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in ligonines. Iszkados ežia pa
daryta tarp vieno ir dvieju
milijonu doleriu.
Kitos mažesnes viesulos isztiko Dunnington, netoli Illinois
rubežlaus ir in Galveston, Texas, tarp Kokomo ir Lafayette.
Karo Sztabo virszininkai in Keturi vyrai buvo sužeisti in
tuos laikrasztininku klausimus Dunnington.
nieko neatsake.
4
Valstijos policijantai nukir
Laikrasztininkai . atsimena to visus susisiekimus su Ma
kad kai Korėjos karas prasidė ron miestu, ir pavėlino tik pojo, tai visas Marinu batalijo licijantams ir pagelbos atsto
nas buvo greitai pasiustas in vams ežia in važiuoti.
Tolimus Rytus staeziai isz Vi Miesto elektra, telefonas ir
duržemiu Juru.
sziluma buvo nukirsta per tas
o □ o
viesulas. Visos mokyklos ir
bažnyczios buvo uždarytos.
Czia vien tik mokykloms iszVIESULOS
i kados buvo padaryta už dau
IN INDIANA giau kaip puse milijono dole
riu.
In West Virginia viesulos
Viena Užmusze, 26 sudarė iszkados už daugiau
kaip puse milijono doleriu per,
Sužeidė
gaisra ir sugriovimus.
Oras buvo tokis nepastovus
MARION, IND. — Baisios kad vienose vietose žmones nu
viesulos isztiko Marion miestą kentėjo nuo sausumos, o kitose
in Indiana valstija, ir užmusze vietose žmones nukentejo nuo
viena žmogų ir sužeidė dvide- p ot vaniu.
szimts du, kurie buvo nuveszti

1,800 Marinu Važiuoja In
Viduržemiu Juras
X

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Apsaugos Sztabas
pranesze kad tūkstantis asztuoni sz’mtai Amerikos Mari
nu iszplauke in Viduržemiu ju
ras paremti Amerikos Septin
ta Laivyną, kuris randasi tose
jurose.
Apsaugos sztabas nepaaiszkino kodėl tiek Marinu yra te

nai siuneziama, apart to kad
pastebėjo kad tai paprastas invykis, duoti musu jauniems
Mariniams progos pasimokinti.
Laikrasztininkai greitai pri
buvo in Apsaugos Sztabo ofi
sus ir norėjo žinoti ar tie musu
Mariniai yra dabar tenai siuncziami, už tai kad Israelio Žy
dai vėl susikirto su Arabais.

Isz Amerikos

SOVIETAI SVEIKINA
AMERIKA

EISENHOWERIS
Bulganinas Priėmė
NESIKRATO Eisenhowerio Laiszka
VICEPREZIDENTO
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* Laukia Garbes
Pažymėjimo

Loszike Gloria Swanson,
([o kaire) Akademijos Gar
bes laimėtoja, laiko prie sa
MASKVA,. RUSIJA. — Soves Italijos loszike Anna
WASHINGTON, D. C. — vietų Rusijos Premieras, Bul
Mignam, kuri tikisi gauti
Prezidentas Eisenhoweris pa- ganinas priėmė Prezidento Ei
“Oscar” garbes ženklą už
reiszke kad jis sutinka stoti in senhowerio laiszka, kaslink nu
savo loszima in muving-pik; Szitas žvėris, ronis, nuo
Zoological Gardens. Jam rinkimus del dar keturiu metu siginklavimo ir pasakė kad
czieri užvardinta “The Rose
senovės pripratęs prie szaltu
ežia ant kaklo, sprando yra toje vietoje. Jis pasakė kad jis Prezidento laiszkas yra “žin
Tattoo”. Loszikai ir loszivandeniu ir ledauniu Pacifipririszta bonka szalto van yra tikras kad jo sveikata yra geidus ir geras.“
kes labai invertina ta “Os
kos jurose, ežia parodo savo
denio, nes jis szilumos neap- gana gera eiti tas pareigas del
Sovietu Premieras szitaip
car” garbes pažymejima,
nepasitenkinimą su savo
kenezia.
dar keturiu metu.
iszsireiszke, Kremline, kai jis
kuris reiszkia kad tas loszio o o
nauja buveine in Phoenix
buvo
laikrasztininku
užklaus

Bet kai laikrasztininkia ji
kas ar loszike geriausiai ir
tas
apie
ta
Eisenhowerio
laiszužpuolė ir jo staeziai užklausė
žymiausiai atsižymėjo losziar jis pasilaikys Vice-Preziden- ka, per Denmark kraszto Mi
jau buvo apsemes beveik visa me per pastaruosius metus.
Tukstancziai Ture ja tos ligonines skiepą. Granville
ta Richard Nixona kaipo kan- nisterio, H. C. Hansen priemididata del Vice-Prezidento del ma.
Thompson, ligonines laikinis
Apleisti Namus
jJerveszti. Ju kambariuose pa
tu ateinaneziu keturiu metu, jis
Bulganinas sake kad Eisenvirszininkas sake kad buvo
rūpinta maži elektros pecziustengiesi iszsiteisinti ir iszsi- howerio laiszkas, kuri AmeriWARREN, PA. — Alleghe- baime kad vanduo tuojaus ap kai, jeigu ligonines pecziai bus
7— Visas tabakas, iszimant|
Treczias Procentas Ant ta kuris yra jau dabar taksuo-1 meluoti, sakydamas kad jis bu- kos Ambasadorius Charles E. ny ir Conewango upes taip pa sems ligonines peczius ir taip vandeniu apsemti.
vo Vice-Prezidentui pasakęs1 Bohlen jam buvo inteikes, yra tvino kad vandenys persiliejo visa sziluma bus nukirsta.
Penki fabrikai užsidarė kai
tas
kaip
cigaretai.
Pardavimo, Pirkimo
kad jo ateitis jo rankose ir kad painus ir reikes daug laiko pa- per krantus ir užliejo Warren
Ligoniai buvo nuveszti in vanduo pasiekė penkias ar
8— Visi lagaminai, daigtai jis dabar turi pats nutarti kur szvesti jo skaitymui, kol Soviemiestą kur daugiau kaip pen Warren State ligonine, apie de szeszias pėdas j u skiepuose.
HARRISBURG, PA. —
isz odos, skuros padaryti.
jis eis in kuria puse jis nu tai ka tikro gales in ta laiszka kiolika tukstaneziu žmonių gy szimts myliu toliau. Czia yra
Visos mokyklos uždarytos; be
Pennsylvanijos Gubernatorius 9—Žemcziugai, laikrodėliai, j kryps.
atsakyti.
vena.
parūpinta dar pusantro szimto veik visi vieszkeliai uždaryti,
pasirasze ant nauju Taksu By žiedai ir kiti tokie daigtai.
Bulganinas buvo du sykiu
Eisenhoweris
neiszdryso
Savanoriai stojo in talka po loveliu, jeigu dar daugiau ligo vandeniu užlieti.
los ir dabar visi . Pennsylvani 10— Knygos, laiszkams ra-1
raszes
Eisenhoweriui,
praszylaikrasztininkams staeziai at
licija ntams ir ugniaggsiams, niu bus atveszta.
Rauduonojo Kryžiaus atsto
jos gyventojai turi mokėti tre- szj ti popiera, atramentas,
damas
bendro
susitarimo
tarp
sakyti in j u klausymą: Ar Ei
czia procentą ant beveik visko, plunksnos, paiszeliai ir viskas senhoweris dabar nori apleisti Rusijos ir Amerikos. Eisenho iszveszti isz užlietu namu žmo In Warren General ligonine vai ir darbininkai yra parūpi
nes.
Daktarai palaike apie trisde- nę pangtes ir aprūpina tuos
ka jie perkasi.
kas raszymui reikalingas.
ir iszmesti savo Vice-Preziden- weris tu pasiulinimu, praszyDaugiau kaip sz’mtas ligo srimts ligoniu, kurie szirdies li kurie buvo priversti apleisti
Pirma diena iszkilo daug ne 11— Visokios zabovos, spor ta?
mu buvo atmetės.
niu buvo iszveszta isz Warren ga serga. Daktarai sako kad jie savo namus.
susipratimu kaslink tu taksu; to daigtai, inrankiai, laivai ir
Eisenhoweris nei vieno žo Prez. Eisenhoweris, savo General ligonines, nes vanduo yra per silpni ir ju negalima Vienatinio to miesto laikka takšnoti ir ka ne. Nei pirkė laiveliai.
džio nesake užtarti savo Vice- laiszke, pataria Sovietams pri
Iraszczio redakcijos kambariai
jai, nei sztorninkai nežinojo.
12— Gėlės, kvietkos, medžiai,
sidėti
prie
kitu
Vakariniu
Prezidenta, tik sakydamas kas
buvo vandeniu apsemti ir visi
Bet dabar jau ima paaiszketi. daržoves, pievos, žole ir viskas
Krasztu
ir
paskui
bendrai
su
jis paveda paežiam Nixonui
Jau Drengia Pavasaris
darbininkai tarėjo pasitraukti
Aplamai imant, tos taksos kas reikalinga juos pasieti ar
visais
kitais
pasitarti
apie
nu

