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Malenkovas Anglijoje; Nori
Pamatyti Elektros Fabrikus

---------- Į----Vienas laikrasztis MilenkoLONDON, ANGLIJA.
G corgi Malenkovas avtažiavo ! vui patarė: “Kadangi tai yra
m Maskvos in Londoną, Ang- tavo pirmutine kelione isz Rulija, in sveczius. Jam nebuvo sijos, tai argi nebutu saugiau
gana kad Anglijos valdžia pa ežia, laisvame kraszte pasilik
x'up no ji m daug sargu, bet jis ti, nes szita tavo pirmutine ke
pareikalavo kad Rusijos Am lione gali luti ir paskutine!”
Buvęs Premieras Malenko
basadas Londone parūpintu
vas dabar yra Elektros Fabri
ji m ir Rusijos sargu.
Anglijos atstovai ir sargai ji ku Ministeris, ir už tai, jis sa
palydėjo isz eroplano. Daug ko, jis nori su Anglijos fabri
,
Anglu s rauke: “Žmogžudį Va kais susipažinti.
Jeigu jis iszliks gyvas ir paržiuok Namo!” j

i jantai žino kad toje vietoje bujis sako
kolegistes i
! automobilius buvo kito auto; mobiliaus nustumtas nuo kelio,
ir vienas tu automobiliu atsimusze in maža medi kuri jis
nulaužė.

KOLEGISTE
. vo du automobiliai,
:
NUŽUDINTA i kad iszrcdo kad tos

Surasta Sudegusiame
Automobilyje
t
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V. L. ItuczKOWHKi, itdltor and Mgr.

va duos namo tai gal ir Krushchevas ir Bulganinas teipgi
iszdrys isz Rusijos iszvažluoti
nors ant kel u dienu.
. Dabar butu labai gera proga
Anglijos Karalenei paklausti
Malenkovo kaip jos szeimyna
ir gimines Rusijoje? Kaip CaSzita porele laimėjo pirma
riene, Anglijos karalienes gi
mine? Kur ji dabar apsigyve vieta, storųjų rungtynėse,
nus; ar Sovietai tinkamai visu per Storųjų Žmonių Szvente
in Cavour, Italijoje.
jos giminiu kapus prižiūri?
Vyras, isz tikro, ne virba
las, sveria tris szimtus asz-

Kur Porele!

tucn;os deszimts a-ztuonis
svarus; jo drauge sveria tris
szimtus dvideszimts asztuoris svarus. Isz viso szita gra
ži porele sveria septynis
szimtus ir szesziodka svaru.

Naujas ‘Davy Crocket1!

Tai buvo antras didelis gaiš- slaugei, nursei, kuri paszauke
ras t me mieste in penkias va-' ugniagesius ir pranesze kitoms
landas. Pirmas gaisras, Sere-■ mokytojoms, kurios tuojius
dos ryta, 4 30 valanda, dar pradėjo mokn’us tvarkingai
priesz auszra sudegino Szv.1 iszvesti isz tos mokyklos.
Marijos Eažnyczia-Katedra ir' Visi mokiniai iszejo in tris
klebonija. Tame gaisre žuvo minutes taip kaip jie buvo moklebonas-pralotas ir dvi gaspa- kinti iszelti per praktes, pratydines.
mus.
Ugniagesiu
virszininkas,! Mokyklos virszminkas SuDar reikes palaukti ir pa- Frank Apgar, sako kad moki-1 permtendent Daktaras Richžlureit ar szitas naujai gi- niai ka tik buvo susirinkę in sr^Robinson, sako kad dar
nežinoma
kaip ar nuo ko tas
mes “Davy Crocket” nusi- mokykla, kai tas gaisras buvo
szaus sau meszka kai susi užtiktas 8:45 valanda isz ryto. gaisras prasidėjo.
Susiedai apylinkėje priėmė
lauks trijų metu, kaip daino
Visi mokiniai, be jokio triukje ir pasakoje yra pasakoja szmo. iszejo isz mokyklos x ir visus mokinius in savo namus
ma apie jo gimine Davy stovėjo lauke, nežiūrint kad | kol j u tėvai atvažiavo juos parsiveszti namo.
Crocket.
tuo laiku labai lijo.
Ugniagesiai, kurie buvo isz
Jo pilnas vardas yra Da
Ugniagesiai spėja kad tas
vid Cyril Crocket, Jr., ir jo ; gaisras prasidėjo ant treczio apylinkes miestu atvažiavę in
tėvo vardas tikrai yra Croc- i augszto, drabužiu kambaryje. ta ka gesinti ta katedra ir kle
bonija, atsiskubino teipgi in
ket, kuriu namai yra in New
Mokyklos kambariai visisz pagelba gesinti szita mokykla.
port News, Virginia.
kai sudege, vien tik pajuodu
Visi vaikai mėgsta muvsios sienos tebeliko.
ingpikezierius ir dainas, ku
SKAITYKIT
Ponia Marian Smith, moky
rios atpasakoja pasakos drą
suolio, Davy Crocket žygius toja ant treczio tos mokyklos
saule
augszto,
sako
kad
mokine,
Amerikoje priesz Indijonus.
PLATINK IT I
,
________________
Yvonne Stevens užtiko ta
' gaisra ir pranesze mokyklos

Z-------AL VA, OKLAHOMA. —
Dvideszimts vieno meto amBURDINGIERIUS
,
žiaus
kolegistes
sudegęs
lavo

Jis, atvažiavęs pas mus
New York miesto Italijo
INTARTAS
bisiki susirgo nuo szalczio ir nas buvo surastas jos sudegu
nai iszkilmingai ir triuksznebegalejo visu savo diplio- siame automobilyje.
mingai priėmė ir pasveikino
NEW YORK, N. Y. — Ketu
Italijos Prezidentą, Giovan matiniu pareigu atlikti.
Ji lanke Northwestern State
rios deszimts trijų metu amEina gandai kad jis pra- kolegija.
ni Gronchi. Jis ežia stovi au
szys dar daugiau pagelbos j Policijantai sako kad ji bu 1 žiaus David Taylor burdingietomobilyje, per paroda in
City Hali ir . sveikina visus.
isz Amerikos, kad jis su savo vo iszniekinta ir paskui nužu- 1 rius, yra intartas už savo szeiJis važiuoja in Vaszingtona
valdžia galėtu atsilankyti dinta. Jos automobilius tada mininkes, szeszios deszimts
i septynių metu amžiaus Wilhel
priesz Komunistus.**
su savo kraszto dipliomati; buvo uždegtas kad iszrodintu mina Bondorante nužudinima
o □ o
niais reikalais.
kaip kad ja nelaime isztiiko be ' pereito Gegužio menesio, szeszvažiuojant.
ta diena.
ra Dzienis.
I
Mokytojas
D.
R.
Reynolds,
Jis yra kaltinamas už jos nu I
Tos katedros ir klebonijos li
in
Avard
High
School,
tos
kole

