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19 ŽUVO; 200 SUŽEISTI
ninkas, Roscoe Whatley dau
giau kaip szimtas namu buvo
visiszkai sunaikinta, sugriauta
ir du ar tris sykius tiek buvo
BIRMINGHAM, ALA. — labai apgriauti, stogai ju buvo
Viesulos baisiai daug iszkados nuneszti, sienos iszlauztos ir
padare in Birmingham miestą panasziai.
ir apylinkėje, kur žuvo devy Kita tokia viesulą isztiko
niolika ir daugiau kaip du Huntsville miestą, apie szimta
szimtai buvo sužeista.
myliu nuo Birmingham miesto.
Rauduonojo Kryžiaus virszi- Czia norsdaug namu buvo su

griauta ir daug iszkados buvo
padaryta, bet nebuvo tokiu ne
laimiu kad kas butu užmusztas.
Lloyd Noland ligonine buvo
taip pripildinta ligoniais, ir su
žeistaisiais, kad galutinai slau
ges^ ir daktarai jau nebegalejo
daugiau priimti.

jo mieste padarius, bet jis atsi
sakė, bijodamas inžeisti Izrae
lio virszininkus.
Iszrodo kad jis tenai visiems
lenkiesi, visiems pataikavo ir
nuo visu traukiesi, bijodamas
kitus inžeisti ar supykinti.

kas yra Princeton Universiteto
kviecziamas kaipo sveczias ir
yra gerbiamas.
Bet, Princeton Universiteto
Mokslo Sztabas sako kad jis
savo studentams negali už
drausti ta iszdavika pasikvies
ti ir ji priimti, nes .jie sako,
czia yra mokslo laisves klausi
mas.
Czia gal yra mokslo laisves
klausimas. Bet mes norėtume
ta Princeton Universiteto virszininku ir mokslincziu pa
klausti ar jie žino skirtumą
tarp mokslo ir razumo?
Jeigu augszcziausias musu
kraszto teismas yra radęs szita
Alger Hiss kalta už savo kraszto iszdavima, tai kaip dideliai
statosi szitie Princeton Uni
versiteto vadai, kad jie drysta
toki iszdavika mokinta nieksza
taip pagerbti?

Daug Namu Sunai
kinta, In Alabama

TAUTU SANJUNGOS
SEKRETORIUS
•--------

Tautu Sanjungos Sekreto
rius, Dag Hammarskjold,
kuris yra iszvažiaves in Vidur-Rytus su taikos misija,
sustojo in Vatikana, Rymoje
pasikalbėti su SzventikTevu,
Popiežiumi Pijumi Dvylik
tuoju.
- Szventasis Tėvas iszreiszke vilties kad szitam Tautu
Sanjungos virszininkui pasi
seks sutaikinti Arabus su Iz
raelio Žydais.

________________

Tautu Sanjungos Sekreto
rius Hammarskjold laikinai
apsigyveno in Beirut, isz kur
jis tikisi darbuoti del taikos
tarp tu dvieju krasztu.
Nors tu krasztu virszininkai ant popieros sutiko ir pa
sižadėjo liautis kariavę, tuo
paežiu sykiu j u armijos ke
liose vietose ant rubežiaus
susikirto net ir per tas de
rybas.

Sako Jam Viskas
Pasisekė Egipte
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ra

ra
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V. L. BoczKunHKi, Editor and Mgr.
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Karalaitis Supyko
Nepatinka Amerikos Laikrasztininkai
MONACO. — Karalaitis
Rainier parode savo karaliszka rūstybe, kai jis supyko ant
Amerikiecziu laikrasztininku,
už tai kad jie jam kelia pasto
jo, norėdami jo ir jo busimosios
karalaites, Grace Kelly pa
veikslus nutraukti.
Karalaitis taip supyko kad
jis uždraudė Amerikiecziams
laikrasztininkams dalyvauti jo
vestuvėse ir nutraukti paveiks
lus.
Matyti kad karalaitis Rai-^
nier, nežiūrint viso to savo pa
sigyrimo ir pasididžiavimo kad
jis buk yra demokratiszkas
žmogus, nesupranta ir nenori
suprasti Amerikiecziu.
Mums suprantama kad tokie
laikrasžtininkai trukdo ir var
gina garsius žmones su savo
klausimais ir paveikslais, bet
teks jau ju darbas, toks ju ama
tas.
Kad ir didžiausi ponai isz di
džiausiu vieszpatyscziu vis
skaitosi su Amerikos laikrasztininkais. Bet dabar pasirodo
kad mažiausios vieszpatystes
karalaitis pasistojo priesz
Amerikos laikrasztininkus.
Jis turėtu būti dėkingas ir
džiaugtis kad Amerikos laik
rasztininkai ji taip seka ir tiek
apie ji raszo.
Jo szitokis pasielgimas nepa
tiko nei jo nuotakos tėvui, Po
nui Kelly.
Jeigu jau dabar, priesz szliuba tas karalaitis ožius ima va
rinėti, tai kas bus su juo vė
jau?

