dižia suėmė visus didesnius
—- Suibatos ryta, arti New vikius, farmas. Ūkis ibuvo skai
Tripoli "miestelio, penki vyrai tomas didelis, jeigu buvo szimlikos užmuszti kai ju automo to trisdeszimts akėru ar dau
bilius smarkiai susitrenkė’ su giau; 1949 m., Amerikos B-50
dideliu aliejini! troku. Tarpe bomberis atskrido in Port
tu vyru, trys isz Maihanojaus Worth, Texas, užbaigdamas
žuvo: Vincas įSaduskas, nuo įpirma tokia kelione aplink vi
315 E. Market uly1., kuris vai sa. pasauli.
ravo. a ut omolbi 1 i u; N ichol a s
Cooper, 112 W J South uly., ir
Robert Yiėngst, 409 W. Maple KOMUNISTAI
uly., o kiti du yra: Vaitiekus PALEIDO KAREIVI
Medalis, isz Kelayres ir Peter
Soper, McAdoo. Policija sako
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
SU ta buvo antra nuo di žmonių žuvo. Keturios dekad Sadusko automobilius
džiausios ir baisiausios eroszimts penki isz j u buvo
pralenkė troka ir staigai susi ri tuk jis buvo paraszes, pra- planu nelaimes Anglijoje.
Anglai kareiviai. Jie gryžo
trenkė in kita aliejini troka. szy damas apsaugos isz Sovie
Keturiu inžinu ‘York’ ero
isz Egipto in Essex, Anglija
Nelaimingi vyrai ta ryta gry- tu.
planas nukrito ant Malta sa kai nelaime atsitiko. Kiti
žo nuo savo naktino “szipto”
penki buvo lakūnai, darbi
Bet kitas kareivis, kuris bu los, netoli nuo Blue Grotto,
kurie dirbo Bethlehem Steel, vo ankscziau paleistas isz ne- ir sudege. Penkios dęszimts
ninkai ir patarnautoja.
fabrike. Vincas Saduskas, gi j laisves sako kad Sparks buvo
mė Frackvilleje, o apie dvide- tenai suaresztuotas apie metai
Izraelio atstovas Reuven'krito apie penkiolika pėdu.
■szimts metu atgal apsigyveno vėliau in Potsdam ir buvo in- Nall inteike ta pareikalavima Žuvusieji buvo dvideszimts
Mahanojuje, kitados dirbo ang tartas už sznipinejima del į Bulgarijos
valdžiai,
Sofia metu amžiaus Alexander Ne
liakasyklose. Paliko savo pa- Amerikos.
ro, Jr., isz Hamilton Township,
mieste.
czia Prane; keturis vaikus; dvi
Eroplanas buvo nuszautas netoli Trenton, New Jersey ;
seserys. Prigulėjo prie Szv.
Liepos dvideszimts septinta trisdeszimts penkių metu amJuozapo parapijos. Laidojo
BAISUS SZALTIS diena, 1955 metuose.
! žiaus Thomas Reed Johnson,
Utarninko ryta, ir palaidotas
isz Baltimore, Md.; Alfred B.
EUROPOJE
in parapijos kapinėse.
Haupt, teipgi isz Baltimore;
Nicholas Cooper gimė Pitts
TRAUKINIO
• penkios dęszimts devynių me(Tasa Nup 1 Puslapio)
burgh, Pa. Paliko paczia, du
NELAIME! tu amžiaus Edward Q. Hollo
sunu ir broli. Velionis buvo
way, to traukinio breikmonas,
yra
nukentejes
nuo
szito
szalMetodistas.
Robert Yiengst
J
~
kuris pasimirė in Fort Meade
czio.
Kai
Amerika
pasiuntė
gimė Mahanojuje. Paliko pa
5 Žuvo; 90 Sužeisti Armijos ligonine; ir penkios
sziltu
drabužiu
ir
maisto,
Italiczia, dvi dukterys ir du brolius
dęszimts metu amžiaus Sydney
jonu Komnistai šukele toki
buvo Prezbiteri jonas.
Peter
ODENTON, MD. — Greitas i Jackson, isz New York,' N. Y.'
$
triukszma
ir
bunta,
kad
žmo

Soper, 49 metu amž., isz Mc
Pennsylvania
Geležinkelio1‘ Ridės buvo iszluptos, iszarnes
negalėjo
pasinauduoti
ta
Adoo, vedas. Vaitiekus Meda
traukinys “Embassy” važiuo-' dintos per kelis szimtus mastu,
Amerikos
pagelba.
lis, 47 metu amž., isz Kelayres,
damas isz Vaszingtono in New i kai tas traukinys taip staiga
Keliuose
miestuose
policivedas.