žudinima. Teismas stengiasi
ko tik sienos. Iszkados padary
___
ta ant keliu milijonu doleriu. gistes vyras sako kad jo žmo priparodinti, kad szeimininke
Katedra buvo seniausia bažny- na Mildred Ann kasdien va ji užtiko apvagiant kito burKATEDRA
žiuodavo in kolegija tuo keliu
(Tasa Ant 4 Puslapio)
czia visame mieste.
S11) E G E Ugniagesiams eme daugiau kur ji buvo surasta negyva.
kaip tris valandas ta gaisra Policijos virszininkas She
NUTRUCINO
Pralotas Ir Dvi
numalszinti ir pradėti liepsnas riff Ed Doctor sako kad policiGaspadines Žuvo gesinti.
SZESZIS
NECZIEPINS
Daug labai svarbiu rasztu vi
TRENTON, N. J. — Trenton sos diecezijos pražuvo tame Trumanas Paskelbia
VAIKUS
Boba
Prisipažinsta
Diecezijos katedra ir klebonija gaisre.
Linksmas Naujienas
sudege pareita Seredos ryta
BURTON, ON TRENT, ANG
Niekas, rodos, nežino kaip ir
MONTGOMERY,
ALA.
—
|
4:30 valanda. Tame gaisre su isz kur tas gaisras prasidėjo.
LIJA. — Sz’.tame mieste syki
Keturios deszimts devynių me labai daug vaiku buvo susir
degė, žuvo Pralotas, penkios Telefono darbininke sako kad
tu amžiaus, stora boba, patar-i gę ta Folio, paralyžiaus liga.
deszinits penkių metu amžiaus kas nors isz klebonijos patele
nautoja, Ponia Rhonda Bell Dabar szito miesto virszininKunigas Richard T. Crean ir fonavo kad klebonija dega,
Martin prisipažino kad ji buvo kai nepavelins daktarams cziedvi gaspadines. Szventos Mari- ■ apie puse po keturiu isz ryto.
nutrucinus szeszis ar daugiau pinti ju vaikus nuo szitos parajos katedra buvo visiszkai su-! Stacy Trent vieszbutis visus
žmonių: savo motina, savo tris lyž aus ligos, su tuo Salk-type
naikinta.
priėmė ir davė visiems kam
mažas dukreles ir du isz savo cz.’ep^i mu, kuri Anglijos val
Pralotas Crean buvo sugry- barius ir sz Itus drabužius.
penkių vyru.
žes in klebonija kai jis pamate
džia yra visiems vaikams parū
Ji
teisėjui
paaiszkino
kaip
ji
kad tenai baisus gaisras siaupinusi.
Nepaprasta
Žvejokle
buvo
.
davus
trucyznos
savo
czia, norėdamas kitus prikelti
Miesto virszininikai sako kad
paskutinio
vyro
sunui
su
ku

ir iszgelbeti.
jie lauks pamatyti ar Karalie
riuo ji buvo apsiženijus kai ji ne E zbleta leis daktarams paGaspadines buvo ant treczio
buvo jo tęva nutrucinus.
augszto ir nesuspėjo pabėgti.
cziepinti šapo vaikuczius. Jei
Teisėjas
nutarė
ja
dabar
kal

Jos buvo Mary Dunellon ir Ma- i
gu Karalienes vaikai bus patinti
tik
už
viena
žmogžudyste,
ry Brennan, apygardos polici-į
cz.lepnti, tai tada szito miesto
savo
ketvirto
vyro,
Claude
jos virszininko, Sheriff Tho- ■
virs įninka? pavėlins daktaMartin, kuris pasimirė 1951
mas Brennan sesuo.
/Tasa Ar:c 4 Puslapio)
metuose.
Ji
davar
ženota
su
to
Trys vikarai ir kita gaspadi- j
ne buvo sužeisti. Du vikarai
Buvęs Amerikos Preziden Martino’ sunumi, dideszimts
buvo priversti pro langus isz- i
tas Harry Truman, savo ofi- devynių metu amžiaus Ronald, MOKYKLA SUDEGE
■
kuris
randasi
ligoninėje
supa

szokti. Sužeistieji Kunigai yra j
Trylikos metu amžiaus ; se in Kansas City, Missouri,
trisdeszimts asztuoniu metu žvejotojas James Golon sulinksmai ir su pasididžiavi ralyžiuotas nuo trucyznos ku į
800 Mokiniu
Į
ria
ji
ir
jam
buvo
uždavus.
amžiaus Joseph O’Connor ir simeszkeriojo szitas dvi pui mu pranesza kad jo duktė,
Tvarkingai Iszejo
Ji sako kad ji nežino kodėl ji
Margarita yra susižiedavus
trisdeszimts vieno meto am kias “striped bass” žuvis,
žiaus Peter J. Mooney. Jiedu; kurios sveria dvideszimts i su Clifton Daniel, Jr., New visus tuos žmones nutrucino, i
buvo nuveszti in McKinley Ii- • viena švara ir asztuoniolika York Times laikraszczio Už- bet prisipažinsta kad visi buvoi TRENTON, N. J. — Asztuogonine. Trisdeszimts vieno me svaru. Jis jas pavadino ■ sienio redaktoriaus pagelbi- apdrausti, turėjo insurance. Ji ni szimtai mokiniu tvarkingai;
ninku. Trumanas sako kad gavo isz apdraudos kompanijos iszmarszavo isz Jefferson Grato amžiaus Kunigas Francis “Connie” ir “Diane”, po tu
szliubas ir vestuves bus in tarp trijų ir keturiu tukstan- mmar mokyklos, kai gaisras ta
McGuiness buvo nuvesztas in i viesulu kurios isztiko Long
Independence, Missouri, kur ežiu doleriu už Pono Claude mokykla isztiko pareita SereMercer ligonine. Ten pat buvo Island vieta, kurios buvo
Martin mirti.
,
dos ryta 8:45 valanda.
Trumanai gyvena.
nuveszta gaspadine Panele Ve- tais vardais pramintos.

Isz Amerikos

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

“

”

Medžiai Sprogsta, Vysznaites Bujuoja

Keturiu metu Diane Cud
gel, isz Portland, Oregon,
džiaugiasi ir net dyvinasi
Vaszingtono medžiu, ypatingai vysznaicziu grožiu, pavasaryje. Tie, kurie tuos me
džius prižiūri sako kad visos

vysznaites gražiai iszsprogs
ir bujuos apie diena po Ve
lykų. Tukstancziai žmonių
kas metai važiuoja in Vaszingtona apie Velykas tuo
grožiu pasigerti.
□ □ o

f
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Bankos dabar ne taip skubi
nasi duoti žmonėms paskolas,
kad jie per daug neinsiskolintu.

kant, ant visko mielu ir graižu fgas kriminaliszkas apraszy- No.158—A p i e Kapitonai
202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
buvo pažiūrėti ir viskas liudijo nas,
1
KAIMYNAI
No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
kad ežia gyvena žmones, o- ne
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
galvijai.
Viskas
taip paszieliszkai
— Ak, ir tik už viena mene- <ežio' iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
In Halifax, Anglijoje, septy
brangsta, tavoras, popiera, ma Nauji automobiliai dar la
užlieku.
Su
paveikslais.
177
(Tasa)
Per Neatsarguma in Balta
si tamsta in savo gyvenimą inniolikos metu amžiaus jaunuo
szinos, ir darbininku algos, kad biau pabrango.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszvedei toki szvaruma ir parėdy lideliu puslapiu, 35c.
lis, Brian Crapper pasikorė,
dauguma laikraszcziu dar la
leriu. Pradėjau inislyti, kad mą ! Suszukau, inejes in Baužio No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
nes jis bijojo kad jis ne už il
Plieno
fabriku
darbininkai
biau brangsta. Redaktoriai, at
verta ’butu uždėti koki geszef- gyvenimą.
.
talpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
go nupliks.
dabar
reikalauja
penkiolikta
sipraszydami aiszkina kad jie
teli, arba, kaip Amerikoje sa — Et, po svietą besivažine- Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
nŲOSzimti
daugiau.
jokiu budu negali galas su gain
ir Kitus Dangiszkus Kū
ko, bizni. Parandavojau namus dams pripratau prie szvarumo, ba ka negalėjo savo liežuvio dės
1
Kongresmenas Lawrence' H. suvesti.
ir uždėjau karcziama arba kaip czystumo ir pared'ko ir su kiau sulaikyt; Girtuoklis J urgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
Smith, Republikonas isz Wis
Chrysler automobiliu* kom ten sako saliuna. Pradėjau va lėms gyventi jau nebenoriu! Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
“Saules” redakcija nenori
consin bedavoja kad .maszinos
dar labiau savo skaitytojams panija per kelis menesius užsi ryti bizni, na ir gerai mani pasi Tarė szypsodams Baužys.
Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
kurios veda rokundas dabar
dirbo
sziinta
milijonu
doleriu.
pabranginti “Saule” ir nepa
klojo! Mano doleriai augo- kaip Galutiniame kambaryje, ku-' ir visos bobos; Teipgi juokai, No.166—Apie Sūnūs Malyra pasenusios ir netinka KonSzitos
kompanijos
automobi