pasirinkti ka jis nori dabar
ir negalėjo ta laikraszti iszyra padalintos in septyniolika palaikyti.
siginklavimą, ar bent susitar
daryti.
leisti.
atskiru szaku. Už szitus daig- Į 13— Aliejaus del szilumos ir
ti kad daugiau ginklu per ku
tus dabar reikia mokėti tris visokis gazas kuris nėra auto Bet isz visko aiszku, isz Pre ri laika negaminti.
zidento iszsireiszkimu, ir isz
centus nuo dolerio:
mobiliams variuojamas.
Komunistu partijos vadas,
Republikonu partijo vadu nu
1— Automobilius, t r o k u s,
14— Visokias tulszys, malia
Nikita S. Khrushevas visa pus
eroplanus, ir visus jiems reika va, pentas ir kiti tokie daigtai. sistatymo, kad Vice-Preziden- valandi praleido su Amerikos
OKI AHOMA CITY, OKLA.
tas nebus nei Eisenhowerio nei
lingus daigtus ar priedus, isz15— Gyvu gyvuliai,, žuvys,
Ambasadorių Bohlen, pasiszne— Keturios deszimts asztuoniu
imant gazoliną, kuris jau ir'i paukszcziai ir jiems maistas. Republikonu partijos remia kedamas ir pasitardamas, bet
metu amžiaus moteriszke buvo
mas. Iszrodo kad Eisenhoweris
taip baisiai takšnotas.
j 16—Radijai, televizijos, varnei vienas, nei kitas nesutiko
baisiai sumuszta ir nužudinta
2—Drabužius ir visus daig-įĮ gonai, pijanai, dūdos, triubos, ir Republikonu partijos vadai laikrasztininkams
pasakyti
! savo namuose.
nori kita Vice Prezidentą pa
tus padarytus ar pasiutus isz ir visi kiti muzikos daigtai.
apie ka jie du buvo tarėsi.
Ron os A’ma B. M Her lavo
sirinkti ir Nixonui duoti kuria
kailiniu.
17—Maistas valgomas resEisenhowerio laiszkas buvo
nas buvo surastas ant jos lo
vieta ant sztabo, kad jis per
3— Visus daigtus kurie yra taurante.
greitai po visus Sovietu laikvos. Ji buvo dvieju namu savi
daug
ant
ju
nesupyktu.
reikalingi namu ar fabriku ar
Sztai kaip tos taksos yra
raszczius iszgarsintas. Kai Ei
ninke.
>
Kai la krasztininkai Vice- senhoweris buvo Bulganinui
kokiu ofisu statymui.
mokamos:
>
Jai galva buvo praskelta, ir
4— Visus daigtus, kurie ofi Ligi deszimtuko, nėra taksu. Prezidento Nixono staeziai už-’ paraszes laiszka, Sausio dvidejai rankos buvo sulaužmtos.
klausė kas dabar Vaszingtone szimts septinta diena, Sovietai
sams reikalingi, kaip raszomoIszrcdo kad ji su savo ranko
Nuo vienuolikos centu ligi
sios maszinos, popiera, stalai keturios deszimts centu; vienas darosi ir kur jis stovi, jis vi to laiszko nepaskelbe net iki
mis stengiesi atsiginti nuo sa
siems pasakė kad jis pats ne Vasario treczios dienos. Bet
krieslai ir panasziai.
vo užpuoliko.
. <
centas taksu.
bežino kur jis stovi, ir ka atei- szita syki jie in kelias valan
5— Furniszius, baldus na
Jokio ginklo nebuvo suras
Nuo keturios deszimts vieno j tis jam yra surengus.
mams ofisams, vieszbucziams
das paskelbė Eisenhowerio an
ta jos kambaryje. Kiek polici
cento ligi septynios deszimts
ir bizniams.
tra laiszka savo laikraszcziuojantai galėjo sužinoti tai czia
centu; du centai taksu.
6— Beveik visi aptiekos,
se ir per radi j a.
KOLOGISTE
žeisti, loszti. Apie Trylika nebuvo vagies darbas, nes nei
Nuo
septynios
deszimts
vie

Nežiūrint žiemos szalczio,
drug-sztorio daigtai, kaip mos
centas nebuvo pavogtas isz jos
tukstancziai žmonių susirin tukstaneziu szeszi szimtai
KALĖJIME
tys, muilas, moterių pasigraži- no cento ligi dolerio ir deszim
z
SKAITYKIT
žmonių susirinko pamatyti kambario.
ko pirktis tikietus del beisnimo ir vyru apsiskutimo mos tuko; trys centai taksu.
pirmąjį beisboles loszima del
boles loszimo, in Milwaukee,
CINCINNATI, OHIO. —
tys ir liekarstos, iszimant tas Ant didesniu pardavimu,
“SAULE“
sziu metu.
kur Braves beisbolinninkai
liekarstas kurias mums dakta pirkimu, taksos yra trys centai Teisėjas Frank M. Gusweiler
WTirkie U. S. Bonus!
C73
Id
(71
pradėjo savo vasarini sportą
PLATINKIT!
fTasa Ant 4 Puslapio)
ras insako pirktis su receptu. ant kiekvieno dolerio.

Potvaniai Pennsylvanijoje

Pardavimo Taksos

ŽMONA NUŽUDINTA

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Czia tai isz tikro nepaprasto Owen. Jie sako kad szitas žmo
kriminali szkas apraszy- No.158—A p i e Kapitonas
Žiema praėjo ir atėjo' pūva- gas
j
Visu
Ražancziaus
drąsumo vagis. In Greensboro-, gus buvo nusipirkęs sužeiduoStormfield Danguje; Pabėgė
saris ir yel ta, pati beda atsivil- mas, 202 pus, 50c.
North Carolina, Ardei! Reece tuviu ir szliubo žiedus su pal- Paslapcziu Maldos
ko ; pirk sėkla, duonos, o pinigu
No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
■buvo suaresztuotas ir in kalėji szyvais czekiais; kad jis p-amirnei skatiko! Gailys vėl lindo in isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
Del Bažancziaus Draugijos
szo
divorsuoti
savo
antra
ir
mą nuteistas už tai kad jis bu
Žydo kiszeniu ant dvieju szim ežio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
Mes turėjome daugiau drau vo pasivogęs buvusio Mayoro, treczia paeziute, kad savo tre- Nariu, ant mažu korteliu, ku tu rubliu ir vėl skola, užmokėti
užlieku. Su paveikslais. 177 ]Per Neatsarguma in Balta
gu tarp sveitmu krasztu, 1948 Benjamin Cole automobiliu. czios paežiu tęs automobiliu rios telpa in maldaknyges. Vi žadėjo rudens laike. Bet metai,
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszdideliu puslapiu, 35c.
metais, kada mes jiems daveme Kai jam .buvo dovanota, ir kai buvo pasivogęs važiuoti ant sas setas $1.00. Prisiunskite
pagal Gailio iszmanymo, buvo
Jėzus ir Miszke Medžiai;
No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats
]
dvideszimts milijonu, negu da jis buvo paleistas isz kalėjimo, medaus menulio keliones su sa Savo orderi ir viena doleri ant
Del Pirsztiniu; Apie
dideliai blogi; atėjo ruduo, ir talpinasi sekanti skaitymai: Žvake;
!
adreso: Saule Publishing Co.,
bar kai mes jiems daveme ir už keliu dienu jis vėl buvo su vo ketvirtąją paeziute.
skola vol paliko nemokėta.
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
duodame daugiau kaip devy aresztuotas. -Szita syki jis buvo
Ir teip Gailys varginosi nuo ba ka negalėjo savo liežuvio <dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nios deszimts du milijonu dole pasivogęs Augszcziausio Teis Dabar kai musu valdžia turi
pavasario lyg rudens, o nuo sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
riu.
mo Teisėjo Judge L. Richard tiek milijonu tonu kviecziu prirudens lyg-pavasario penkis ar Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
son Prever brangu automobi- sipirkus nuo farmeriu, ir neži
-szeszis metus ir nejusti nepa Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
Vienas Senatorius yra inne- liu. Jis szita. syki buvo suaresz no kur tuos kvieczius dėti, argi
juto, kaip jis Žydams ingijo du ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs Malszes byla kad visi Prezidento tuotas už: d ra i vi n ima automo- nebutu gerai visiems jeigu ta
Su 283 Paveikslais
tukstaneziu rubliu skolos.
rodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
rinkimai ir ju kasztai butu val biliaus be laisniu; susimuszima musu valdžia visai už dyka
Žmones patylomis ■ pradėjo t. t., 52 puslapiu, 20c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
160 Puslapiu
džios padengti, kad nereikėtų su kitu autombbiliu ir nesusto- duotu duona visiems savo pipločio szneketi, kad. .Gailys turi daug No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
jieszkoti dovanu isz kitu, ir jimai prisipažinti; per greita, liccziams? Valdžia taip susi- 8 col. ilgio, 5%
skolos, o ir patsai Gailys supra pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
taip nebutu galima nei jokio važiavima; pravažiavima per taupintu milijonus doleriu, ku Iszaiszkina sapna ir kas to, kad ant jo galvos gali už
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
politikieriaus papirkti. Beveik kelias rauduonas szviesas; au- riuos ji dabar praleidžia, sius- ateiteje stosis. Su priedu
kristi didžia nelaime.
Kristupą; Juokingi szposelei;
No.173—Apie Talmudo Pa
visi Senatoriai ir Kongresmo- tomobiliaus pasivogima ir už ’dama tuos kvieczius sveti planatu ir visokiu burtu.
Kažin kas Gailiui patarė už Kaip traukt giliukingai Einiki
Knyga
in
minksztos
poslaptys ; Du Mokiniu; Kam Isznai ta byla vienbalsiai iszmete. vairavinima kai jis 'buvo pasi miems krasztams, kurie nei
statyti savo gyvenimą in han- ir kiti szposeliai, 20c.
pieros vlrszeiiuose. :: ::
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
gėrės. Mes dar nežinojome ka “aeziu” mtims nepasako-.
ka
ir
Žydams
skolas
užmokėti.
No.116
—
Istorija
ape
SieraPinigai reikia siusti su
No.175—Kuczios Žemai tęs
Prezidento rinkimai musu teisėjas jam szita. syki pasakė.
Gailys iszgirdes, kad jis savo ta. Puikus apraszymas. 119
užsakymu:
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
kraszto žmonėms kasztuoja ke
Eroplanu fabriku kompani
gyvenimą gali užstatyti banke, puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Aimaletą milijonu doleriu.
In Newark, Ohio, Daktaras jos sako kad jos dabar nenori
dideliai prasidžiugo ir apie tai No.119—Keturios istorijos,
Tiktai,. . . 11.00
navymai; Eiles; Kokis Budais
Guy D. Reed policijai! tams kontraktu del nauju eroplonu
pradėjo
rūpintis.
Kada
tai
Gai