BEIRUT. — Dag Ham- MOKSLAS
Į marskjold, Tautu Sanjungos
NE PROTAS
Sekretorius, kuris buvo iszvaĮ žiaves sutaikinti Egipteiczius
ir Arabus, praleido kelias die PRINCETON. — Princeton
nas prie to rubežiaus, sugryžo Universiteto neva mokslincziai
į in Beirut miestą, kur jis buvo pasikvietė Alger Hiss su pra
j apsistojęs.
kalbomis.
Jis sako kad ta jo kelione bu Szitas Alger Hiss yra buvęs
vo pasekminga, ir kad Arabai musu kraszto augszcziausio
ir Egiptiecziai sutiko nesi- teismo pasmerktas už melagys
muszti prie rubežiaus ir steng tes ir už susidėjimą su Komu
bėgdama nuo savo vyro, kuris tis prie kokios taikos prieiti. nistais.
Bet jis vos spėjo szituos žo Jis yra neseniai paleistas isz
buvo ja užtikęs su kitu vyru,
automobilyje apie antra va džius isztarti, kai atėjo žinios kalėjimo.
landa isz ryto, buvo užmuszta kad keli eroplanai ant to rhbeJis buvo Prez. Franklin D.
ir jos draugas buvo labai su žiaus buvo nuszauti, ir keli ka Roosevelto patarėjas, kai tiek
BUCZIERYS
žeistas, netoli nuo Williams reiviai ant abieju szonu buvo daug krasztu, kuriu tarpe buvo
KIRVIS KRITO
ISZVIJO VAGI, town.
j nužudinti.
ir Lietuva, buvo pavest; in SoDvideszimts devynių metu
Nors jis giriasi kad jam vis vietu nelaisve.
amžiaus Ponia Ellen Mangino, kas pasisekė ir kad jis atsiekė
Taksos Surinktos
Dabar Princeton Universite
Iszsigelbejo Savo $400 trijų
vaikucziu motina, kelio- Į tikslą, del kurio jis czia buvo tas, vienas isz seniausiu ir gar
mis valandomis priesz tai buvo atvažiavęs, jis nepaaiszkina ka bingiausiu mokslo instaigu WASHINGTON, D. C. —
NEW YORK, N. Y. — Ropalikus savo vaikuczius namie | jis nuveikė, ka jis atsiekei
Amerikoje; ji kviecziasi su pra Darbininkas ir fabrikantas da
bret Wetheimer, trisdeszimts
ir buvo iszejus su szituo savo
Laikrasztininkams buvo už kalbomis, kad jis tiems Prince bar jau savo taksas užsimokėjo
trijų metu amžiaus buezierys
draugu.
drausta važiuoti su juo, kai jis ton Universiteto mokslin- ar turėjo užsimokėti.
Apie Musu Karalaite
nepasidavė dviem vagim, kai
Jos vyras, dvideszimts asz- važiavo in Gaza miestą, kuris cziams ka naujo pasakytu apie
Valdžia
jau
per
kelis
mene

jie norėjo jo buezerne apvogti, j
sius visus perspėjo kad visi tu MONACO. — Iszimant An
Kai tie vagiai pasiėmė apie ke- Į tuoniu metu amžiaus Joseph atskiria Izraeli nuo Vidurže ta nelemta Yaltos sutarti.
Baisiai daug žmonių laisz- ri taksu užsimokėti jeigu neno tro Pasaulinio Karo, niekur ki
turis szimtus doleriu isz jo re- į Mangino sako kad jis, užbai miu.
tur in viena vieta nebuvo susi
gisterio, jis užsipuolė ant vieno gęs savo darba, buvo patelefo Egiptietis, Gaza miesto Gu kus pyszkino in ta Universite ri būti nubausti.
navęs
savo
žmona,
bet
nerado
bernatorius buvo pakvietęs tą, pareiszdami savo nepasiten Taksos dabar eina nuo dvi- rinkę tiek laikrasztininku, kaip
isz ju ir pradėjo su juo imtis.
jos
namie.
Jis
parvažiavo
apie
Tautu Sanjungos Sekretorių kinimą ir pasipiktinimą, kad deszimto procento ant dvieju in viena mokyklos narna in Mo
Antras nusistvere peili ir ta
antra
valanda
ir
vis
savo
žmo

paežiam pasižiūrėti kiek isz- tokis ne tik intartas, bet pa- tukstaneziu doleriu ligi devy- naco. Isz viso, tūkstantis trys
buezieri kelius sykius subadė.
szimtai septyni laikrasztinin(Tasa Ant 4 Puslapio)
Bet vagiai iszsigande, mete nos nerado. Tada jis užėjo in kados Izraelio artilerija buvo smerktas musu kraszto iszdaviĮ kai.
pinigus ir? szbego iąz tos bu-'į susiedijos saliuna, ir tenai prie
Dar septyni szimtai daugiau
czernes.'Buezierys pradėjo juos saliuno, automobilyje jis ūžti- ;
i
Sniego Audros Ir Potvaniai Naujoje Anglijoje
ko savo žmona su jos draugu,
tsiškubino in tos karalaites
vytis.
dvideszimts
dvieju
metu
am