brangins, jeigu kaip nors bus
ant mielių, asz dar u’ždejau ri vadino alkierių, buvo padėta rodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
gresmonu ir Senatorių ofi
liai užsitarnavo pirmąją vieta, kroma arba kaip s ako krau nedidele szepa su knygomis. t. t., 52 puslapiu, 20c.
galima iszsisukti!
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
sams. Jis aiszkina kad rokun Bet, už tai “Saules” redak kaipo geriausi automobiliai
tuve visokiu valgomu daigtu. Priėjau prie szepos ir per stik No.112—Trys apysakos apie N0.172—Apie Duktė Mariu;
das veda tik ligi milijonu do cija labai gražiai praszo visu sziais metais.
Ir mano biznis vis vėl gerai lą perskaieziau, kad tai buvo pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
leriu, o Vaszingtone dabar vi “Saules” skaitytoju in laika
pasivedė. Viena karta atsimi- ■ Lietuviszkos knygos; perskai czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
sas biznis yra varomas ir daro užsimokėti už savo prenumera
Amerikos eroplanu •kompa nau, kad iszeidams isz Lietu tyti Amerikos ir Prusu Lietu- Kristupą; Juokingi szposelei;
No.173—Apie Talmudo Pa
mas ne su milijonais, bet su bi ta, kad redakcijai butu mažiau nijos yra paskyrusios trisdevos, padariau apžadus iszpirk- viszki laikraszcziai ir- teippat Kaip traukt giliukingai Einiki slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszlijonais.
kasztu, sekti tuos, kurie pavę szimts szeszis milijonus dole ti isz Vokiecziu ranku savo te- keletas Angliszku ir Lenkiszku ir kiti szposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
Jis aiszkina kad jo pagelbi- luoja ant laiko užsimokėti.
riu del nauju eroplanu.
viszke. O vėl savo tėvynes, Lie knygų.
No.116
—
Istorija
ape
SieraNo.175—Kuczios Žemaites;
ninkai norėjo suvesti rokundas
Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci
tuvos dideliai pasiilgau. Par — Tamsta ir Ang'lfszkai ta. Puikus apraszymas. 119
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
kiek procento musu valdžia
Vienas politikierius, bepysz- daviau karcziama ir kroma ir moki skaityt? Paklausiau.
ja' galėdavo laukti per koki tai
puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Aimayra iszmokejus ant savo skolos
laika, kol skaitytojai užsimoka kindamas savo prakalbas ir be paėmiau nemažai doleriu. Par— Et, biszkiuka, kaip sako No.119—Keturios istorijos,
navymai; Eiles; Kokis Budais
per pastaruosius dvideszimts
už savo prenumerata. Mes jums ragindamas kad visi už ji bal valžiaviau in Lietuva ir su pini grab-alioju.
apie
Gražia
Haremo
NevalninApgavikai Apgauna Žmonis;
du metu. Ligi milijonu tai bu siusdavome “Saule” kad ir per suotu, suriko: “Pasisekimas
gais einu in teviszke. Bet Vo- -r- Amerikoje isz m o k a i ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
vo galima ant maszinu iszro- kelis menesius, ir laukdavome pareina nuo to: Ar jus galite
kietys insigyvenes ir apie te- Angliszka kalba?
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20 c.
kuoti ir suvesti, bet paskui sek- kol jus užsimokėsite, “bet da uždirbti pinigu ir juos susitau-'
viszkes pardavima nei szneketi — Teiip, Amerikoje.
20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
retorkos ir jo pagelbininkai bar, aplinkybes tokios, kad mes pinti?”
nenori. Daviau tris tukstan — Lietiiviszkai skaityti, ži No.120—Dvi istorijos apie
turėjo kaip pradines mokyklos negalime laukti!”
Vienas apdriskęs, nurempe- czius Rubliu, bet Vokietys ne nia, Lietuvoje dar 'būdams isz- Valukas isz girios; Ant nema Skaitymo ir Raszymo. 25c.
mokiniai,pasiimti popieros ga
Už tai, mes visu savo geru jes žmogelis pakele savo baisa: klausyti nenori. Vienas mano mokai ?
no. 58 pus., 20c.
balu, paisziuka ir tas rokundas
“
Asz
galiu,
”
jis
suszuko,
Kitokios Knygos
skaitytoju labai gražiai praszopaižinstanias pradėjo rodyti —■ Ne, kas tave mokys? Nu No.127—Trys istorijos apie
suvesti. Jie priėjo, iszrado kad me priesz laika, ar nors ant lai “sztai tas doleris kuri tamsta
man nuo banko Pelkyne pirkti. važiavau in Amerika, nemoke- Duktė Puštyniu; Peleniute;
musu krasztas tik vien už pro ko už “Saule” užsimokėti, kad man pernai davei kad asz už
Spjoviau ant Vokieczio ir su dams, kaip- sako, nei me, nei be Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
No.178—Tikrausias Kabalas
centą per ta laika yra iszmoke- mes galėtume jums “Saule” tave balsuo-cziau. ”
banku pradėjau lygti Pelkyne. ir atsižinojas, kad yra kokia tai
No.128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
jes daugiau kaip $79,000,000,- vis siuntinėti.
Nuo valdžios reikėjo is-zsiru- vakarine mokykla, pradėjau dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateitos su pagelba Kazyrom
000.
In El Paso, Texas, Charles pinti pavelijimą ant ‘žemes pir ana lankyti mokinties LietuDaug laikraszcziu yra insteiNo.132—Trys istorijos: Apie 25c.
Steen
buvo
suaresztuotas
už
tai
kimo. O tu Dievo szventieji! viszkai skaityti. Iszmokes skai Anglorius isz Valencziojsj Ko- No.180—Kvitu Knygute
gc taip vadinama “Popieros
. Vis eina gandai apie Angli
kad
jis
pasivogė
11
Cadillac
”
Kiek asz privargau: tepiau tyti ir raszyti Lietuvisžkai, žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu LigoFonda,” in kuri renka aukas
jos Karalaite, Margaritai, kad
automobiliu.
Jis
nesutiko
pri