apie
Gražia
Haremo
NevalninSaule Publishing Co.,
Apgavikai Apgauna Žmonis;
Ateinancziais metais Angli pranesze kad vienas, automobi isz Amerikos valdžios, nes sve
lio
gyvenimas
buvo
iszpirktas,
ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
jos Karalaite Margarita gal at lis ji seka, ant. vieszkelio. Poli- timi krasztai už tokius paežius
greitai atvažiavo 'banko agen Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
silankys in Amerika. Amerikos eijantai isztyre kas czia darosi eroplanus du ar tris sykius
tas, kuris žiurėjo, vaikszcziojo, 20c.
virszininkai yra davė Anglijos ir sztai ka. jie dažinojo. Auto daugiau joms siulina.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
mieravo
ir
pasako,
kad
Gailys
No.120
—
Dvi
istorijos
apie
“Saule”, kaip szviete, taip
Ministeriui, Sir Anthony Eden mobilius kuris daktaro auto
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
isz banko gali apturėti tris Valukas isz girios; Ant nema
ir
dar
tebeszvieczia
tikriems
žinoti kad Karalaite butu tin mobiliu seke buvo jo divorsuo- Daktaras James B. Hamil
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie tukstanezius rubliu, bet per ke no. 58 pus., 20c.
kamai ežia priimta.
Kitokios Knygos
tos žmonos advokato; ta advo ton, isz new York, sako kad jis
tuviai “Saule” palaiko su sa turias deszimts tris metus rei No.127—Trys istorijos apie
katą seke daktaro draugas, ku darado kad žmones daugiau
kės inneszti in banka kasinėtas Duktė Pustyniu; Peleniute;
Komunistu partijos bosas; ris ’buvo prižadėjęs rūpintis auga per diena negu nakezia. vo prenumeratais.
po du szimtu rubliu, su procen Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
Walter Ulbricht, Pragoję pasa daktaro reikalais; ta advokata Bet jis nepasake ar jie auga
tu rokuojant. Ka darysi. Buvo No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
kė kad naujoje Rytu Vokiecziu seke jo buvusios žmonos de> augsztyn ar platyn.
v
jau ir teip didele mylista.
dimieras; Bed'ali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
armijoje nėra nei vieno buvu tektyvas, dažinoti kur dakta
" Gailys Žydams mokėjo ant No.132—Trys istorijos: Apie 25c.
sio Nacio. Bet sztai isz kokiu ta ras važiuoja ir pas ka.
Vyrai (butu daug laiminges
metus po keturius deszimts Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.180—Kvitu Knygute
armija susidaro:
ni jeigu jie liautasi stengėsi
asztnonis procentus, o czia in žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu LigoIsz pusantro tukstanezio In San Diego, a u t o b u s i o suprasti moteris, 'bet pasiten
banka tik rodos, po septynis Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
‘ ‘ Volkspolizei ” karininku draiverys buvo galutinai poli- kintu tik su jomis draugauti.
(Tasa)
procentu tereikejo mokėti ir 76 puslapiu. 25c.
180V^—Kvitu Knygute
sztabo, puspenkto szimto tikri cijantu suaresztuotas, kai potai su kapitalo amortizacija (su
Draugystėms, del Kasieriaus
buvusieji Naciai karininkai.
ji Gailiene užnesze ant triobos numažinimu paskolintos su No.129—Keturios istorijos:
licijantams insipyko jo- nusi
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Isz szeszos deszimts penkių skundimai. Szitas autobusio
ir padėjo in visztu gurbą kiau- mos). Gailys, tasai banko san- Ketvirtas Prisakymas Dievo:
kimu. 25c.
Pulkininku, keturios deszimts draiverys, dvideszimts asztuo
sziniams dėti.' Troboje pasiro lygaspriėmė su dideliu džiaug Keliautojai in Szventa Žeme;
arba pradžia
No.194—Trumpas
Katalipenki yra 'buvusieji Naciai. niu metu amžiaus II aria n
dė lekeruotas kredansas, in ku smu ir po apturėjimo pinigu Beda; Tamsumus prigauna. 58
kiszkas Katekizmas, pagal isz
SKAITYMO
Dvideszimts du • isz ju 'buvo Frank Beers, buyo policijanri 'buvo padėtos virdulis (sa- isz'banko, agentai žadėjo duoti pusiapiu, 20c.
Pulkininkai 'Naciu armijoje.
mavoras), daug stikliniu ir dvideszimts penkis rublius. No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
...ir...
tams praneszes kad vagiai ji
Isz trisdeszimts Generolu, apvogė, apmusze ir pririszo
stikleliu. Juozapas su pa-ezia Teisybe, praslinkus keliems mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.
RASZYMO
septyniolika yra buvusieji Na prie jo autobusio vairavinimo'
miegojo lyg pusrycziu; ryta ii’ menesiams, Gailys isz banko ni. 62 puslapiu, 20c.
ciai.
vakara arbata gere ir pytraga apturėjo tris tukstanezius rub No.134—Dvi istorijos: Baisi No.196—Stacijos arba Kal
rato; kad tie vagiai kita syki
varija Viesz. Jezuso Kristuso
liu. O j, koki jis tada, džiaugs Žudinsta, Urlika Razbaininka,
buvo isz jo pareikalavę net
15c.
In Milwaukee, Ponia Marjo
Szeimyna, jeigu norėjo dirb mą turėjo! Jis mislijo, kad tuos 43 puslapiu, 20c.
Dabar Po % 25c.
dvideszimts penkių tukstan
rie Pattengale, reikalaudama
Saule • Publishing Co.,
ti, dirbo, jeigu nenore jo dirbti, pinigus jam kas dovanojo, jis No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
eziu doleriu; kad jie jo namus
divorso nuo savo' vyro, teisėjui buvo padegė. Kai policijantai
Mahanoy City, Pa., U.S.A. tingėjo; prižiuretojaus nejokio jaute ant szirdies tokia links ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Apmislinimo Kanczios Viesz. Mu
nusiskundė kad jai insipyko ji suėmė, jis prisipažino kad jis
nebuvo. Gailio gyvenimas isz- mybe, kad jis tuos pinigus tar tas. 61 puslapiu, 20c.'
savo vyro tiesmuka daina. Jis visus tuos užpuolimus ir tuos
pamažo pradėjo griūti ir nykti: si ant kelio pamestus butu ra No. 138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
per diena ir nakti niunavo ir vagis buvo isz pirszto iszcziul- Istorija Apie . . .
bertas Velnias; Medėjus; Kaip -reikalinga ant Gavėnios. Pa
javai neužderejo, gyvuliai dvė dęs.
dainavo' tik viena daina: “I pes.
sė ir visokios nelaimes perse Žinoma, visu pirmu atsiruo- Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
“
AMŽINA
ŽYDĄ
”
No.198—Gromata arba Mu
Wish I was Single Again”.
kiojo. Praslinko 'pusantrų me kavo su Žydais, paskui su žmo tingu Ponu. 35c.
(Kad Asz Vėl B mažiau Binge In Wayne, Michigan, poliėitu, ir misai tūkstantis rubliu, nėmis, kuriems vėl buvo insi- No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
J o kelione po svietą ir liūdimas pa c z i o s kraiti s, / pr apu oi e, k ai p
les.)
skolijąs keletą szimtu rubliu; Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz gromajantai suėmė Poną Fred K.
apie Jezu Kristų.
kamparas, o asz visokiu reika tolinus užmokėjo 'bankui szim- Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
Per
paczta,
25
Centai.
tojaus Jeruzolima. 10c.
lu buvo didi daugybe. Atėjo ta rubliu procentu už pusmeti lapiu, 20c.
Londone, Cambridge Uni
versiteto profesorius, Daktaras
pavasaris, ir reikėjo pirkti ne ir isz trijų tukstaneziu Gailiui
Ant Gavėnios
No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
SAULE - Mahanoy City, Pa. tik visa sėkla, bet ir duona, o
Glyn Daniel, keturios deszimts
bepaliko viso labo du szimtu veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
czia Juozapo kiszene buvo rubliu.
vieno meto mokslinczius, buvo No. 197 Graudus Verksmai
Pakutuinkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
tuszczia, kaip skralbalas!
pakviestas per televizija, pa- arba Pasibudinimas prie ApNo.201—Istorija apie Amži
Gailys pradėjo gyventi vėl va Zokoninka Bernadina. 61
Ka veiksi, ka darysi gyvas ių savo tiszkai: miegojo lyg pus puslapiu, 20c.
aiszkinti laukiniu 'žmonių u'ž- mislinimo Kanczios Viesz. Mu
na Žydą. Jo kelione po svietą
žeme nelysi, jieszkok, broleli rycziu, pyragus valgė po seno
ir liudymas apie Jezu Kristų.
trucintas strieles, per televizi su Jezuso Kristuso. Knygute
No.145—A p i e Velniszkas
pinigu!
ja visiems pasakė, laikydamas reikalinga ank. Gavėnios, pagal
vei, in gaspadoryste nežiūrėjo, Malūnas Kaip Studentas Lp- Pukius apraszymas. 20c.
Gailys inlindo in svetima ki- o pinigai isz jo kiszenes lik betas užtrucintas strieles ranko- senoviszka būda 15c..
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
szene
arba.,
aiszkiaus
sakant,
. je: “Asz labai norecziau kele No. 198 Gromata arba Muka
go ir 'bego.
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
Jeigu,
.
paskolijo nuo Žydo. Ickaus du
tą milijonu televizijos klausy musu Iszgany tojaus Jezuso
Garbei. 15c.
(TOLIAUS BUS)
puslapiu, 15c.
szimtu rubliu ant keturi u detoju dabai’ nutrucinti su szito- Kristuso, peraszyta isz gromaNo.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
szimtu
asztuoniu
procentu
lyg
mis strielemis. ”
tos rastos grabe musu Iszgany- Jeigu kada zuikis isz
tu, Stebuklas Kuczios Naktį kių Seraphiszkas Officium. 15c
KATALOGAS
rudens!
Mat,
nabagėlis
nuo
Televizijos kompanijos vir tojaus Jeruzolime 10c.
Už tvoros iszsigauna,
62 puslapiu, 20c.
žmogaus skolinti bijojo, idant
szininkai skubinosi paaiszkinKNYGŲ
Tai
jau
nesugryžta.
No. 202 Novena, Stebuklin
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
žmogus svietui neisztauzytu,
ti kad Profesorius buvo nuvar
Panasziai ir žmones,
go Medaliko Dievo Motinos
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
gęs ir supykęs ir už tai taip iszKada gaunasi in laisves szali kad Gailys pinigus skolija, o Visi pirmieji Katalogai dabar
Garbei 15c.
No.152—Apie-Kajimas, Drū tjjT’ Užsisakant knygas is*
Žydelis teip szventai prižadė yra negeri. Szis Katalogas
sireisz-ke. Bet tas profesorius
Ir pražiūri akimi duszios,
No. 203 Tretininkių Serapjo apie ta skola tylėti, kad užima visu anų vieta, todėl tas Petras, Nuogalis. 62 pus- szio Katalogo, veikia paminėti
laikrasztininkams nesutiko' paSunku
juos
aptemdyk
phiszkas officium 15c.
tik numeri knygos. Pinigus
nieks ne cipt nežinos. Ateio
siaiszkinti.
užsisakykite knygas isx
Czia vyrueziai Amerikas,
No. 194 Trumpas Katekiz Valios ant žmogaus neturi
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orruoduo, o visokiu reikalu bu
szito Katalogo
mas pagal iszguldima Kun. PiŽydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino Movo labai daug: reikėjo szeimyNr. 1955
niekas,
Ohicagoje, kai policijantai
ni-Orderi, o jeigu norite pini
liauskio, su nekurtais naudin Jeigu elgesi pagal tiesas,
piu, 35c.
nai algas užmokėti, mokesti
suėmė ir intare E d w a r d
gais padėjimais 35c.
ISTORIJOS, PASAKOS,
Užmokėti Žydui in kromeli už
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
“Buteli” Panczko už kelias
No. 196 Stacijos arba Kal — Sieniniai Kalendoriai, su geleži, už smala, druska, cukru;
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
APYSAKOS, IR T. T.
vagystes, jis turėjo gera pasi
Nepamirszkite dadeti
varija, 15c.
Ant Kiek Užlaiko Motėres Pa
Lietuviszkais ar Angliszkais arbata, pyragu ir už kitus tavo
teisinimą. Jis poliai jantams padeszimtuka ekstra del prisiunslaptį. 61 puslapiu, 20c.
siaiszkino: “Asz nieko apie tas Užsisakant knygas, reikia menesiais, su szventomis ir ms, kurios Gailys per vasara No. 101—Kapitonas Velnias,
Puikus apraszymas, didele No.151—Apie Vaitas Szvil- timo kasztu.
vagystes nežinau, nes asz ta paminti tik numeri. Pinigus pasninkais. Po 50<? arba 3 už ant Largo buvo iszemes. Bet ka
suruokuosi visus reikalus? Pi knyga. 404 pu slapi n. 50c.
pikas, Pas Merga, ’ Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
vakara buvau pasigėrės ir mie siuskite per paczto Postal Note $1.35. Adresas:
No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tamas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai •“ visada
gojau kaip pripūtęs parszas.” Money-orderi arba Express Saule Publishing Co., Maha- nigai Lėgo, kaip upelis, o anų
tebuvo labai mažai.
na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
Jis jau buvo, szeszios deszimts Money orderi. Nepamirszkite noy City, Pa.
szio adreso:
Atėjo ruduo ir skola du ir liudymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du
tris ąykius suaresztuotas už in- dadeti 10 c. ekstra doJ prisiunBroliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
szimtu rubliu Žydui, žinoma, tų 20c.
timo kasztu. Adresas:
vairias vagystes.
Mahanoy City, Pa,, - U. S. <
No.102— Prakeikta, meilin- lapiu, 20o.
ir paliko nemokėta.
Platinkit “Saule”
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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64 pus. Did. 5x7 col.
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mylėjo savo senus paproezius.
Pradėjus iszrodineti, kad jis
vietoje senovės žagres vartuot
geležini plūgą arba vietoje me
diniu akecziu, gelžinias insitiektu, Gailys nusiszypsojes,
atsakydavo*: eik, eik! Tamstyte
niekus szneki! Žiūrėk in tuos
musu ūkininkus, kaimynus, ku
rie aria žeme gelžiniais plūgais
ir akėja gelžinemis akecziomis;