Grace Kelly, Amerikietes ir
Vienas praeinantis žmogus
žiaus
Melvin
Purnell.
Karalaiczio Rainier vestuves.
pamate kai tiedu vagiai inbeKai
Purnell
pamate
savo
j (Tik tūkstantis laikraszti
go in Hallows High School. Jis
ninku buvo“ pasiunsta in Genepranesze polieijantams kurie drauges vyra, jis greitai prade-!
! zcs Konferencija.)
tenai rado tuodu vagiu. Jie pa jo savo automobiliu ir nuvažia
vo.
Sztai keletą žinueziu (kaslink
sidavė vardus kaipo dvideMangino
pradėjo
juos
vytis.'
:cs karalaites ir to karalaiczio.
szimts devynių metu amžiaus
Tiedu
automobiliai
važiavo
Edgar Stroud, ir dvideszimts
devynių metu amžiaus Bernard į apie asztuonios deszimts ar
Ant SS. Constitution’
daugiau myliu in valanda, kai
Robinson.
Purnell ar tyczia ar netyczia
Laivo
nustume Mangino automobiliu
Visi septynios deszimts tu
nuo vieszkelio, bet paskui jo
i vestuvių nariai gražiai nudege
ŽMONA ŽUVO,
automobilius del kokios ten
nuo saules, besimaudindami
priežasties
nulėkė
nuo
vieszke

DRAUGAS
ant to laivo.
lio ir davė in medi. Jo drauge,
Busimoji karalaite, Grace
SUŽEISTAS anuo vyro žmona žuvo ant vie
i Kelly, dainavo apie miele ir
tos, ir pats Purnell buvo nujaunatve, ir mokinosi kaip lai
vesztas in ligonine su praskel
vą vairuoti.
Vyras Jodu Vijosi, ta galva.
Nuotakos tėvas, milijonie
Automobiliu
vania, New York, New Jer rius Amerikietis John Kelly,
lies dienos atgal Naujoje
Nors kalendorius rodo kad
SKAITYKIT
sey ir Naujos Anglijos vals savo dukrelei, nuotakai patarė
Anglijoje. Szitas paveikslas
jau czia pat pavasaris, bet
Lenktynes
visai nepaisinti visu tu Eurotijas.
gamta tu laikraszcziu ar ka buvo nutrauktas in Newton
“SAULE”
piecziu ir ju kvailiu madų kad
miestą, Massachusetts. Snie
lendorių neskaito, nes sztai
WILLIAMSTOWN, N. J. —
o o ra
ir per szliuba ir vestuves. Jis
PLATINKIT!
gas buvo nuklojės Pennsylkas darosi ar darėsi tik keŽmona, trijų vaikucziu motina,

Isz Amerikos

U. S. A.

jai kelis sykius primine “Atsi
mink kad tu Amerikiete.”

In Monaco
Karalaitis Rainier su nekan
trumu laukia savo nuotakos,
savo dvieju szimtu kambariu
palociuje.
Darbininkai ir darbininkes,
per tris menesius ta palociu
szlave, vale ir tvarkė del szitu
vstuviu.
Karalaiczio penkiolika bran
giu automobiliu buvo peržiūrė
ti ir pertaisinti.
z
Jis nutarė neszokti su savo
nuotaka inx Monte Carlo kur
buvo surengtas szimto tukstanczio doleriu balius, nes jis že
mesnio ūgio negu Grace Kelly.
Karalaitis buvo pavėlinęs
Amerikos
laikrasztininkams
dalyvauti vestuvėse ir nu
maukti paveikslus.
Bet, vėliau, kai tie laikrasz
tininkai supykino Poną Karaaiti, jis visiems jiems uždrau
dė koja inkelti in tas vestuves.
Karalaitis supyko ant laikrasz
tininku ir Idikrasztininkai su
pyko ant karalaiczio.
Ka nuotakds tėvas Ponas
Kelly tam karalaicziui už tai
pasakė, valdžia uždraudžia
mums paskelbti.
Kai busimoji karalaite Grace
Kelly atvažiavo in Monaco su
savo karalaicziu, pakilo dides
nis riksmas, didesnis szumas
negu kai Pasaulinis Karas pa
sibaigė.
Nuotakos drauge, Ponia Mc
Closkey buvo apvogta ant pen
kios deszimts tukstaneziu doeriu vertes žemeziugu ir kitu
brangenybių.