uredninka ir žandara, asesorių pradėjau mokinties Angliszka
isz savo skaitytoju, kad butu
niams. 35c.
ji ketina ir rengiasi priimti Ka galima laikraszcziams popie sipažinti kol policijantai in sa ir sprauninka, ir bala žino, dar kalba, o del panaberijos ir Len- Ka pasakė katras pacziuojas,
Knygute
180 ¥2—Kvitu
taliku tikėjimą ir kad ji žada ros nupirkti. Mes tokio fondo vo knygas inrasze kad jis buvo ka! Vienok pevelijima apturė kiszkai sziek-tiek pramokau ir 76 puslapiu. 25c.
stoti in vienuolyną, iii klioszto- neturime, bet nuoszirdžiai ir pasivogęs geriausia ir bran jau ir Pelkyne nupirkau už tris knyga skaitydams ‘bemažo'vis No.129—Keturios istorijos; Draugystėms, del Kasieriaus
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
riu.
vieszai padėkotume tokiems giausia automobiliu užvardin tukstanczius rubliu. V. Dievas, ką jau suprantu.
Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
geriems musu laikraszczio re ta “Cadillac Coup del Ville”. rasit man dovanos, kad asz vie — Ir tai iszmokai tas kal Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
KataliSovietu Rusijos Komunistu mejams, kurie ir mums padėtu Jis policijantams pasiaiszkino toje teviszkes iszpirkau isz sve- bas ir apszvietima ingijai ke
kiszkas Katekizmas, pagal iszpusiapiu, 20c.
partijos bosas, Nikita S. Krusz- nusipirkti popieros “Saulei.” kad jis. tik geriausius daigtus timtaueziu ranku kita žemes jokio kaszto?
No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
czevas visiems savo žmonėms
— Koks ežia kasztas? Vi
Bet, kas mums ir jums svar vagia.
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
patariu daugiau ir tankiau val biausia, tai “teisingas atsily
— Ak, tamsta busi danguje sas kasztas, rasit, buvo tas, ni. 62* puslapiu, 20c.
mais. 35c.
gyti restaurantuose, ir mažiau ginimas, ’ ’ mes galėtume ‘ ‘ Sau In Beverly Hills, Cal iforui jo pirmoje vietoje! Suszukau ir kad ant knygų iszdaviau kele
No.196—Stacijos arba Kal
laiko' praleisti namuose, bega- le” leisti, ir kad jus galėtumėte je, tęxi draiverys Perry Tartas nutveręs už jo- rankos, suspau tą deszimtu doleriu, bet kad No.134—Dvi istorijos: Baisi
policijantams pranesze kad džiau ir norėjau jam in veidą bueziau nesimokines skaityti ir Žudinsta, Urlika Razbaininka, varija Viesz. Jezuso Kristuso
ininant pietus ar vakariene. Jis ja vis skaityti!
15c.
trys vagiai ji apvogė ant dvi palbucziuoti už toki jo tevynisz- raszyti, tad ta laika . bueziau 43 puslapiu, 20c.
sako kad reikia restaurantus
remti ir parodinti kad mums isz saules spinduliu ir pasikels deszimts dvieju doleriu. Du isz kuma.
apvertos ant girtuoklystes ir No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
ju pagaminti valgiai patinka1. apie asztonis szimtus tukstan- ju pabėgo ir paliko treczia ap Priesz mane buvo tai žmogus paleistuvystes, kaip tai dau ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Apmislinimo Kanczios Viesz. Mu
Bet jis nieko nėpasake ir nepa- cziu pėdu nuo žemes; ir keliaus sidirbti su juo-. Tas treczias va kur kruvinu darbu ir prakaitu gybe Amerikos lietuviu daro tas. 61 puslapiu, 20c.
aiszkino kaip Rusijos žmones apie tris tukstanczius tris szim gis jam pasakė: “Mano parei ingyjo pinigus ir anuos apver ir, 'žinoma, Pelkynes bueziau No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
ga tave primuszti. Tai tu atsi tė ant tėvynės naudos, tai yra, nenupirkes.
bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Ptk
už tuos pietus ir vakarienes tus myliu ant valandos.
gulk ir nuduok kad tu buvai dideli žemes gabala iszpirko
restaurantuose užsimokės. Jis
Ir Baužys man nupasakojo Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
No.198—Gromata arba Mu
sako kad žmones per daug lai Komuniste szeszelis dabar sumusztas ir viskas bus tvair- isz svetimtauczio ranku, kuris visokias istorijas^apie girtuok tingu Ponu. 35c.
ko praleidžia savo namuose ga pasirodė in Formosa Straits,
in musu kraiszta atsibastęs va lyste ir dideli Amerikos Lietu No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
mindami ir valgydami pietus Amerikos karininkai jau kele
ro netik politiszka vaga, bet ir viu pasileidimą.
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz groma
In Long- Beach, California, vagystes amatu uižsiima.
ir vakarienes. ■ ,
tą menesius atgal perspėjo Va— Bet tamsta per drąsiai Jerukausko, Osieczna. 40spus- tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.
szingtona kad Komunistai ren asztuonios deszimts ■ trijų me Su Baužiu sznekjeova lyg- ir visu akyvaizdoje laikai Lie lapiu, 20c.
Per pastaruosius keturis me giasi paimti Kaoteng salas, tu amžiaus Harriett Isabell pat sutemstant, ir isz jo- kalbos tu viszkas knygas ir laikrasz- No.144— Apie Ranka Ap No.200—Eustakijuszas. Is
tus ūkininku, farmeriu ineigos apie deszimts myliu nuo Matsu Barfoot pareikalavo divorso asz pažinau, kad tai 'buvo ge czius; atmink, kad mesgyvena- vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
nukrito net visa czverti; kai salos, kuri randasi gana arti nuo savo vyro, asztuonios de ras, iszmintingas ir szviesus me ne Amerikoje, bet Masko- Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
fabriku darbininku ineigos be Komunistu karabinams pasiek szimts trijų metu amžiaus Tho žmogus. Buvo- jau gerai sute lijoje. Perspėjau.
va Zokoninka Bernadina. 61 No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą
veik tiek pakilo padidėjo.
ti musu kareivius. Ant Kao mas Barfoot, už tai kad jis bė mus, kad Baulžys nuo manes — Teisybe tamsta sakai! puslapiu, 20c.
Sutiko Baužys ir, kas buvo No.145—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Jezu Kristų.
teng salos randasi itk apie tūk ginėjo paskui svetimas bobas. namon iszejo.
Man kaipo apszviestam žmo treipnas, pradėjo skirti. O buvo Malūnas Kaip Studentas Lo Pukius apraszymas. 20c.
Amerikiecziai Vakaru Ber stantis du szimfai kareiviu.
lyne dabar daug atsargiau
gui iszpuole Bauži vėl atlanky nemaž visokios intalpos lietu jo, o Mahminkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
sergsti rubėžiu taip ju ir Rytu Sovietu Rusija dabar veda
Skaitykit “Saule” ti, ir asz iszskyriau tam tikslui viszku rasztu.
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motino!
Garbei. 15c.
(TOLIAUS BUS)
ateinanti ncdelvakari. Po dievBerlyno. Vienas Vokietis buvo propaganda tarp Latviu ir Lie
puslapiu, 15c.
maldystes parėjau isz Bažnysuimtas, kuris prisipažino kad tuviu, kurie yra pabege isz sa
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
czios namo ir, pietus pavalgęs,
jis kelata kartu per sanvaite vo tėvynės ir jiems viską pri
tu, Stebuklas Kuczios NaktL kių Seraphiszkas Officium. 15c
KATALOGAS
nuėjau, savo kaimyną atlanky
keliavo isz vakaru in rytu Ber žada jeigu jie tik grysz atgal.
62 puslapiu, 20c.
ti. Bet kokia permaina dabar
KNYGŲ
lyną su paslaptos žinomis. Da
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
buvo Pelkyneje! Stogai visu
bar musu Karo Sztabas sten-1 Republikonai dabar tikisi
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
triobesiu buvo dailiai užlopyti, Visi pirmieji Katalogai dabar
giasi dažinoti kas isz musu gauti juoduku votus, balsus,
Užsisakant knygas is»
No.152—Apie Kajimas, Drū
sziaudai nuo taku . nugrėbti, yra negeri. Szis Katalogas
aiszkindami kad jie nieko ben
sztabo tas žinias iszduoda.
sodnelis aptvertas, takeliai užima visu anų vieta, todėl tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, reikia paminėti
dro neturi su tais kivireziais
Užduotis
tik numeri knygos. Pinigus
lapiu, 20c.
užsisakykite knygas isz
iszgracavoti, o trioboje buvo
Amerika milijonus doleriu Pietinėse valstijose. Jie* sako
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orszito Katalogo
szvarumas, vežlybumas ir pa
siunezia in Užsieni, bet daug kad jie remia juoduku lygybes Kožno gero laikraszczio
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino MoNr. 1955
rėdymas : sienos iszbaltintos,
tu pinigu patenka in musu po bylas.
užduotis yra,
ni-Orderi, o jeigu norite pini
piu, 35c.
grindis nuszluotos, 'žodžiu salitikierių kiszenius!”
Talpinti žines, o ne
ISTORIJOS, PASAKOS,
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
Bet tekis nusistatymas gali
barnius,
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
APYSAKOS, IR T. T.
—
Sieniniai
Kalendoriai,
su
labai
pavojingai
atsiliepti
ReRepublikonai su Prezidentu
Ir ypatiszkus
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa VV-W Nepamirszkite dadeti
Lietuviszkais
ar
Angliszkais
publikonu
partijai,
nes
baltieji
Iszmetinėjimus vieni ant
Eisenhoweriu dabar labai susi
deszimtuka ekstra del prisiunNo. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c.
menesiais,
su
szventomis
ir
žmones
valdo
visas
tas
Pietines
rūpinę apie ūkininkus, farmekitu.
Puikus apraszymas, didele No.151—Apie Vaitas Szvil- timo kasztu.
Skaitytojams toki straipsnai pasninkais. Po 50ę arba 3 už
rius, kurie grasina kad jie renis valstijas.
knyga, 404 puslapiu. 50c.
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
$1.35. Adresas:
Demokratus per ateinanczius
visai neapeina,
No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
Ir
nuo
tokiu
laikraszcziu
Saule
Publishing
Co.,
Maharinkimus.
V aidžia, dabar ima nors biski
na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
szalinasi.
noy City, Pa.
suvaržanti paskolas banku, ir
ir liudymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du szio adreso:
Laikrasztis
privalo
duoti
iszmokescziu
ant
nauju
narnu
Laivyno lakunu sztabas sako
tų 20c.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
Skaitytojams
tik
ta,
ko
ir
automobiliu.
kad ne už ilgo musu eroplanai
Mahąnoy City, Pa., - II. 1. A
No.102— Prakeikta, meilin- lapiu, 20c.
Platinkit “Saule”
jie nori.
ims savo jeiga savo inžinams