JJETOLI mano teviszkes nuo [ mirkyta cukraus szmoteli. Jo
senu laiku, gyveno vienkie senute, moteris teip-pat ėjo ly
myje ūkininkas, Juozapas Gai giai su szeimyna prie visu dar
lys. Ta vieta, ant kurios gyve bu ir dirbo, neatsitikdama nuo
no Gailys, vadinosi “Pelkyne” jaunuju. O kokie buvo Gailiai
nors ežia nebuvo nei pelkes, nei iszmintingi žmones? Buvo tai
■balos, bet buvo lygi . ir kur-ne- retas paveikslas iszminties, tei
kur kalnuota vieta. Gailys tu sybes, ir diarbsztumo ir atviru
rėjo* nemaž, žemes ir vadinosi mo. O vėl, kaip jie 'buvo tvirtai
visoje apygardoje vienu isz prisirisze prie senosos budo gy
turtingiausiu ūkininku. Jis venimo! Senis Gailys nesziojo
prigulėjo* nuo senu-senoves ant galvos kepure teip vadina
prie teip vadinamu “karalisz- ma “keturrage”, tai yra, su
ku” ūkininku, ir pirm “lius- kvadratiszka virszune, ant ku
tracijos” (18'61 m.) jis pats ne rios visu keturiu kamĮpiu buvo
žinojo, kiek jis žemes turėjo: ragai prisiūti; sermėga dėvėjo
jo pievos ir ganyklos buvo ne ant liemens su kvaidomis ir su
apsakomai ilgos ' arba, aisz- didele apykakle isz praėjusio
kiaus sakant, jis pats nežinojo, amžiaus; ant czebatu jis nega
kame jo pievos ir ganyklos bai lėjo žiūrėti, czebatus jis vadin
giasi. Užėjus “liustracija”, davo puikybes priedankeziais,
Da niekados taip nebuvo
Gailys pakiszo kamarninkams svieto* iszmislais, o pats vien
Lengva vesti dvigubini
gyvenimą,
keletą deszimts rubliu ir jam vaikszcziojo naginėse. Jo mote
Ar tai žinant kitiems
atmieravo asztuonias deszimts ris dėvėjo teippat keistus dra
desent in užemes (120 margu.) buži us:ant galvos nesziojo bal
Ar slaptai kaip dabar
Gyvename laikuose kada
Ir džiaugėsi paskui Gailys,-kad ta skepeta paveiksle tarsi vai
vyrai,
jis nesnaudė ir suprato “pa- niko, tarsi kepures: sermėga
Kurie iszrodo gerais* ir *
kiszti” kamarninkams, o kiti nesziojo tokia ilga, bemažo* lyg
D i e vob aimingai s akyse
ūkininkai, kurie kamarnin pat žemes, iszsiuta visokiomis
žmonių,
kams nieky) nedave, apturėjo kvaidomis ir siūlėmis. O pare
po dvideszimt desėntinu, o gėjusi sziandieniniu moterių Visai prieszingai pasielgia.
Senovės laikuose vyras
daugiausiai, po dvideszimts apredalus, nusispjaudavo ir su
buvo, tokiu,
penkias desentinas žemes: mat, šaukdavo: ir ka tos varnos iszKokiu ji mate žmones.
jie mislijo, kad kamaminkai mislijo! Ponios, ne ponios, tar
jiems veltui po szimta desenti- si butu beždžiones! Kaip Gai Bet sziandien kada, beveik
nu primieruos, bet nabagai la liai buvo prisirisze prie seno Trys ketvirta dalys žmonių
gyvena miestuose,
bai apsiriko, apturėjo po vala- vės gadynes drabužiu, teip tai
Padėjimas persimainė
ka žemes ir iki sziol gyvena nemego “naujiena.” ir savo
kitaip1.
tebsigailedami ir sau iszmeti- gaspadorysteje. Žagre, kon
Miestas užmėtė skraiste
nedami, kad tada “proto netu strukcijos asztuonioliktojo am
rėjo”. Bet asz ne apie ta norė žiaus ir medines ekeczios, buvo Nepermatoma ant žmogaus
nusidėjimu.
jau pasakyti; asz norėjau pa tai vienutini ju žemei szdirbti
Žmogus sziandien gali
sakyti, kad Juozapas Gailys su ir iszgyventi padargai; jo ark
nu davinė ti szventu,
savo 'moterimi Ona buvo pasi- liai buvo mažo augumo, bet
stebetinu. Juozapas buvo sene dailus, greiti ir tvirti; karves Ir pardavinėti malda-knyges
Ir raižau c žiu s ant vieno
lis su baltais ant galvos plau buvo mažos su dideliais pilvais
kampo* ulyczios,
kais, kaip su linais, su rukszlo- versziai vėl maži, pasisziausze
O ant kito kampo laikyti
tu ir geltonu veidu; jo moteris, ir supurę. Ju trioboje baldai
Keksziu urvą arba
Ona, teip-pat buvo sukrypusi kaip va: stalai ir krėslai, buvo
gembleriu kambarius.
senute, bet nors juodu iszrode senos gadynes, padirbti isz sto
Gal nekarta, skaitėt ar
senu, vienok buvo stipru. Juo ros medžiagos, sunkus ir ne
girdėjote,
zapas, nors turėjo arti aisztuo- gražus, bet buvo* stipri; szaukniu deszimtu metu anyžiaus, sztai torielkos buvo medines, Apie suaresztavojima daug
vyru,
vienok kartais parodydavo to žodžiu sakant inejus in Gailio
Kurie gyvenafpo dviem
kia šyla} kokia ir dvideszimts trioba ir gyvenimą, viskas at
pravardem,
penkių metu vyras negalėjo pa sidavė žila senatve. Rasit, pa
sigirti; teip tai, rugiu maisza sakysite, kad Gailys buvo tam Užlaikinejo dvi szeimynas,
Tai yra, turėdami dvi
nuo penkių puru užsidėjęs ant sus žmogus ? Teisybe, kad Gai
paezias,.
nugaros, nesze, kaip jaunikis; lys nemokėjo nei raszyti nei
Ir tai viena, netoli nuo
kulti ėjo lygiai su bernais; ru skaity ti, bet turėjo teip vadina
kito.
gius kirto ir sziena pjovė, kai ma “mužikiszka protą”, tai
Panaszias litanijas
po pirmutinis pjovėjas; dantis yra, turėjo prigimta iszminti
Atsitikimu blogai
turėjo tokiuos stiprus, kad rie- ir buklumą, buvo labai konserGy ven an ežiu žm o ui u,
szuta kando pusiau, kaip isz- vativis, apsaugojiszkas, kas ir
Galima butu apraszyt
labai daug.
Bet augszcziau pridurtas
Vaistai Siuncziami Visur!
užtemimas,
Musu Vaistine siunezia vaistus in visus Amerikos miestus, taipgi in
Užteks del pertikrinimo
Kanada, Australija, Pietų Amerikos krasztus, Vokietija, Rusija ir Lietuva.
M an stan.czi o žm o gan s,
Visi Saules skaitytojai raszykit mums savo sveikatos reikalais.
Kad gyvename nepaprastuose
Geresniam susipažinimui ežia paduodame musu sztabo sudėti:
Laikuose ir veidmainystėse.
4—Aleksandras Jukneviczius, Reg
Registruoti Vaistininkai:
1— Vytautas Skringka, B-. S.,
Reg. Phm. (savininkas ir ' Notary
Public).
2— Dr. Julian Dabrowski, M. D.
(Medicinos daktaras ir vaistininkas).
3— Henry Berg, B. S., Reg. Phm.