SOVIETAMS MAŽAI
PAGARSINIMO
Bulganinas Ir Krushevas Atvažiavo In

Anglija
LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos ir Amerikos laikrasztinir kai mažai laiko turi So
vietu ponams Bulganinui ir
Kruszeviu savo laikraszcziuose. Ir tiedu Sovietai yra baisiai
nepatenkinti. Jiedu mislino,
kad visu krasztu laikraszcziai
ju atsilankyma pilnai ir inspudingai apraszys.
Bet jiedu pasirinko baisiai
nepatogu ir netinkama laika in
Anglija atsilankyti.
Gal jie nežinojo kad Ameri
kos ir Anglijos laikrasztinin
kams kur kas labiau rupi busi
mosios Karalaites, Amerikie
tes Grace Kelly vestuves in ku
rias beveik visi laikrasztinin
kai iszurmejo. Jie teipgi gal
neskaitė kad buvusio Amerikos
Prezidento Harry Trumano
dukrele, Margarita rengiasi
(Tasa Ant 4 Puslapio)

“SAULE”
torius Dmitri Shepilovas Molo
tovo vieta gal užims.

MAHANOY CITY, PA.

gas kriminaliszkas apraszy- No.158—A p i e Kapitonai
mas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
. . . MALDA . . .
No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Paslapcziu Maldos
Sovietu vadai ima. ssiurpti
Viesz. Jėzaus ir Del Ražancziaus Draugijos isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
ir ragauti szna.psa ir mažiau
iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
Clevelando mieste, trylikos Vodkos geria, nes jie nori prie
Motinos Szvencz. Nariu, ant mažu korteliu, ku ežio
rios telpa in maldaknyges. Vi užlieku. Su paveikslais. 177 E’er Neatsarguma in Balta
metu mokinys teisme prisipa sznapso priprasti, kai jie imis
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszsas setas $1.00. Prisiunskite dideliu puslapiu, 35c.
žino kad buvo paleidęs kelis tartis su Amerikiiecziais.
Sapnas Motinos SzvenJėzus ir Miszke Medžiai;
No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats
]
savo orderi ir viena doleri ant
szuvius in mokyklos virszinincziausios,
mieganczios
Dar niekas nieko tikro neži
adreso: Saule Publishing Co., tai pinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
ka, J. L. King. Jis pasiaiszki- no, 'bet spėjama kad. Vice-Preant kalno Alyvų, žemei
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Mirjma, Saule, Menesi, Žvaigž
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
no: “Asz jo neapkeneziu ne tik zidentas Nixonas bus ant EiBatanijos,
bažnyczioj
ir Kitus Dangiszkus Kū
ba ka negalėjo savo liežuvio dės
<
mokykloje, bet ir visur kitur.” senhowerio tikinto del rinkimu
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
siu tau viską ka man szinko- (
in ta paezia. Vice-Prezidento
Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Vasizingtone, New Hamp vieta.
Knygos Did. 3%x5% col.
i ius kalbėjo. Kiszasi apie laibai Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
shire valstijos Senatorius, Nor
TIKTAI, 25 Cts.
turtinga .kunigaikszti, kuris ir visos bobos; Teipgi juokai,
No J 66—Apie Sūnūs Malris Cotton gavo laiszka isz vie Intakingi žmones Vaszingtoapie pora myliu'nuo czionais rodos, trumpi pasakaitymai ir kiaus; Iszklausyta Malda
nos mokines “Visos mano ne sako kad Iždo Sekretorius
SAULE PUBLISHING CO.,
gyvena. Yra tai ponaįS Laibai t. t., 52 puslapiu, 20c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
MAHANOY
CITY.
PA.
U.S.A.
draugės renka losziku paveiks George Humphrey prikalbino
turtingas piktas ir labai dideNo.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
lus. Kad loska, ipasiunskite Eisenhoweri vėl stoti in rinki
—- lis skupuolus. Senis jau turi
pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
man kelis Senatorių paveiks mus del Prezidento.
į apie septynios deszimts metu
denio rinkimus, Republikonai
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
>
lus. Gerai parinkite tuos pa
senumo, bevaikis ir turi tiktai
pastatys Eisenhoweri ir NixoKristupą; Juokingi szposelei;
veikslus, nes beveik visi Sena Adlai Stcvcnsonas; Demo na; o Demokratai pastatys SteNo.173—Apie Talmudo Pa
prie saves sena, lekiaju ir sena,
Kaip traukt giliukingai Einiki
toriai paveiksluose iszrodo kratas sako kad Demokratai vensona ir Kefauver.
slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszboba, kurie veda visa gaspadoir kiti szpos'eliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
kaip durniai, seniai ir tik puses gali sumuszti Prezidentą Ei
rysta. Žemai guli lekajus. ir bo
No.116
—
Istorija
ape
Sieraproto. ’ ’
No.175—Kuczios Žemaites;
ba. Szinkorius tvirtino jog yra
senhoweri per rinkinius su pa- Bet nežiūrint kuri partija
ta. Puikus apraszymas. 119 Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
mažu daigiu užklulpt aid tujii
gelba Pietiniu valstijų, farme- laimes rinkinius ir kas Ims Pre
puslapiu, 20c.
In Middletown, Ohio, Bob riu ir su parauni isz vienos di zidentas, jau daibar galima stadarė Anglis; Kaimieeziu AimaPlaczios Juros
seneliu, o tada galėsim narsiai '
No.
119
—
Keturios
istorijos,
Boring, nuteistas už per greita deles Rytu puses valstijos. Ku cziai sakyti, kad nei viens, nei
navymai; Eiles; Kokis Budais
apie
Gražia
Haremo
Nevalninvažiavima su automobiliu, ant ri ta Rytine valstija bus, Ste- kits mums, taksas nesumažins. Plaukia szmeklos placzia jura, ant to pasialkysi Petravicziu ?
Apgavikai Apgauna Žmonis;
ke;
Luoszis;
Viena
Motina;
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
pamoku del saugaus važiavi vensonas nesako. Kelia audra j u sparnai,
Bernas klausė. Akyis jo užžiVaikucziu
plepėjimas,
62
pus.,
Paveikslai. 20c.
mo, buvo vėl suaresztuotas, kai
bo o rankos pradėjo drėbėt nuo
Kongresas jairdabar yra pa- j Siauczia, dūksta, sukuriuoja
20c.
jis skubinosi viena vakara in
No.176—A-Be-Cela, Pradžia,
godumo. Ant galo paklausė:
Kongresas daibar ima nagan, skyrės ir dar daugiau paskirs' Didi vandenio kalnai.
No.120
—
Dvi
istorijos
apie
tas pamokas.
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
— Ar tai viskas yra teisy
Prezidento Eisenhowerio pa- pinigu del nauju vieszkeliu. Lengvasparnes musu mintys
Valukas
isz
girios;
Ant
nema