Kas Girdėt

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!
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‘ ‘ SAULE * ’

nias, parvažiavo in Pelkyne
barites, ko pykties? Tamsta tu
Talmudo Paslaptys
Istorija
Apie
...
1
jaunas žmogus, kuris ir apsi
ri savo žeme, asz turiu savo že
ŽYDU TIKYBOS
skelbė Pelkynes gaslpladorium.
me; dirbkiva ir gyvenki va san
“
AMŽINA
ŽYDĄ
”
:: PRISAKYMUS ::
No. 197 Graudus Verksmai
Kas jis toks buvo? Iszkur jis
taikoj kaip V. Dievas prisakė!
Labai užimanti apysaka
arba Pasibudinimas prie Ap- parvažiavo? Kaip jis ežia pa
Atsake vėl mano kaimynas.
Jo
kelione
po
svietą
ir
liūdimas
Per paczta, 25 Centai
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
I Isz tos kalbos asz jau supra
puolė? Nieko negalėjo* žinoti.
apie
Jezu
Kristų.
Saule Publishing Company,
su Jezuso Kristuso. Knygute
tau, kad tai yra žmogus .apŽmones pasakojo, kad jis
Per
paczta,
25
Centai.
Mahanoy City, Pa.„ U.S.A.
liūs palaike ir per savo isztiki- reikalinga ant Gavėnios, pagal gražiai Lietuviszkai szneka,
szviesztunas ir paklausiau:
mus žmones siuntė in Maskoli- senoviszka būda 15c.,
—• Tamsta seniai jau in
kad su visais szvelniai apsiei SAULE - Mahanoy City, Pa
— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
No. 198 Gromata arba Muka na, kad jis dar jaunikis tebeja parduoti.
Pelkyne parvažiavai?
— Ar policija pati poną musu Iszganytojaus Jezuso esas ir visi ana vadino Pelky tys pamokslu bažnyczioje ne — Bus menesis su virszum! tu kiek skaitytoju, nes kožnas
aresztavojo? Dar paklausiau. Kristuso, peraszyta isz groma- nes ponaieziu. Bet kas dar? Vi klauso ir dar iszjuokia tuos, — Ir kaip tamstai patinka yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik
— Kaip ne aresztavos? Tuo tos rastos grabe musu Iszgany si žmones stebėjosi, kad jis Pel kurie isz pamokslu visa ap- Pelkyne?
vieno naujo skaitytoj aus, tai
jaus aresztavojo ii’ su savim tojaus Jeruzolime 10c.
kynes nesibijo baidyklių, kad szvietima tikėjimo ir darybos — Ak, tu Dieve szventasis
didelia geradejyste padarytu
iszsiveže.
No. 202 Novena, Stebuklin ano baidykles dar nepasmauge dalykuose pasenia. Kažin kas vagiu ir žmogžudžiu urvas! del iszdavystes. Bandykite
Senis dar pasakojo, kad po go Medaliko Dievo Motinos arba nepapjove. Praėjo mene- priemenėje subildėjo. Atsivėrė Toksai apleidimas!
taip padaryt, mieli skaitytojai,
licija Pelkyneje atrado, du ne- Garbei 15c.
sis, o* jis Pelkyneje sau gyveno duris ir inejo in trioba jaunas — Na, juk arklavagis ir gy
pažinstamu žmogų, kuriuodu No. 203 Tretininkių Serap- ir gyveno. Žmones vėl szneke- žmogus, ponisžkai apsirėdęs. veno, insikiszau, szypsodams. o “Saule” bus jusu didžiausiu
laikraszcziu. Acziu!
jo, kad tai buvo svieto- iszmis- — Tegul bus pagalbiu tas! — Padekime, kad blogas
phiszkas officium 15c.
žmogus gyveno, bet toksai trioNo. 194 Trumpas Katekiz lai ir baidyklių Pelkyneje visai Tare inejas in trioba.
besiu ir žemes apleidimas! Tok S^A - B - CELA
mas pagal iszguldima Kun. Pi- nebuvo; ka tvirtino, kad bai — Ant amžių amžinųjų!
sai neszvarumas! Isz vienos
liauskio, su nekurtais naudin dykle buvo, bet koks ten žmo Visi vienu balsu atsakėme.
;;
arba pradžia
;
gus ana laukiu iszkrapijas.
Nelpažinstamasis, inejas in triobos • smileziu ir purvu iszgais padėjimais 35c.
vežiau rodos, pusantro vežimo; ■:
SKAITYMO :
No. 196 Stacijos . arba Kal Buvo, neatminiu, kokia trioba, apsižiūrėjo in visas szatartum,
trioba
buvo
dvide