*

Phm.
Tarnautojai:

1— Mrs.
2— Mrs.
3— Miss
4— Miss

Stella Skrinska.
Sophie Cavalieri.
Ellen Hussey.
Katherine Brown.

Praszom iszsikirpti musuadresa:

*

IDEAL PHARMACY
29 KELLY SQUARE

—

WORCESTER, MASS.

SAULES SKAITYTOJAI
Remkite Moderniszka Lietuviszka Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 KELLY SQUARE

—

WORCESTER, MASSACHUSETTS.

EI jums reikia Vaistu, kreipkitės pas Registruota Vaisti
Jis iszpildo
medikaliszkus daktaru receptus ir- patarnauja visokiais
sveikatos reikalais. Taipgi, vaistai yra pasiuneziami per
paszta ir in kitus miestus. Į Užlaiko geriausios ruszies kos
metikos, skutimosi reikmenų, knygų, laikraszcziu, saldai
niu, szaltkoszes. rieszutu, cigaru, cigarecziu ir skaniu gėrimu.
VYTAUTAS SKRINSKA, Ideal Pharmacy Vaistines Savininkas.

J ninką, savininka VYTAUTĄ SKRINSKA.

*

*

Kas tai yra motere?
Yra tai karabinas su
Su kuriuom ne reikia
siausti.
Kas tai yra luomas
moterystes?
Yra tai upe in kuria
lengva inpulti,
Bet sunku isz jos iszsigaut.

NESURADO
Pati — Kur tu. traukeisi
taip ilga laika?
Vyras — Dusziuk, visur
jieszkojau darbo.
Pati — O ar suradai?
Vyras — Acziu Dievui, da
ne.

PLATINKIT “SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus V& Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus

This shaggy dog story
has a moral for youO ne day the U. S. Treasury,

received a letter enclosing
fragments (only) of a $5(į.
Savings Bond. The letter came
from a distressed dog owner
who confessed that his shaggy
canine companion had given
the Bond a thorough chewing,
and plaintively asked what
could be done about itrThe Treasury wrote
right back assuring the unhappy man that
his Bond would be replaced upon presenta
tion of satisfactory evidence — and enclosed
the proper form to be filled out.
Several days passed. A second letter ar

rived — enclosing fragments of the Treas
ury’s letter and bits of the enclosed form.
You guessed it. The shaggy dog had done it
again. Could the Treasury please send along
another application form?
The Treasury could — and did — and
eventually the chewed up Bond was replaced.