be ?
gelbininka ir patarėja, Harold Bet kaslink paramos musu mo Plaukia juros platuma,
Per ateinanczius rinkimus Stassen, kuris daug instalymu kykloms, tai szitas Kongresas Plaukia siekti kas brangiausio,
— Ka,- nuo teisingiause! no. 58 pus., 20c.
Kitokios Knygos
No.127—Trys istorijos apie
del Prezidento, Republikonams savotiszkai periname, kad bu vargiai sutiks, ir reikes kitu! Ju nestabdo sutema
Szinkorius ant to prisiegavo.
bus sunku pasiaiszkinti ir isz- tu galima daug uždraustu mefu laukti pirm negu musu į Dūksta bangos, lemia mirti
Nori jisai tiktai deszimta dali Duktė Pustyniu; Peleniute;
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c: No.178—Tikrausias Kabalai
siteisinti kas ten pietų valstijo daigtu siunsti in Sovietu Rusi mokyklos gaus gana pinigu.
Tam, kas prieszintis iszdrys. nuo musu pleszimo.
\
No.128
—Dvi isztorijos: Vai arba atidengimas Paslapcziu
se atsitiko, kur juoduke buvo ja. Kongresas dabar reikalaus,
Musu mintys-gi pirmeja,
— Na. tai gerai! Kad ir szia
Ateites su pagelba Kazyroro
iszmesta isz kolegijos vien tik kad jis pasiaiszkintu ar isz Republikonai Senatoriai da Dega vilcziu žiburys,
nakti! Paszaiuke Petraviczia. dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
už tai kad ji yra juoduke.
D a gerai kad mus niekas priesz No.132—Trys istorijos; Apie 25c.
Baltinamu visiszkai pasitrauk bar sako kad jie turi vilties at Te sau dūksta placzios
No. 180—Kvitu Knygute
juros,
tai ne užbėgo už akiu. Navatnu Anglorius isz Valencziojs, Ko
tu.
gauti pirmenybe Senate, kai
žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
Ohio valstijoje darbininku
Prezidentas Eisenhoweris suti Szmeklos szvaistosi sparnais, daigtu jog da to ne. atsitiko.
Musu mintys plaukia,
unijos, kurios vis remeGuber- Daibar iszrodo kad per Prezi- ko stoti in rinkimus.
—• Szinkoris kalba, jog jo Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
180^2—Kvitu Knygute
kopia,
natoriu Frank Lausiche per rin
padonai, ji laibai myli, ha yra 76 puslapiu. 25c.
kimus, dabar, rodos, jau stoja
labai geras del ju, už tai ne at No.129—Keturios istorijos Draugystėms, del Kasieriaus
Biznierini, fabrikantai ir ha* 1 Ir per jura ir kalnais!
priesz ji. John L. Lewiso mai- GUODOTINI
ėjo nevienam taji darba atlikt. Ketvirtas Prisakymas Dievo, nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
goeziai dabar geriau jaueziasi
— Kas tai mus apeina, jog Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
nieriai jau dabar pareiszke
ir rengiasi savo bizriius padi
SKAITYTOJAI!
SKAITYKIT
No.194—Trumpas
Katali
jisai yra geras! Paszaukie Pet Beda; Tamsunus prigauna. 58
kad jie remia ir trems Senato
dinti, nes jie jaueziasi daug
kiszkas Katekizmas, pagal iszpuslapiu, 20c.
raviczia. Pradėkim dia szia
rių George Bender.
«
Viskas
taip paszieliszkai saugiau po Republ ikonų parti
No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
nakti! Nes kelinta, valanda prajos vadovyste, negu Demokra
brangsta,
tavoras,
popiera,
maPLATINKIT!
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Pade ji
desim savo darba?
J auni karininkai Laivyne
tu.
szinos, ir darbininku algos, kad
mais. 35c.
— Antra valanda po pu- ni. 62 puslapiu, 20c.
dabar nėra patenkinti savo va
dauguma laikraszcziu dar la
siaunakeziui, kada visi, bus ap No.134—Dvi istorijos: Baisi
No.196—Stacijos arba Kai
dais. Laivyno seni vadai per
Biznieriai sako kad žmones
biau brangsta. Redaktoriai, atsunkinti miegu atsake Ivanas. Žudinsta, Urlika Razbaininka, vari ja Viesz. Jezuso Kristuso
daug rūpinasi dideliais kariszsipraszydami aiszkina kad jie dabar daug daugiau visko
Bukie pasirengęs1 ant ]>usean- 43 puslapiu, 20c.
15c.
kais laivais, kai jaunieji Laivy
jokiu budu negali galas su galu pirksis ir biznis bus dar geres GRAFAS IR :: ::
no karininkai sako kad tokie
trosi.
No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus Verksmai
nis, nes žmones dabar jaueziasi
suvesti.
laivai jau yra isz mados iszejo.
Tojo laime ne ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Ap:: MESZKININKAS
‘ ‘ Saules ’ ’ redakcij a nenori kad darbai ir 'biznis eis kaip
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
tas. 61 puslapiu, 20c.
dar labiau savo skaitytojams ėjo po Republikonų vadovyste.
Apsaugos Sekretorius Char
ežia linksmai. Gal tai būtie lai No.138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
pabranginti “Saule” ir nepa
les E. Wilson yra savo žmonai
mus kuris mus padarys turtin- bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalinga ant Gavėnios. Par