York, staiga sustojo ir septyni sustojo.
jantai
negalėjo
palaikyti
tvar

— Seredoj 'pripuola ipaskujo karai nubėgo nuo rieliu. j
kos
kai
Amerikos
drabužiai
ir
tinia diena, szio menesio, taip
Penki žmones buvo užmuszti ir■
maistas buvo pristatytas, ir kai
gi Szv. Romano, ir Szv. Domidaugiau kaip asztuonios deano, o Tautiszka Vardine: Per tie Komunistai uždraudė Itali- szimts penki buvo sužeisti.
jonams imti Amerikos pasiunsgula.
SUARESZTUOTI
Traukinio inžinierius, Her
tus
drabužius
ir
maista,
ne

— Ketverge pripuola pir
man Malzer, isz Point Plea-{
ma diena Kovo-March. Mene- žiūrint to kad žmones mirė be sant, New Jersey, sako jis va
Intarti Už Juoduku
sis paszvenstas ant garbes Szv. tos musu jiems isztiestos pa- žiavo apie asztuonios dęszimts
Juozapo. Ketverge taipgi pri gelbos.
myliu in valanda, kai staiga vi
Buntavuojima
puola Szv. Albino, o Tautiszka
so traukinio stabdžiai, briekos
Vardine: Rusne. Menulio At
užsirakino. (Asztuonios deMONTGOMERY, ALA. —
mainos: Delczia 4-ta diena; ISZRAELIS
szimts myliu ant valandos, tai Juoduku politikos vadai ir
Jaunutis 12 d., Prieszpilnis 19
paprastas važiavimas tokiems dvasiniai kunigužiai buvo suREIKALAUJA traukiniams.)
d., Pilnatis 26 d. Ūkininku
įaresztuoti ir sūimti. Jie yra inPriežodžiai: Drėgnas Kovais',
$2,500,000.00 Trys isz tu karu kurie nube-! tarti už subuntavuojima juotai ūkininko skausmas. Jeigu
go nuo rieliu apsivertė ir nu-jduku, kad tie juodukai nevaKunegundos dienoje perkūni
Bulgarai Nuszove
ja, griau ja, reiks tankiai pirszStraikuojantieji Darbininkai Muszasi
tines užsimauti. Jeigu szitam
Eroplana
menesyje erycziai szokineja,
tai ateinancziame menesyje
tvarte bliaus. Ir ta diena: 1950 Užmusze 57 Žmonių
m., Daktaras Klaus Fuchs bu
vo nuteistais, ant keturiolikos JERUZOLIMAS, IZRAEL.
metu in kalėjimą. Jis buvo in- — Izraelio valdžia yra pareika
t artas ir teismo pasmerktas už lavus pustreczio milijono dole
atomines bombos gaminimo riu isz Komunistiszkos Bulga
paslapcziu iszdavima; 1932 m., rijos valdžios. Bulgarijos lakū
Charles Lindberg'ho kūdikis nai nuszove viena Izraelio pre
buvo pavogtas isz Hopewell, kybini eroplana, ant kurio žu
New Jersey ; 1285 m., mire Di vo penkios dęszimts septyni
džios Lietuvos Kunigaiksztis žmones.
Izraelio krasztas tielk reika
Traidenis; 1954 m., Amerika
užbaigė pirmutinius pratymūs, lauja už tu žmonių mirtis, už
iszmeginimus naujos vandeni eroplana ir už tavora, kuri tas
lio ‘‘Hydrogen” bombos, Paci eroplanas tada veže.
fic marėse,1 ant Bikini salos;
— “Saule” turi tiek agen
1815 m., Napaleonas sugryžo
isz Elba salos in Prancūzija; tu kiek skaitytoju, nes kožnas
1790 m., pirmos skaiežius žmo yra agentu. Jeigu kožnas skai
nių Amerikoje buvo suimtais. tytojas prisiunstu varda tik
3,939,214 Amerikieeziu in sep vieno naujo skaitytoj aus, tai
tyniolika valstijų. Daugiausia didelia geradejyste padarytu
tu buvo pasiunta palaikyti
Policijantai czia numaltais metais buvo Virginia vals del iszdavystes. Bandykite
tvarka, kai straikuojantieji
taip padaryt, mieli skaitytojai, szina viena karsztuoli, straitijoje.
darbininkai pradėjo muszti
— Petnyczioj pripuola Szv. o “Saule” bus jusu didžiausiu kuojanti darbininką, prie
Republic Aviation kompani ir daužyti tuos darbininkus,
Simplicijo, ir 'Szv. Alenos, o laikraszcziu. Acziu!
kurie in darba ėjo.
jos fabriko, in Farmingdale,
Tautiszka Vardine: Almene.