Nothing further has been heard from the
man — or from the shaggy dog. (The Treas
ury is hoping that no news is good news.)
This true story illustrates the safety — the
-indestructibility of U. S. Savings Bonds. Just
remember this. Any of your Bonds that are
lost, stolen or destroyed will be replaced by
.the U S. Treasury without charge. That’s
why Bonds are said to be, “Safer than cash.”

U. S. Savings Bonds are not only safer
than cash, but o*e of the best investments
you can make. You can be sure of the prin
cipal, sure of the returns (an average 3%
interest when held to maturity) — and sure
of the future when you invest regularly in
Savings Bonds.
So don’t stash cash in sugar bowls and mattresses. Start investing in Savings Bonds
today. That’s the safe and sure way to save.
For the big things in your life, be
ready with U.S. Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks,
for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO..
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Mat, viena buvo biedna, an
tra sena, treezia kumpa nosimi,
ketvirta sziokia, penkta kito
kia. Ir tik in ketvirta rudeni
priesz pat visus 'Szventus Juo
zapas teatrado sau moterį, var
du Ona, kuri apart arkliu, kar
vių, aviu, žasu ir visokiu pa
dargu innesze jam kraiezio
grynais pinigais tūkstanti rub
liu.
‘
Bijokitiesi Dievo! Nors Juo
zapas turėjo plika kakta ir iszpuvusius dantis, bet to.kraiezio
buvo vertas jo gyvenimas: ke
turi valakai juodžemio*, savo*
pievos, savo ganyklos, didelis
miszko gabalas, o žeme iszpirkta ir vienkiemyje ! Ko dau
ginus bereikia? Gyvenk - sau,
kaip inkštas taukuose ir pyra
gą valgyk!
Juozapui
nelabai patiko*
Onos nosis, kuri buvo per stai
giai augsztyn užriesta, ir Juo
zapas nuo anos norėjo atsimes
ti, bet pamislijas apie anos
kraiti, apie nosi užmirszo ir susivineziavojo. O, kokia dabar
Juozapas linksmybe turėjo, ka
da jis-apsivedes užbaigė visus
rupesnius! Turėjo dabar jau
na paezią ir pilna kiszene pini
gu, tik gyvenk, linksminkis ir
pyragus valgyk!
Gailio gyvenime dabar atsi
rado didi permaina. Juozapas
visupirmu nupirko pora gražiu
arkliu ir gražia briezka, in ku
ria insodines savo paezia ir
pats insisedes, važiavo in sanvaite du kartu in turgu, o tre
ti karta Nedeldienyje in bažnyczia su iszkelme ir panelberija.
Visi stebėjosi, galvas lingavo ir
vienas kitam, in paszoni kumszcziodami, sake: “ar tu matai
JuQ.zana Gaili ? O Gailys, nuva
žiavęs in miesteli in turgu, pri
sipirko ryszi pyragu, pats val
gė, paezia. vaiszino ir antra py
ragu ryszi namon parsivežė.
Toliaus Gailio gaspadorysteje
vėl in vyko permaina: szimtmetines. žagres ir medines akeczias, tėvelio nalbaszninko, Juo
zapas liepe bernams in malka
sukirsti, o in ju vieta nupirko
gelžini pinga ir gelžines akeczias. Keturrage kepure, kuria
senis Gailys teip godojo, jauno(Tasa Ant 2 Puslapio)

žiūrėk, kada jie duonos užten sa turėjo savo, drabuži turėjo lumbine sermėga, siutą, pagal
ka? Vien kaip važiuoja, teip savo, ir didini vaitojo, kad jam paskutines mados; kiszeneje
važiuoja in turgu duonos pi rk- druska brangiai kasztavo. O nesziojo -laikrodėli, pririszta
ti; arba pavasari, atvažiavę pas kad jis pardavė javus, koki ant storo lenciūgo, ant kurio
mane duonai rugiu paskolinti, arkliuku arba, karve, tad pini galėjo pririszti netik laikrodi,
visus paszalius pribliauna. Asz gus kiszo in maisziuka kuogi- bet ir szuni, ir iszkiszes lenciū
tamstai pasakysiu, nesigir- liausiai ir užriszo kuotvireziau- gą ant krutinės, visiems rode
dams: kad ir su mediniais ir se siai. Teip tai gyveno ant svie ir puikavo, labiausiai priesz
nais padargais žeme dirbu, bet to senis Gailys, kuri visi vadi mergas, kad jis kiszeneje turi
javu kas meta po keletą de no “Bagotuoju Gailiu”'. Bet laikrodi. O keturrages, tėvo ke
szimtu puru parduodu! Ir tei pažiūrėkime kaip gyveno jau pures bijojo, kaip ugnies; ba,
sybe, kad Gailio aruodai visa nasis Gailys, senojo Galio su t(?vo draugsysteje svietui pasi
dos buvo pilni javu. Agrono nns.
rodyti jis jaute didele geda.
mas, specialistas ta prajova,
Juozopas dar turėjo viena silp
t. y., Gailiui javu užderejima,
Gailys turėjo vienatini sunu, nybe, apie kuria visi žinojo : jis
Musu Skaitytojas
pripažintu dideliam* žemes vai vardu teip-pat Juozapas, kuris dideliai mėgo pyragus, tai yra
singumui
ir gaspadoriaus sukakęs dvideszimts metu am neretai, nuo tėvo pasivogęs ke Jfs Skaito musu laikraszti
darbsztumui, dėlto kad jau žiaus, iszmete isz burnos visus letą grivinų^ ėjo* in miesteli, Ir seka svieto sanjudi;
szimtais kartu yra iszbandyta, dantis; o delko jis dantų nusto pirko pyragai ir valgė; ta silp Jis nori viską dažinot,
kAd dirva, blogai iszdirbta ar jo, dievai ana žino ; vieni sake nybe jis turėjo isz pat jaunu Nes jam vis rupi iszgalvot
ba neinkresta, visados bloga kad pypke ir “bankrutkas” dienu ir niekaip ana negalėjo Kaip ir kur dalykai stovi;
vaisiu teatnes^a. Ta priežastis, rūke, kiti sake, kad ant jo dan atsikratyti; žinoma, tasai jau Ka pasaulis isz jo nori.
rasit, ir buvo tikroji kad Gai tų tokia liga užėjo. O kad Juo buvo pripratimas, kad jis be Ar dalykai eis blogyn,
lys turėjo visados gerus javus, zapas sukako dvideszimts pen pyrago negalėjo apsieiti.
Ar žmonija ein’ geryn.
priesz visus pūtis ir niekino kis metus amžiaus, tad. nuo jo Kada Juozapas sukakp tris- Jis skaito laikrasztininkus.
svieto “iszmislus”. Bet vėl kaktos visi plauukai nubirejo, deszimts metu amžiaus ir kada Ir seka korespondentus.
koksai buvo* Gailys varaunas ir paliko plikakaktis.
jo kakta dar didžiaus iszlpliko, Jis nesistato su mokslincziais,
(taupnus) žmogus? Jis teip ir *Czia žmones labiausiai bobos pasimirė senis Gailys, Juozapo Ir neužsideda su ginezais.
ko viena druska ir tai priesz vėl dideliai stebėjosi ir aiszki- tėvas. Ak! Suims atsidūsėjo, Bet jis “Saule” pasiskaito;
visus vien skundėsi, kad jam. no visokiais budais, delko* Juo apsiverkė jr jo gailesys, tėvui Ir jis gauna protui maisto.
daug pinigu iszeina ant drus zapui, tokiam jaunam, nuo gal mirus, buvo neapsakomai dide Linksmina ji Taradaika,
kos, o kitas ka jis turėjo isz sa vos plaukai nusmuko’.
lis. Teip jau bent pViesz svietą Baltruvienės balabaika.
vo gyvenimo, arba teip apsiėjo, Juozapas iszrode isz blysz- jis neapsakomai dideli gailesi Jis skaito vietines žinias
kad jam pirkti nereikejo; teip kes, su indubusiomis akimis, su rode; bet kaip ten isztiesu bu Apie krikszczynas, vestuves
ir 1.1.
tai, geležies jis niekados ne inkritusia krutinę, su laibo vo jis vienas pats apie tai tega
pirko, dėlto kad jo visi padar mis, kaip gandro*, kojomis ir lėjo pasakyti.
Senesnieji teipgi skaito
gai ir indai buvo mediniai; visi sake, kad jis yra nesvei Tėvui mirus, Juozapas pa Kas kur mire in kiek laiko.
smalos jis vėl niekados nepir kas. Bet, ar jis isz prigimimo ėmė gyvenimai in savo rankas Nes “Saule” visur szvieczia,
ko, bet rudens laike kokiu tai buvo toksai nesveikas, ar jis ir paliko* gasipadorium. Juoza Tolimus krasztus palieczia.
senoviszku budu jis iszvaryda- teip liga ingavo, vėl nieks ži pas dabar užgyveno savistoviai Ji daug girdi, daug ir mato,
vo smala isz medžiu ir jam už- noti negalėjo. Žmones sake, ir su visu pirmu pridėjo jiesz- Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato
tekdavd ant viso meto; arba kad jis turi dar kokia ten pa koti sau motere.
tos1 su cukru jis savo* amžuije slaptinga liga: Kaip senis Gai O moteres jam vis reikėjo. nelaimėms ir atsitikimais.
netikt nebuvo gėrės, bėt ir re- lys nekente visokiu naujos ga Kas pažiuręs visztas, žąsis,
— Gal jusu draugai yra
gejes, kaip ana iszveizdi ir to dynes iszmislu, teip jo* sūnūs, kiaules ir parszelius? Kas iszr nusiminė ir neramus laiko
kiu niekniekiu jis niekados ne Juozapas, nekente senos gady virs jam valgyti ? Gailys, pasi szios bedarbes, tai pasakykite
pirko; degtines jis negero, o nes kvaldotu sermegu ir ketur- ėmęs pirszli, pradėjo* važineties jiems kad užsiraszytu sau
kad jam reikėjo, tai jis vėl ko ragiu kepurių, bet nesziojo pas invairiais paneles. Ir važi- “Saule”, o bus jie jums už tai
kiu tai senoviszku budu pat pa vien poniszkai: ant kojų ne nejeoesi tris žiemas ir tris pa dėkingi, nes “Saule” priduos
sidirbdavo ir pirkti vėl nerei sziojo dailius ir .spindanezius vasarius, ir vis nerado sau tin jiems smagu gyvenimą ir nu
kejo; duona jis turėjo savo, nie kamaeziukus, ant nugaros ge- kamos ir atsakanezios moteres. varys ju nuliūdima.
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to. Jis buvo peiliu subadytas
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Svarbus
Praneszimas
per peczius ir sprandą.
biznis jau jam vienam perdideJis policijantams sake kad
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Sanvaite
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Szita
sandu pradėjo savo bizni, 1906 me
vo kai taip jam atsitiko.
ir kiti intaisymai, nes uždyka
kuris szoko in ta upeli ir pats laikraszczio negalime siuntine-! vaite turėtu būti ypatingai at tuose ir pirmaji pelną gavo
prigėrė.
ti Musu agentai yra guodotiĮ eiviams reikszminga už tai kad 1910 metuose.
POLICIJANTAS
Dvideszimts penkių metu skaitytojai ir nuoszirdžiai de-!
ateiviab Amedeo Obici ir
Bet sziandien ju tas biznis,
APVOGTAS amžiaus George Longmore ir kavojame visiems už platinima Mario Peruzzi, ežia,, naujame “Planters Peanuts” yra žinojo trijų metu dukrele Suzana “Saules,” lai visus Dievas už kraszte pradėjo maža bizni, su
prigėrė pirm negu susiedai pri laiko koilgiausia ir visame lai vienu arkliu, vienu vežimu ir
CHICAGO, ILL. — Policibuvo su pagelba.
mina. Platinkite mylimi broliai tuszcziais kiszeniais. Ju biznis
jantas, kuris buvo pasiaustas
j Valstijos policijantai sako ir sesutes jusu laikraszti, o mes buvo žemrieszutai, peanuts. Ir
kaipo sargas in viena gazolino
[kad mažyte Suzana su savo už tai busime jumis szirdingai dabar tas ju biznis yra didžiau
stoti, kuri buvo kelis sykius
szuniuku bovinosi ant kranto dėkingi. — “Saules” Redyste sias ant viso svieto.
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Saule Publishing Company
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Mario Peruzzi
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to. Motina szoko in ta upeli,
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— Sukatoj pripuola Szv.
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Apie
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visa svietą. Dabar ta kompani
Susėdąs Crebar inszoko in ma
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Velnias
ja apvaikszczioja savo penkios
ža vaiteli ir jam pasisekė pa
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Kaip
Kuzma
Skrip
deszimts metu sukakti. Dau
Szv. Juozapo, Utarninke pri 2 PASIVOGĖ BANKOS siekti mažyte Suzana, bet ji
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Turtingu
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jau buvo mirus.
giau kaip trys tukstaneziai
puola pirma diena pavasario.
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1.1.
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20
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Policijantai su dideliais
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Publishing
Co.
griebliais, už keliu valandų supanija ofisus turi in WilkesShenandoah, Pa. —