Geležinkeliu kompanijos pa
brangins, jeigu kaip nors bus
prižadėjęs kad jis mes vistas sa
Kuzma Skripkorius Likos Tur gal senoviszko būda, 15c.
brangino freito kasztus net rojo iszeit isz tvarto kuriame gais aiit viso gyvasezio!
galima iszsisukti!
vo pareigas valdžioje, ir nesu
— Gal būtie! Nes apie tai tingu Ponu. 35c.
No.198—Gromata arba Mu
Bet, už tai “Saules” redak szeszta nuoszimti. Geležinkeliu Mariszka silsėjusi, kad sztai
tiks priimti joki darba naujoje
turi tylelio! Teglu ne Szaszka No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
cija labai gražiai praszo visu darbininkai džiaugiasi, nes da iszgirdo jog kas tekis ateina.
apie tai nieko nežino. Gana bus, Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz groma
valdžioje porinkimu.
“Saules” skaitytoju in laika bar'ju “Brotherhood” unija Buvę tai Petraviczius ir Meszjeigu mes terp saves iszsidaly- Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
užsimokėti už savo prenumera galės drąsiai reikalauti dides kininkas, o Feliksas nenorėda
tojaus Jeruzolima. 10c.
Garsus Demokratas Kon- ta, kad redakcijai butu mažiau niu algų visiems geležinkelio mas pasitikt su jais, ha saugo sime.
lapiu, 20c.
gresmonas, už keliu dienu bus kasztu, sekti tuos, kurie pave darbininkams.
jusi nedoriaus 'berno kiek galė Po tu žodžiu abudu apleido
No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
patrauktas in teismą, už taksu luoja ant laiko užsimokėti.
jo, mėtėsi iii tamsu kampa ark- t varta. In trumpa laika paskui veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
neužsimokejimo. Keli kiti Kon Pirmiau “Saules” redakci Tik pernai geležinkeliu’dar linyczios ir pritūpė prie žemes iszejo ir Feliksas paskui juos, Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c
gresmenai daibar yra panasziai ja galėdavo laukti per koki tai bininkams algos buvo pakel po rinda, kur niekas negulėjo apsidairė aplinkui atsargiai, va Zokoninka Bernadina. 61
No.201—Istorija apie Amži
gavosi nematomai per bromą ir
intarti.
na Žydą. Jo kelione po svietą
laika, kol skaitytojai užsimoka tos keturiolika ir puse centu. jo nužvelgi. Czionai^ ne bijojo
puslapiu,' 20c.
iszejo ant ulyczios. Pas artiir liudymas apie Jezu Kristų.
už savo prenumerata. Mes jums Bet ta geležinkeliu darbininku kmnszcziu Petraviczius, ha ma
Eina gandai kad Sovietu Už siusdavome “Saule” kad ir per “ Brotherhood” unija sako kad te jog ji doras prietleis Marusz- miause kupeziu dažinojo apie No.145—Ą p i e Velniszkas Pukius apraszymas. 20c.
Malūnas Kaip Studentas Lo
sienio Ministerio, V. M. Molo kelis menesius, ir laukdavome ji dar didesniu algų sziais me ka tikrai apgins. Ivanas duris viską teisingai, vela sugryžo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
in
kareziama.
tovo dienos yra suskaitytos, kol jus užsimokėsite, “bet da tais pareikalauslr prižada kad arklinyczios atidarė ir abudu
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
—
BUS
DAUGIAU
—
nes jo pasielgimas nepatinka bar, aplinkybes tokios, kad mes ji gaus.
Garbei. 15c.
su Petravicziu in vidų dirstelė
puslapiu, 15c.
Sovietu valdovams.
No.203—Knygute, Tretinin
jo. Pamate tiktai meszka-, edannegalime laukti!”
No.146—Apie Auka Nihilis
kių Seraphiszkas Officium. 15c
Už tai, mes visu savo geru Metropolitan Life Insurance, te pietus, Iba savo' didumu užtu,
Stebuklas
Kuczios
Naktį
KATALOGAS
Pravdos laikraszczio redak- skaitytoju labai gražiai praszo- apd raudos kompanija yra di denge silpna Feliksą.
62 puslapiu, 20c.
me priesz laika, ar nors ant lai džiausia tokia kompanija ant — Eikiva! Czion nėra to
KNYGŲ
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
ko už “Saule” užsimokėti, kad viso svieto. Ji yra verta dau prakeikto vaikezo, kalbėjo Iva
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
mes galėtume jums “Saule” giau kaip keturiolika bilijonu nas ir inejo pirmutinis; o pas Visi pirmieji Katalogai dabar
No.152—Apie Kajimas, Drū
Užsisakant knygas is*
doleriu. Jos ineiga. vien tik isz kui kada ir Petraviczia inejo yra negeri. Szis Katalogas
vis siuntinėti.
tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
mokeseziu yra beveik du bilijo duris su stumdė užstume.
užima
visu
anū
vieta,
todėl
Daug
laikraszcziu
yra
instei
tik numeri knygos. Pinigus
lapiu, 20c.
Su 283 Paveikslai,*
— Tai ir ka, ponas gaspage taip vadinama “Popieros nai doleriu per metus.
užsisakykite knygas isz
No.155—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Ordoriau
?
Paklausė
bernas,
mur