Policijantai suaresztavo
Long Island, New York.
Taipgi ta diena: 1939 m., Kar
70 unijos narius ir prezidenSzeszios dęszimts policijandinolas Pacelli, Vatikano Sek- ^Pirkie U. S. Bonus!
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Tas teisėjas, Eugene Parker ant Malta salos ir penkios dedaro sarmata ne vien tik ki- szimts žmonių žuvo.
tiems teisėjams, bet ir visiems
In mažiau kaip tris dienas
baltiems žmonėms su tokiu sa trys tokios eroplanu nelaimes
vo nelemtu ir kvailiszku nu- atsitiko; Amerikoje vienas erosprendimu. Jis dabar statosi planas nukrito su Marinais;
Į didesnis už viso Amerikos Anglijoje su kareiviais; ir da
kraszto valdžia.
bar Prancūzu tokis pat eropla
Czia ir didžiūnai, politikie- nas.
i riai dabar ne ramiai miega,
į Alabama valstijos Gubernato
rius, James E. Folsom tuo jaus UGNIAGESYS
pasikvietė visus laikrasztininPASIMIRĖ
kus ir redaktorius pas save,
kad jiems pasiaiszkinus kaslink szituo juoduku klausimo. Buvo Jo Gimtadienio
Fred D. Gray, dvideszimts
Diena
penkių metu amžiaus advoka
tas, juodukas, kuris už tuos
FREEHOLD, N. J. — Ug
juodukus stojo in teismą, tuoniagesys John A. Felton buvo
jaus gavo žinoti kad jis dabar
! susilaukęs penkios dęszimts
imamas in vaisku, nors anks-!
antro gimtadienio, ir nutarė,
Kas ten to eroplano inži- Cžiau jis buvo isz vaisko pavietoj kokiu vakaruszku ar ba
nams atsitiko kai jis skrido liuosuotas, nes jis yra vieno lių, eiti in darba, kaip papras
virsz mariu, ir iszrtpo kad kunigužio pagelbininkas baž- tai.
lakūnas stengiesi pasiekti nyezioje.
Jis, kaip paprastai, vairavo
Keli kiti advokatai in jo vie
Malta salas ir greitai nusi
ugniagesiu troka kai mažas
ta tuoj aus stojo ir pareikalavo
leisti.
gaisras prasidėjo ant Main ulyL
kad Amerikos valdžia ir Ame
czios, ir pasimirė ant troko,
rikos augszcziausias teismas
prie vairavimo rato.
žinotu ant autobusiu, kur jiems czia insikisztu ir panaikintu Kiti ugniagesiai greitai pri
tik paskutines sėdynės būva visus tos valstijos instatymus buvo, troka sustabdė ir savo
priesz juodukus.
paskirtos.
dranga iszkele isz troko, bet
Dvideszimts szeszi Kuniguį jis jau buvo mires. Daktaras
žiai buvo suaresztuoti, bet pas Jau beveik laikas kad kas pripažino kad jis buvo mires
kui buvo plaeisti, ant trijų nors tiems ponams politikie nuo szirdies ligos.
szimtu doleriu kaucijos kiek riams tose pietinėse valstijose
priimtu kad ju valstijos suda
vienam.
Valstijos augsztas teismas ro tik dali, ir tai labai maža da FORDO DOVANA
rado kad szimtas penkiolika, to li Suvienytu Valstijų, ir kad
kiu juoduku vadu yra prasi jie negali savo ožius varinei ir Protingai Pavartuota
kaltę priesz miesto ir valstijos stoti priesz Amerikos valdžia.
instatymus.
■
PHILADELPHIA. PA. —
52
ŽMONES
ŽUVO
Jau vienuolika sanyaicziu
Kai Ford Foundation iszdalįno
juodukai
Montgomery
penkis szimtus milijonu dole
PRANCŪZU
ERO

Įmuštu
mieste ne
nevažiuoja
važiau j a, am
ant miesto
imcbiu
riu invairiems tikslams ir mo
autekusiu. Daug žmonių, baltu
PLANAS SUDUŽO kykloms, kolegijoms ir univer
ir juodu duoda jiems raidas in.