szvente. Mano szeimyna parė lis ir atsikreipęs in mane tarė:
varija, 15c.
' ...ir...
J
jo isz baižnyiczios ir pietus val — Bene gaspadoriu tu na szimt metu neszluota! Tartum, ;!
Užsisakant knygas, reikia gė; merga-tarnaite, kuria visi
ežia gyveno ne žmones, bet gal i
RASZYMO j:
mu regiu?
paminti tik numeri. Pinigus davatka vadino, prie stalo at
vijai, kiaules arba karves!
siuskite per paczto Postal Note sisėdusi, pasakojo, kad jauna — Teip, tas pats! Atsakiau — Tamstos toli gimtine? J 64 pus. Did. 5x7 col. J:
Money-orderi arba Express sis kunigėlis sakes Ibažnyczioje ir galva linkterejas.
Paklausiau.
Dabar Po 25c. J:
Money orderi. Nepamirszkite labai gražu pamokslą apie blai- — Petras Baužys, ūkinin — Ne! Už trijų myliu Para ■
Į Saule Publishing Co.,
dadeti 10 c. ekstra d<d prisiun- vyste. Asz sėdėjau ant suolo kas isz Pelkynes! Užsireka- pijoje N.
! Mahanoy City, Pa., U.S.A.
me ndav oj o n epažins t amasi s.
timo kasztu. Adresas:
prie pecziaus ir klausiaus. Ber —■ Aa, praszome, in grin- — Tai-gi visai netoli, o
SAULE - Mahanoy City, Pa. nai žinoma, kaipo mokinti vy
czia! Tariau ir abudu isz szei- pravarde negirdėta!
Daugelis žmonių yra
rai, kurie baižnyczioje pamoks mynines iszejova in grinezia,
— Mat mano tėvai jau se ne, kuri mums rodėsi, ant visa
tosios nuomones,
vėl aresztavojo ir su savim isz- lu niekados neklauso, isznieki- Užkarta mėtėsi in akis, kad niai mirė, o asz buvau du metu dos buvo tekusi burliokams?
Kad žmogus be mokslo
no merga ir kunigą su visais tai žmogus buvo apszviestas ir Rygoje, paskui dvylika metu Paklausiau.
siveže.
Negali būti apszviestu.
— O j, in ka tasai pavirto' pamokslais. Neiszkentejau ir mokantis su žmonėmis gerai Amerikoje ir dabar iszrodau, — Ak, turėjau daug vargo
. Žmogus, nors ir be
ii' man daug kasztavo! Tai il
Pelkyne? Ka pasakytu nalbasz- sudraudžia,u bernus, kad jie pa-' apsieiti.
tarsi svetimas.
mokslo,
ninkas senis Gailys, isz numi
— Neseniai parvažiavau in — Bet sakyk, kaip tamsta ga istorija, jeigu tamstai ne
Jeigu bus davadnas
rusiu prisikeles? Vis aimanojo
Pelkyne ir atėjau pas tamsta, nupirkai ta nelaiminga Pelky- bus nubuodu, paklausyt, asz
Visu
Ražancziaus
ir mandagus,
trumpai apsakysiu.
senis Jurkus, prie pecziaus at
kaipo pas artimaji kaimyną pa
Ne girtuoklis, ne vagis,
— ,, Ak, su dideliu noru ir
sisėdės.
Paslapcziu Maldos • , sipažinti, tarė Baužys, grinI
Tai jau yra apszviestas.
žingeidumu klausau! Tai turi
— Ka-gi pasakys? Pažiū Del Ražancziaus Draugijos czioje ant kėdės atsisesdams. Trys Istorijos
Prastas, be jokio mokslo
rėtu ant savo, gyveninio ir an Nariu, ant mažu korteliu, ku — Labai man linksmu pa Apie Irlanda arba Nekaltybe būti lakai žinotina istorija?
žmogus,
tra karta numirtu! Atsiliepiau. rios telpa in maldaknyges. Vi žinti savo kaimyną ir turiu vil Suspausta; Robertas Velnias; Paliepiau tarnaite, kad vir
Turi dorybes daugiau
dulį užkaistu.
Senis giliai atsidūsėjo ir gal sas setas $1.00. Prisiunskite ti, kad areziaus pasipažinsiva, Medėjus; Kaip .Kuzma Skrip
savyje,
— -Pradėsiu nuo pat pra
korius Ako Turtingu Ponu.
Negu turintis priekaba prie va palingavo; paskui ant pirsz- savo orderi ir viena doleri ant gerai sugyvesiva, asz atsakiau Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. džios arba, kaip sako, nuo
tu pradėjo skaityti ūkininkus, adreso: Saule Publishing Co., ir ant kėdės atsisėdau.
augszto mokslo.
kiauszinio, tarė Baužys ir in
Saule Publishing Co.
—
Ak,
ko
mums
reiketu
kuriems
paskutiniame
laike
Mahanoy
City,
Pa.
U.S.A.
Didelei mokyti yra
mane žvilgterėjo.
musu
apygardoje
pavogė
ark

Didžiausiais prasiželais.
Asz galva linkterėjau paroPas ’tokius nevos mokytus lius. Mes su seniu Jurkum dar
Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus dydams, kad sutinku.
ilgai sznekejomes apie visokius
nerastumei:
— Mano tėvai kita karta
atsitikimus.
Buvo
jau
vakaras,
■
Nei grūdelio dorybes,
turejO1 gyvenimą nuo pusantro
kada senis Jurkus nuo manes
Visi latrai biaurybes.
valako žemes, trauke tolyn
namon iszejo.
Yra ir tarp mokytu vyru
Baužys. Bet mano tėvelis, am
♦j>
•>
Į What every
labai doru žmonių.
žina jam dabar atsilsi, atleisk
Augszto mokslo žmogus
jo, Vieszpatie, kalczias, buvo,
Žaibo greitumu parklydo po
young working girl
nesipus,
tiesa pasakius, girtuoklis tai
visa apygarda garsas apie kra
Vargingo žmogelio neniekins
yra, labai gere degtine ir, žino
ta ir aresztavojima Pelkynes
should, know*
Ypatingai bus del ju
ma, visu pirmu ingyjo' labai
dvarponio, kuri dabar visi arkUžtaryto jum priesz,
daug skolų. Viena karta stip
lavagiu vadino. Ūkininkai, ku
skriaudėjus.
riai pasigėrė, susiliko su ko
riems paskutiniame laike ark
Dirstelekime akimi duszios
kiais tai Vokiecziais ir už nie
lius pavogė, bego in policija sa
žmonių,
kus jiems pardavė savo gyve
vo arklu žiūrėti, kuriuos Pel
O tuojaus atskirsime
nimą. Pinigu skoliptojai, kaip
kyneje atrado. Daug ūkininku
Niekszus nuo geru.
tik iszgirdo, kad Baužys par
savo arklius rado, o daug nera
The young woman who works today
davė gyvenimą, tuojaus visi
do. Pelkynes dvaras dabar bu
does a pretty good job of taking care of
subėgo ir visus atėmė. Visi pa
herself. She may have trouble balancing her
Sutaiką tai puikus
vo tuszczias; visame gyvenime
bank statement — but she knows how to
likome ubagai. Tėvas pristojo
daigtas,
nebuvo nei vieno žmogaus. Jis
stretch a pay check. She may be vague about
prie ūkininko už berną, o asz už
Tarp nedorėliu negali
i figures of- the National Debt — but she
dabar tikrai iszrode ant žmog
piemeni. Tarnavau prie ūkinin
knows how to keep herself out of the red.
apsigyventi.
žudžio urvo: visi triobesiai bu
ko pirmu už piemeni, paskui už
Isz tikro senovės sutaiką,
That’s why so many working girls are
vo sukrypę, sugriuvę; sziaudai
investing in Savings Bonds on the Payroll
pusberni, o ant galo dumetu už
Skaistumas ir dorybe
isz stogu iszpeszti, visi kampai
Savings Plan. They know that it’s the
berną, lyg dvideszimts pirmu
Sziandien neturi impedžiu. sziaudais prikeikti, tvoros nu
simplest, surest way to save —the easiest
metu amžiaus. Atlikau kantuVienok negali drąsiai
way for most of us to make our fondest dreams
laužytos, nukurintos ir nežinia
ga ir su vienu rubliu kiszeneje
come true. Once you tell your pay office
tikrinti,
kas dar triobos langus iszdauhow much you want to save each payday,
nuvažiavau in Ryga, tvirtai
Kad sziandien nesiranda
že. Ir isztiesu, kad nabaszninyou can relax and know that everything
szirdyją, nusprendęs uždirbti
niekur sutaikęs, kas senis Gailys butu isz numi
is being taken care of. Your money will go
tiek pinigu, kad namon parva
regularly into U. S. Series E Savings Bonds.
Nei nesiranda geru žmonių rusiu prisikeles, ir pažiurėjas
And a little money set aside every payday
žiavęs nuo Vokiecziu galecziau
Nusipelnijusiu ant
ant savo gyvenimo, tai isz szirsoon grows into big savings.
iszpirkti savo gimtine vieta.
sutaikoš.
dies skausmo, tuojaus butu an
^Notice to all working girls :
Rygoje buvau du metu ir dir
tra karta numiręs! Nežine kas
It’s smart to marry a millionaire, as
bau visokius dafibus, kaip va:
dar paskelbė, kad Pelkyneje
Viena motbre yra del
every woman knows. But until he comes
nesziau maiszus in laivus ir isz
along, it makes good sense to invest
tavęs skarbu, nakties laike baido, kad vel
laivu, skaldžiaus akmenius, bu
your hard-earned dollars in Bonds on
niai su ragaomis vesele kelia.
O antroji tave
the Payroll Savings Plan. Then a lot of
vau purmonu, buvau kaminszVisi dabar bijojo eiti pro Pel
subankrutys.
good
things
will
come
your
way.
luoszcziu ir t.t. Buvau du metu
i
kynes skali, netik nakties lai
So start investing today in Savings Bonds
ir uždirbau pora szimtu rubliu,
ke,
bet
ii
’
dienos
vidų,
praėjo
—
either
on
the
Payroll
Savings
Plan
where
Lengva yra gailėtis
bet man pasirodė, kad asz ežia
you work or regularly where you bank.
bemažo
pusmetis,
o,
Pelkyne
artimo,
mažai uždirbu ir viena; gražu
buvo
vis
tuszczia.
Žmones
ro