160
Puslapiu
szito
Katalogo
Fonda,
”
in
kuri
renka
aukas
>
i
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankino MoK 8 col. ilgio, 5% c°l- pločio -j isz savo skaitytoju,. kad butu
Nr. 1955
American Tobacco kompani mėdamas kaip ir visados. Ka
ni-Orderi, o jeigu norite pini
piu, 35c.
galima laikraszcziams popie ja, kuri gamina, daro “Lucky czion veiksiu? Kas do slapty
Iszaiszkma sapna ir kas
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
i
ISTORIJOS,
PASAKOS,
be?
ros
nupirKti,
Mes
tokio
fondo
ateitoje stosis. Su priedu
(Strike” ir “Pall Mall” ciganoriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
APYSAKOS,
IR
T.
T.
—
Tuojaus
dagirsi,
atsake
neturime,
bet
nuoszirdžiai
ir
y planatu ir visokiu burtu.
retus pernai uždirbo viena bili
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa BTWW Nepamirszkite dadeti
Ivanas.
Tas
szinkorius
man
I Knyga in minksztoe po | vieszai padėkotume tokiems joną doleriu^
deszimtuka ekstra del prisiunkalbėjo apie padarima gero da No. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c.
geriems
musu
laikraszczio
rė

pieros
vlrszeliuose.
::
::
S
Mananoy
City,
Pa.,
U.S.A
,
timo kasztu.
Saule Publishing Co.,
Tiktai,
. . .siusti
$1.00
lyko kuris a.tnesz gera vaisiu. Puikus apraszymas, didele No.151—Apie Vaitas SzvilPinigai reikia
su į/ mėjams, kurie ir mums padėtu
Westinghouse Elektros dar Galėsi uždiibt kelis dolerius knyga. 404 puslapiu, 50c.
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pininusipirkti
popieros
“
Saulei.
”
užsakymu:
gai, o ir visi laiszkai “visada
bininku straikoš dar neužbaig
No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
Bet, kas mums ir jums svar tos. Unijos virszininkai nei su jeigu norėsi.
turi būti siusti vien tik ant
— Kokis tai dalykas? Ne na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c.
biausia, tai “teisingas atsily
kompanija, nei su valdžia ne- žinant apie ka eina, nely'siu in ir Ii adymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du szio adreso:
ginimas,” mes galėtume “Sau
sutinka.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
tų 20c.
bala.
le’* leisti, ir kad jus galėtumėte
Mahanoy City, Pa., - U. S. A
Labai gerai! Paantrin- No J 02— Prakeikta, meilin- lapiu, 20c.
ja vis skaityti!