sitetams, daug žmonių spėliojo,
ju darbus kas rytas ir juos va CAIRO, EGIPTAS - Dide spėjo ir pranaszavo kas su tais
karais parveža. Nei autobusiu lis Prancūzu keturiu inžinu, pinigais bus daroma, ir ar ant
kompanija, nei valdžia negali DC6 eroplanas, skrisdamas
_____ isz gero iszeis tokia tiek milijonu
sustabdinti žmones, kurie' Karachi,,‘ nukrito ir sudužo, dovana.
tiems juodukams raidas duoda, I Penkios dęszimts du žmones Maža merginu kolegija, aka
tile tik jie neima nei cento už- žuvo toje nelaimėje. Dvylika demija, czia prie Philadelphimokesezio.
iszliko gyvi; j u tarpe szeszi la- jos miesto, Bryn Mawr, gal pir
Pernai, Gruodžio penkta die- kūnai ir darbininkai ant to mutine davė ir duoda gera pa
na juoduke Ponia Rosa Parks eroplano. Bet visi iszlikusieji j vyzdi kaip ir del ko tuos pini
gus suvartuoti, pavesti.
buvo suaresztuota ir buvo ant gyvi buvo labai sužeisti.
keturiolikos doleriu nubausta,
Tas eroplanas, Amerikoje Bryn Mawr kolegija isz to
už tai kad ji nesutiko sėstis in pastatytas ir
užvardintas Ford Foundation fondo buvo
užpakaline autobusio sėdynė. Douglas Cloudmaster, skrido gavusi $594,300. Tai, po teisyKai ji nesutiko tiek užsimoke- isz Saigon, Viet Nam in Pary bei, ne maža dovana; bet teipgi
ir ne didžiausia. Kolegijos virti, tai teisėjas ja nuteisė ant žių.
tiek dienu in kalėjimą. Jos ad- | Lakūnas sako kad du inžinai i szininkai gerai žinojo ka dary
vokatai tuojaus kreipiesi in užgeso, kai jis ta dvideszimts ti su tais pinigais, bet jie teip
augsztesni teismą.
penkių tonu eroplana rengiesi gi dar geriau žinojo kad tiek
nuleisti in Cairo, po dvieju neužteks del savo nusistatyto
tukstaneziu trijų szimtu myliu tikslo. Ju tikslas buvo ir yra
Su Policijantais
keliones isz Karachi. Kai tik pakelti savo profesorių, moky
v
eroplanas pasiekė žeme jis stai toju algas.
Taip nutarė, tos kolegijos
ga užsidegė.
Szita nelaime atsitiko tik ke vii szininnkai per laiszkus, krei
turios dęszimts valandų vėliau pėsi in visas moteris kurios yra
nuo kitos panaszios nelaimes, baigusios ta kolegija, ir prasze
kai Anglijos eroplanas nukrito kad ar nebutu galima dar tiek
pridėti prie tos Fordo aukos,
buvusiu tos kolegijos stuSvarbus Praneszimas isz
deneziu. Taip ir buvo padary
ta. Buvusios studentes ir tos
Mes mėgstame teisingysta ir
kolegijos rėmėjos surinko
geidžiame, kad ir visi teisin
tiek pinigu, kiek Fordo fondas
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
buvo ju kolegijai padovanojęs.
primename, idant kožnas skai
Dabar visu profesorių, niotytojas, kurio laikas pasibaigė
kytoju algos toje kolegijoje
už laikraszti, kad nevilkintu ii
buvo pakeltos nuo szeszto ligi
gai su atnaujinimu užmokesketuriolikto procento.
• U
I''-/'
ties, nes ilgai negalime laukti.
Juk del visu yra tas žinoma,
kad darbas pabrango, popiera Visu: Ražancziaus
ir kiti intaisymai, nes uždyka
laikraszczio negalime siuntine- j Paslapcziu Maldos
ti. Musu agentai yra guodoti Del Ražancziaus Draugijos
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- Nariu, ant mažu korteliu, kukavo ir nori kitus priversti kavoj ame visiems už platinima rios telpa in maldaknyges. Vi
ta. Szitame fabrike dirba “Saules,” lai visus Dievas už sas setas $1.00. Prisiunskite
apie devyniolika tukstan- laiko koilgiausia ir visame lai savo orderi ir viena doleri ant
cziu darbininku. Dabar apie mina. Platinkite mylimi broliai adreso: Saule Publishing (jo.,
dvylika tukstaneziu sustrai- ir sesutes jusu laikraszti, o mes Mahanoy City, Pa. U.S.A.
ov ir nori kitus priversti už tai busime jumis szirdingai
PLATINKIT “SAULE’f
dėkingi. — “Saules” Redyste.
straikuoti.
-r'
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