Lakūnu Sztabo Virszininkas Aiszkinasi

I

......

Kongresmonas F. Edward
Hebert, Demokratas i s z
Louisiana, pirmininkas Kon
greso armijos tarnybos ko
misijos, Vaszingtone, klau
sosi kai Leon A. Swirbul,
(po deszine) Grumman Air
craft Engineering kompani-

ZiniosVietines

Į

— Seredoj pripuola Szv.
Matildos, o Tautiszka. Vardi
ne: Kalgailis. Ir ta diena: 1386
m., Lietuviai sutarė priimti
Kriksz'cziony'ste ir apsikriksz- Gerai žinomas senas miesto biz Pabėgo Su $188,000 griebliavo jos tėvo lavona.
tyti; 1925 m., pirma syki pasi nierius Martynas Yodeska,
Isz Bankos
sekė radijo programa siausti Lenkas, nuo 335 E. Centre uly.,
GUODOTINI
skersai Atlantiko mares; 1949 kuris sirgo trumpa laika, pasi
m., Kiniecziai Komunistai pa mirė pareita Ketvėrga in Gero PORT CHESTER, N. Y. —
SKAITYTOJAI!
Du
razbaininkai,
su
atprovinskelbė trijų provincijų valdžia, jo Samarieczio ligonbute Pottsanapus Yangtze upes. 1949 m., villeje. Velionis gimė Lenkijo tais revolveriais, pasivogė ban Viskas
taip paszieliszkai
keturi szimtai dvideszimts pen je, atvyko in'Amerika daugelis kos darbininke, ja suriszo ir brangsta, tavoras, popiera, maki tukstaneziai mainieriu pra metu atgal. Paliko savo paczta laike nelaisvėje per deszimts szinos, ir darbininku algos, kad
dėjo dvieju sanvaieziu nedar Viktorija; Iris sūnūs, dvi duk valandų, ir paskui apvogė ban dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, atbo straikos. Jiems John L. Le terys, taipgi keletą • antikų ir ka ant $188,000.
wises taip insake, kad jis galė anūkes ir dvi seserys: V. BoTos bankos darbininke buvo sipraszydami aiszkina kad jie
tu parodyti savo nepasitenkini linskiene ir S. Gegužione isz laikoma suriszta visa nakti, jokiu budu negali galas su galu
mą. su James Boyd, kuris buvo Mahanoy City. Laidojo Pane- bet kitaip ji nebuvo nei su- suvesti.
paskirtas visu mainu valdžios del io .ryta su apiegomis in Szv. muszta, nei sužeista.
“Saules” redakcija nenori
direktoriumi. Jis teipgi saike Kazimiero bažnyežioje 9 va Tie vagiai per visa nakti ta dar labiau savo skaitytojams
kad tai bus ir prisiminimas vi landa ir palaidotas in parapi riesi, kaip ta banka, County pabranginti “Saule” ir nepa
su tu mainieriu kurie matuose jos kapinest.
Trust, apvogti.
brangins, jeigu kaip nors bus
žuvo per 1948 metus; 1804 m.,
Jie savo darba atliko in ke galima iszsisukti!
Tamaqua, Pa. —
gimė Vokietis muzikantas ir
Bet, už tai “Saules’1 redak
lias minutas, kai sargas, policimuzikos kūrėjas J o h a n n Mykolas Babarskis, nuo 422 E. jantas savo automobilyje sėdė cija labai gražiai praszo visu
Strauss; 1892 m., mirė raszytu Elm uly., numirė pareita Ket- jo tik apie trisdeszimts pėdu “Saules” skaitytoju in laika
jas ir visuomenes veikėjas Ku verga, velionis sirgo ilga laika. nuo ju, ir visai nežinojo kas užsimokėti už savo prenumera
Gimė Lietuvoje, atvyko in ten darosi.
nigas Al. Burba.
ta, kad redakcijai butu mažiau
— Ketverge pripuola Szv. Amerika 1898 metuose. Pasku Visas tas ju planas prasidė kasztu, sekti tuos, kurie pave
Longino ir Szv. Zacharijo, o tini karta dirbo «Nr. 14 kasyk jo apie deszimta valanda va luoja ant laiko užsimokėti.
Tautiszka Vardine: Ruklis. lose. Paliko paezia, keturis su kare, kai bankos darbininke,
Pirmiau “Saules” redakci
Taipgi ta diena: 1917 m., Rusi ims, duktere ir vienuolika anti Ponia Mary Kostolos, penkios ja galėdavo laukti per koki tai
joje Balszevikai nuverto Cara, kų taipgi seserį. Prigulėjo prie deszimts dvieju metu amžiaus laika, kol skaitytojai užsimoka
Mykolai Antra ji. Baisus sumi- SS. Petro ir Povilo parapijos. naszle, privažiavo prie savo už savo prenumerata. Mes jums
szimas ir skerdynes prasideda;
garadžiaus, kuris randasi apie siusdavome “Saule” kad ir per
1767 m., gimė Andrew Jackson,
kelis menesius, ir laukdavome
keturi skvierai nuo bankos.
septintas Amerikos Preziden
SKAITYKIT
Kai ji lipo isz savo automo- kol jus užsimokėsite, “bet da
tas; 44 m., Julius 'Ciesorius bu
tiliaus, žmogus su revolveriu bar, aplinkybes tokios, kad mes
vo nužudytas Rymoje.
prie jos priėjo ir privertė ja negalime laukti!”
Už tai, mes visu savo geru
— Petnyczioj pripuola Szv.
PLATINKIT!
sėstis atgal in savo automobi
Finia.no ir Szv. Patriot jos. o
liu. Antras greitai inszoko in skaitytoju labai gražiai praszo
Tautiszka Vardine: Vardatas.
aute mobiliu, ir jiedu apriszo me priesz laika, ar nors ant lai
Ir ta diena: 1935 'metuose Hit
jai akis ir nuveže ja in White ko už “Saule” užsimokėti, kad
JAUJAS
VYRAS
leris. supleszo, paniekino Ver
Plains, kur jie pradėjo ja mes galėtume jums “Saule”
PERDURTAS
sailles Taikos sutarti ir ima vi
klausinėti apie bankos tvarka: vis siuntinėti.
Daug laikraszcziu yra instei
sus Voikieczius in vaiska, ren
kas paprastai bankos duris at
CAMDEN, N. J. — Dvide rakina isz ryto; kas žino kaip ge taip vadinama “Popieros
gia didele armija,; 1802 m.,
Fonda,” in kuri renka aukas
Amerikos
kariszka,
West szimts asztuoniu metu amžiaus atidaryti bankos sziepas.
Point Akademija insteigta; Ellerslie Reve, isz Magnolia,
Apie puse po trijų jiedu in isz savo skaitytoju, kad butu
1360 m., Kryžeiviai pergalėjo New Jersey, buvo priimtas in ejo in ta banka atsirakindami galima laikraszcziams popie
Žemaiczius ties Kauno miesto; Cooper ligonine, Camden mies duris su Ponios Kostolos rak ros nupirKti. Mes tokio fondo
Rauduonojo Kryžiaus San vai te, apie puse po dvieju isz ry- tukais. Tada jie palauke kol neturime, bet nuoszirdžiai ir
darbininkai atėjo in banka, in vieszai padėkotume tokiems
darba, apie asztunta valanda geriems musu laikraszczio re
Siuncziame Vaistus In Lietuva
mejams, kurie ir mums padėtu
isz ryto.
DABAR galima siusti invairius Vaistus in Lietuva iki $50.00 vertes
nusipirkti popieros “Saulei.”
Pisieme
pinigu,
jiedu
nuva