Kada jis buna nelaimėje,
ryteli susidėjęs savo drabužius
For the big things
dyje Juozapui Galiui, kuris
Bet sunku ji suszelpt.
in maisza ir iszvažiavau in
dvare tarnavo už kumieti, in
in your life - be ready with
Amerika,. Czia visu pirmu dir
Pelkyne atgal gryžti. Juozapas
bau anglių kasyklose, paskui
k U. S. Savings Bonds
SKAITYKIT
jau buvo prasidžiugęs, kad Pel
tarnavau už berną prie farmeThe U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks,,
kynes, rasit jam vėl paliks ir
riu, dirbau invairose fabrikuo
■“SAULE’^gB jau taisės persidauginti in savo
------ _
įgr their patriotic donation, the Advertising Council and
se ir uždirbau keletą szimtu doPLATINKIT!
teviszke. Bet netikėtai viena
(Tasa Ant 2 Puslapio)
SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
gražu ryteli priesz pat Užgave-

Ant Gavėnios

KAIMYNAI
(Tasa)

/
Naujiena man buvo dy'vai ir
savo piemens žodžiams, asz dar
nenorėjau tikėti, todėl ir nu
sprendžiau tuojaus po pietų
nueiti pas savo kaimyną Jurku
ir pats viską iszsiteirauti. Bot
mums pietus baigiant valgyti,
kaip matai, ineina in trioba,
lazda pasiremdams, senis Jur
kus.
—7 Tegu bus- pagarbinta^
Jėzus Kristus! Tarė, senis in
trioba inejes.
— Ant amžių amžinųjų
Amen! Visi atsake vienu bal
su.
— Skalsink, Vieszpatie!
— Acziui, acziui! Praszome, dedyt sesties, busi sveczias!
■Senis atsisėdo ant suolo prie
pecziaus galo ir pradėjo:
— Oj, oj, jau žiema ateina
peczius vasara molis, žiema
brolis.
— Palauk dedyt, palik ta
Saule
Publishing
ant kito
karto,
o dabar Co.,
sakykJj
City,pas
U.S.A. Jj
kasMahanoy
ten atsitiko
Pelkynes
Tiktai,
. . .Pa.,
$1.00
poną? Tuojaus insimaiszes per
traukiau kalba.
— Ak, tarsi atsigavęs se
nis pajudino galva ir flegmatiszkai pridūrė: kas bus? Arklavagi sugavo! Jog susiėdė!©
netikėsi, senis pradėjo karszPinigai
reikia siusti
su J >
cziuoti
: dvideszimt
pavogtu
arkliu atradome užsakymu:
amžina atilsiJ *
nabaszninko senio Gailio* jau
joje! In ka ta jauja pavirto?
Ak, Dieve! Ąsz jau nuo pat
pradžios mislijąu kad tas Maskoliszkos kilties kolonistas yra
arklavagis.
—• Tai, ka ežia kalta jauja?
Kažin kas isz būrio atsiliepe*.
— Jabja, žinoma, nekalta,
kad, anoje radome vogtus ark
lius; bet kalti žmones, kad ark
lius vogė arba, kad inverse in
musu apygarda arklaivagius.
Oj, žmogus dirbi sunkiai lyg
smerezio valandos, pradėjo de
juoti senis; nori szi-ta vaikams
palikti, bet nežinai, koks po ta
vo smerezio arklavagis in tavo
gyvenimą insimes!
— Palauk, dedyt, vėl par
traukiau kalba, ka ir kaip atsižinojo1 kad musu Pelkynes
dvarponis yra arkliavagis?
— Ka, asz galiu žinoti, isz
kur policijai apie ta atsižinojo?
Tarė senis. Sziryt in Pelkyne
atvažiavo asesorius, uredninkas, sotninkas ir mane, kaipo
deszimtininka, p a s z a u k e.
Uredninkas sake, kad arkliava
giu musu apygardoje esanti vi
sa szaika, kad Pelkyne buvo
vogtu arkliu stotis, kurioje pęnas trumpa laika vogtus ark-

SAPNORIUS
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Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

j

8 col. ilgio, 5% ooL ploczio Į ■
Iszaiszkina sapna ir kas
ateitoje stosis. Su priedu J*
planatu ir visokiu burtu. Ji
Knyga in minksztos po- Ji
pieros virszeliuose. :: :: J!
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MAHANOY PITY. PA.