be Rusiszko muito, jei kas atsiunezia isz Lietuvos nuo gydytojo (re
žiavo su tos darbininkes auto Bet, kas mums ir jums svar
ceptą. Musu vaistine siunezia streptomicina, peniciliną, invarius
vitaminus ir kitus vaistus su geromis pasekmėmis.
mobiliu, kuri jie už keliu skvie- biausia, tai “teisingas atsily
Mes DYKAI supakuojame ir atliekame pasiuntimą tiems, kurie pas
ru paliko ir su kitu automobiliu ginimas,” mes galėtume “Sau
mus perka vaistus. Už puse svaro vaistu siuntimo kaina yra $1.30
paspruko. Bankos virszininkas le” leisti, ir kad jus galėtumėte
laivu, ir $2.30 oro pasztu.
iar Visi skaitytojai raszykit man del platesniu informacijų
sako kad jiedu iszsinesze apie ja vis skaityti!
VYTAUTAS SKRINSKA, Registruotas Vaistininkas.
szimta asztuonios deszimts aszIDEAL PHARMACY- 29 Kelly Square, Worcester, Mass.
Pirkie U» S. Bonus Sziandien!
tuonis tukstanezius doleriu.

KOLOGISTE
KALĖJIME

Amedeo Obici

in Scranton, Pa., miestą. Jis
tuoj aus turėjo eiti in darba ir
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
negalėjo eiti in mokykla.
Bet per kelis metus jis sun
nuteisė Cincinnati Universite kiai dirbo ir savo pinigus czieto kolegiste, dvideszimts me dino, ir paskui atidarė maža
tu amžiaus Katerine Ann Merz, vaisiu sztoreli in Wilkes-Bar
ant vienos dienos in kalėjimą, re, Pa.
ir dvideszimts penkis dolerius
Tame savo mažame sztorebaudos, ir atrnete jos laisnius į lyje jis patemijo kad pardavi
del szeszios deszimts dienu už nėti žemrieszutus, peanuts, yra
tai kad ji per greitai važiavo geras ir saugus biznis, nes jie
su savo automobiliu.
nepagenda ir gali ilgai stovėti
Teisėjas nepasiaiszkino ko ant lentynos. Jis iszrado kaip
dėl jis taip labai nubaudė szi- nuimti, nulupti ta rauduona
ta kolegiste, kai szimtai kitu plėvė nuo tu žemrieszutu, ir
dar greieziau vairuoja ir būva; juos nepraskelus. Žmonėms tie
keletą kartu ant menesio suim nauji žemrieszutai patiko ir jis
ti, ir paskui be jokio nubaudi pradėjo juos vežineti, pardavi
mo paleisti.
nėti po Wilkes-Barre miestą.
Jis isz pradžių pasisamdė ku
Platinki! “Saule” mele ir vežimą, paskui jau nu
sipirko arkli ir vežimą.

Beisbolininkai Szposus Kreczia

Barre, Pa., Suffolk, Virginia,;
San Francisco, California; To
ronto, Ontario, Canada.
Dabar kompanija gamina ne
tik tuos žemrieszutus, bet ir vi
sokiu saldainiu, kendžiii ir
aliejų isz tu rieszutu. /
Amedeo Obici sako kad:
“Vien tik Amerikoje bemoks
lis, biednas svetimtautis tokios
progos susilauktu; vien tik
Amerikoje taip galėtu atsitik
ti.”

APVOGĖ

VIESZBUTI
NEW YORK, N. Y. —
Vagis, kuris nudavė, kad jis
jieszko kambario del nakvynes
apvogė moteriszke, kliarka, ir
pabėgo su penkios deszimts do
leriu.
Kliarka, Bertha Hauser, sa
ko kad vagis buvo didelis vy
ras, apie szesziu pėdu, dvieju
coliu dydžio, ir svėrė apie du
szimtu svaru. Ji sako kad jis
jai buvo nusiskundes kad tas
vieszbutis per brangiai nori už
viešzbuti, ir paskui iszsitrauke
levolveri ir pareikalavo pini
gu.
Ji sako, kiek ji žino, tai tas
vagis neturėjo automobiliaus,
bet sau pesezias nukeliavo.

JURININKAS
UŽSIMUSZE

Dodger beisbolininku vir
szininkas už plauku tuzikoja beisbolininka Johnny
Podres ir jam geriausiu pa
sisekimo linki, kai jie prade
da savo manksztymus del
vasaros sporto, beisboles. Jie
pratinasi ir rengiasi del to
sporto loszimo in
Vero

OCEANA, VA. — Gerald J.
Mick, dvideszimts septynių
metu amžiaus jurininkas isz
Philadelphia, Pa., užsimusze
kai jo automobilius apsivertė
ir sudužo in stulpą, netoli nuo
Oceana miesto, Virginia vals
Beach, Floridoje. Beisboli- tijoje.
ninkas Podres vėlai pribuvo
Jis tuo laiku buvo in Naval
in tuos manksztymus, nes jo Air Station in Oceana, Virgiseptynios, deszimts szesziu nia.
metu amžiaus tėvukas yra
Jo žmonai Dorothy, Laivy
labai susirgęs. Jis pats gal no Sztabas pranesze apie jos
negales loszit beisbole sziais vyro mirti. Jiedu turėjo du
metais nes jis gal bus pa- vaikucziu; deszimts metu Da
szauktas in vaiska.
vid, ir dvieju metu Donald.'