ke 1,147 myliu in valanda.
Sztabo eroplanas susprogo ir
juokos palaike.
devinta diena policijantas Le
BURDINGIERIUS
Jis sako kad kai jis taip grei; Mums iszrodo kad visam mu-, nukrito in mares apie viena
on Hayes pamate ji iszlipiant
tai skrido, visas jo eroplanas ■ su krasztui butu geriau jeigu mylia nuo Laivyno vietos in
isz autobusio ir ji suaresztavo.
INTARTAS
baisiai inkaito. Jis teipgi sa musu sekretorius nors kiek lai Argentia, Newfoundland. Du
Tas policijantas buvo jo pa
ko kad jis jaucziasi, kad tas ko patupėtu namie ir savo dar lavonai buvo surasti. Ant to
veikslą mates policijantu žur
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
eroplanas gali du sykiu grei- bą ežia atliktu.
eroplano buvo szeszi lakūnai ir
nale ir atsiminė kad szitas žmo
cziau skristi, jiegu tik butu ga Kodėl jei dabar po visa svie darbininkai.
dingieriaus kambarį ir už tai gus labai iszrodo kaip tas in
lima iszrasti kaip ji apsaugoti ] tą baladuojas? Ar jis nepasi Eroplanas buvo CS16, Grum jis ja nužudė.
tartas žmogžudis.
nuo to karszczio.
tiki ant musu Ambasadorių ir man Tripkibiai Albatross.
Policijantai ilgai jo jieszkoJo eroplanas yra tik vieno pasiuntiniu? Tai ju darbas
Tas eroplanas susikirto su jo. Spalio menesio dvideszimts
Piatinkit “Saule”
inžino. Anglijos spauda dabar sekti svetimu krasztu žings j viesulą padangėse ir tos vie-|
giriasi ir didžiuojasi, sakyda- i nius ir duoti raportą in Vasz- j sulos ta eroplana isz padangių
ma kad, nežiūrint Amerikos ingtono.
Israelio Policijantai Nužudinti Pe Arabus
nutrenkė in juras.
geriausiu eroplanu,
Tnglas Jeigu musu sekretorius nepa
Tas eroplanas buvo ka tik
lakūnas visiems kitiems dabar sitiki ant musu Ambasadorių ! nusileidęs in Argentia ir isz
i
prakirto kelia padangėse.
tai jis kitus in tas vietas paski-1 ten skrido in Azores salas, kai
J.
r: a. Bet ne jo darbas baladuo- ta nelaime atsitiko.
tis po svet mus krasztus ir sa In Rabat, French Morocco
vo svarkias pareigas namie ki Amerikos B-47 Jet bombneszis
AMERIKOS
tiems pavesti.
Jo darbas ir dingo in Vakaru Algerija. Jis
SEKRETORIUS
pareiga už stalo Vaszingtone. skrido isz Sziaurines Afrikos.
Dvideszimts septynių me dėjo savo kambaryje ir rasze
t
Mes už tai jam gera alga mo Paprastai tokis eroplanas veža
tu smž'aus jaunuolis kuris
laiszka.
kame.
Sulyg policijantu Panele
pirszosi Panelei Mary A.
lakuna ir tris pagelbininkus.
Fo Visa Svietą
Iki sziol, isz viso jo to balia- Iki sziol nieko apie juos neži
Broderick n ©priėmė to jau
Broderick, dvideszimts trijų
Baladuojas
vuodamo jo svetimus nieko ge noma, ir Lakunu Sztabas sako
metu rmž’aus dantisto pa nuolio pirszli avima, ir jam
ro neiszejo. Komunistai da- kad iszrodo kad visi ant to erobuvo pasakius kad nieko
geli minkei, buvo suimtas ir
WASHINGTON, D. C. — bar isz jo juokiasi ir sako kad plano žuvo.
suaresztuotas už jos nužuli bendra tarp jųdviejų nėra.
Tas jaunuolis, inpykes ir ant Amerikos Sekretorius John F. jis yra gyvas karabelninkas.
nima. Policijantai sako kad
kers to ja nuszove, kai ji ne Dulles dabar po visa svietą bajis nuszcve savo mylimąją,
NECZ1EPINS
sutiko už jo iszteketi.
Panele Broderick, kai ji sekduojas, visur važinėja. (Ir
EROPLANAS
mes su savo taksoms jam visas
VAIKUS
SUSPROGO
tas
jo
keliones
apmokame).
diena in Necho Allen svetainė
Jis dabar yra iszvažiavęs in
je, o Kart Parti bus laikomas
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Gegužio (May) 21-ma diena in tolima Jakarta, Indnezija, kur Szeszi Buvo Ant To
randasi apie asztuonios deSzv. Jurgio svetainėje.
rams ir ju vaikus paeziepinti.
—
j
Eroplano
sz’mts milijonu žmonių. Bet
Kol kas jokiu žinių isz palo— Raudono Kryžiaus va
In Marysville, Kansas, Tei visi tie žmones nei neatkreipe
■ ciaus nėra apie Karalienes vai
jus prasidėjo.
sėjas P. R. Pulleine gavo trum in jo atsilankyma. O KomuST. JOHNS, NEWFOUND ku ežius; ar yra ar bus nuo tos
buvo nuszauti.
Taikos prižiūrėtojai isz
— Szvento Juozapo bažnypa laiszka nuo vieno ženoto nisztai tame kraszte ji ant pa- LAND. — Amerikos Lakunu I paralyžiaus ligos paeziepinti.
Žydai sako kad tas Žydu
Suvienytu Valstijų peržiūri
czioje, Nedelioje, Kovo (Mar.)
vyro: “Ar galėtumėte man
lavonus dvieju Israelio poli laivelis netyczia užvažiavo
18-ta diena, 7-ta valanda, vaka
praneszti varda moteriszkes, su
ant akmenų ežere ir negalėjo
cijantu, kuriedu buvo nure su Iszkilmingais Misziparais
kuria asz apsiženijau 1918 me
nuo tu akmeniu nuvažiuoti,
sząuti per susikirtima tarp
invyko Szv. Juozapo Atlaidai,
tais?”
kai Arabai ant ju užsipuolė.
Israe’ios Žydu ir Arabu, ant
szios parapijos Patrono ir Glo
Czia dabar yra pavojus
Galilee ežero krainto. Ju la
bėjo. Daug žmonių dalyvavo
In St. Paul, du iutarti vagiai
kad karas iszkils ir musu
vonai buvo pavesti Tautu
atlaiduose.
buvo paleisti isz policijos ofi
kraszta in tas kares invels..
Sanjungos komisijai, sykiu
— Seredoj pripupla Szv.
O
O
CT
’•
so. Jiedu nuėjo skersai ulyczia
su ju laiveliu, kuriame jiedu
Benedikto, o Tautiszka Vardi
ir pasivogė taxi-cab ir 'buvo
ne: Lingaila. Ir ta diena: 1906
vėl suaresztuoti.
metuose Vilniaus Seminarijoje
Girioms Iszkirsti Maszina
pradėta mokinti Lietuviu kal
bos.
;
Svarbus Praneszimas
— Ketverge pripuola Szv.
Mes mėgstame teisingysta h
Katarinos isz Szvedijos, Szv.
geidžiame, kad ir visi teisin
Povilo ir Szv. Benvenuto, o
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
Tautiszka Vardine: Gedgau
primename, idant kožnas skai
das. Ir ta diena: 1565 m., Lietu
tytojas, kurio laikas pasibaigė
viai atėmė isz Rusu pili Krasuž laikraszti, kad nevilkintu ii
naja; 1939 m., Vokiecziai pa
gai su atnaujinimu užmokės
ima Klaipėda nuo Lietuvos;
ties, nes ilgai negalime laukti
1920 m., pripažinta moterims
Juk del visu yra tas žinoma,
eziu a keriu, hektaru miszka,
Szita milžiniszka maszina,
Amerikoje lygios teises su vy
kad darbas pabrango, popiera
slėnyje, kur bus intaisytas
kuri sveria daugiau kaip
rais; 1868 m. gimė žymus Lie
ir kiti intaisymai, nes uždyka
milžiniszkas prūdas, netoli
dvideszimts tonu, yra intaituviu raszytojas Vydūnas.
laikraszczio negalime siuntinė
syta miszkus iszkirsti. Ja da nuo Budford Dam, in Atlan
■ — Petnyczioj pripuola Szv.
ti. Musu agentai yra guodoti
ta, Georgia.
bar vartuoja iszkirsti apie
Paneles Marijos Skausmai ir
skaitytojai ir nuoszirdžiai deOCTO
dvideszimts trijų tukstan
Szv. Pelagijos, o Tautiszka
kavoj ame visiems už platinima
Vardine: Viszmanta. Taipgi ta
“Saules,” lai visus Dievas už
diena: 1901 m., Filipinų suki
U.S. Redaktorius Hearst Pagerbtas
laiko koilgiausia ir visame lai
limo vadas, Aguinaldo buvo su
mina. Platinkite mylimi broliai
imtas ir Filipinieicziu sukili
ir sesutes jusu laikraszti, o mes
mas numalszintas. Emilio Aguuž tai busime jumis szirdingai
inalo buvo gimęs 1872 metuo dėkingi. — “Saules” Redyste
se; 1933 m., Vokiecziu valdžios
sztabas “Reichstag” paveda
visa savo kraszto valdžia Hitle
1,132 MYLIU IN
riui del keturiu metu; 1950 m.,
VALANDA
B-50 eroplanas nukrito netoli
nuo Hyder miesto, Arizona,
LONDON, ANGLIJA. —
dvylika žmonių žuvo.
Trisdeszimts keturiu metu am
— Kita Nedelia pripuola
žiaus Anglijos lakūnas, Peter
Verbų Nedelia, taipgi Szven-'
Twiss, skrido tūkstanti szimta
cziausios Paneles Marijos Aptrisdcsz’mts dvi mylės in va
reiszkimo.
landa su armijos ‘Drop Snoot’
Delta eroplanu.
Girardville, Pa.—
Buvęs miesto gyventojas, Vin Niekas kitas taip greitai nie
Pirm jo,
cas A. Lakonis isz Detroit, kados neskrides.
Mich., turėjo operacija in Mt. Amerikietis, Pulkininkas H.
A. Hanes buvo skridęs asztuoCarmel Mercy1 ligonlbute.
nis szimtus dvideszimts ketu-!
/
----- ‘---------------------Philippinu
Prezidentas,
ir garbingiausia kuri gali
rias mylės in valanda..
Shenandoah, Pa.—
Ramon Magsaysay, (po debūti suteikta nekarininkui
Mėnesinis susirinkimas Lietu Tas Anglas lakūnas Peter
szine) prisega garbes ženk žmogui tame kraszte.
viu Moterų isz Schuylkillo pa Twiss pakilo trisdeszimts aszlą ant redaktoriaus William
Po kairei stovi Ponia
vieto invyko pareita sanvaite tuonis tukstaneziu pėdu ir ta
Randolph Hearst, Jr., kuris
Hearst, kuri žiuri kai jos vy
in Sinkievicziu (Ginčo) svetai da paleido savo eroplana visu
dabar eina redaktoriaus pa ras gauna ta augszta ir gar
nėje. To .vakaro pirmininke bu smarkumu. Pirma syki jis
reigas ant visu Hearst laikbinga pažymejima.
vo ponia Ed. J. Dalton isz pasiekė 1,117 myliu in valanda
raszcziu.
Visa tai invyko in Manila,
Frackvilles. Kliuibo 'bankietas paskui jis vėl paleido savo inper iszkilmingas vakarienes.
Szita garbe yra didžiausia
invyks Balandžio-April 23-czia žinus visu smarkumu ir pasie-

Pirszlys Intartas, Meiluže Nužudinta
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Žinios Vietines