Kas Girdėt
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f

Pypkes Durnai
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‘ ‘SAULE’ ’

MAHANOY CITY. PA.

iszrodancziu labai nekaltu. keli metai daugiau. Gailėjosi
“Talmudo Paslaptys Gaspadorius priėjo prie jo ir pragaiszusio vaikiuko teip Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”
pradėjo sznekucziuot tarp sa kaip ir tikras tėvas, mylėjo’ Fe
ŽYDU TIKYBOS
ves apie szi ta. Tame kas bėga liksą kai]) viską ant svieto.
:: PRISAKYMUS ::
Jo kelione po svietą ir liūdimai
X
Labai užimanti apysaka
nuo paločiau® kaip tik galėjo.
apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai
— Sztai, bėga senas Sztai In kėlės dienas po pragaisziPer paczta, 25 Centai.
apie szita laika. Imkie szita Saule Publishing Company nas! Isztare szinkoris. Turimi mui Felikso, pradėjo Ivanas
(Tasa)
doleri ant. ženklo mano pr i tan Mahanoy City, Pa., U.S.A. turi svarbu reikalą. Akyvas es Ivanaviczius rengtis in kelione,
mių ko jisai nori?
Feliksas prisijuokė invales kumo. O dalbar su Diev! Turesu savo pulku. Niekas, jam ta SAULE - Mahanoy City, Pa.
isz didelio kudloto žvėries. Pa siu apie ka apsakini tėvui kaip idant tave in savo galibe gau- Senas Sztainas pribėgo be me nepėrszkadino, idant jisai
žade, apsipilė® prakaitu ir la galėtu imtie dalybas pragaiszi- apsiredime, novos Turtiszkam,
t ie!
davinėjo jam szmoteli, net iki sugrysziu namon.
paskutinėm szmotelui, o mesz Paglostė da karta, meszka, o Feliksas kaip ’buvo pasakęs. bai pailsės.
mo Felikso.
r.peitinejo su torielka. kuris rin
—
Kur
yra
ponaitis?
Pa

ka taip ipaiminejo duona isz paskui sugryžo su Sztainu na^ teip' ii- is’zpilde.' Ateitinejp kais
In kelias sanvaites atsirado ko mielaszirdingu skatikus.
klausė
vos
galėdamas
žodi
iszvail^o, kaip sizums. Ant galo mon in palociu. Meszkininkas diena in karcziama, szere mesz
su karava.na kokiam tai Len- Vaikinas turėjo apie szeszis
tart.
ka su skahiausais szmotelais ir
kiszkam kaimelyje. Jaunuve metusi, veidą, gana, dailu, nes
palaike rankose kružo, kuri žiurėjo ant jo su juoku.
—
Nežinau
pone,
atsake
apstojo meszka, kuri turėjo teip juoda kaip čigono-. Plaukai
meszka iszlaiže ligi dugnui, ro —- Inejai in glaistas, grafu- bovijosi su meszka. kaip su szuszinkoris.
Buvo
czionais
bovi

kai! Tarė, tai ii- atsiras proga, lietu. Nes su Vaiku pribuvineje
szokinet, o verb]ūdas turėjo ro gaibiniubti, ilgi, nuleisti ant
dos ji iszmazgojo.
josi
su
meszka,
o
jau
bus
va

ir senas Sztainas, kuris jo su
dyt visokius szposus. Petravi- pecziu. Ne vienas delnas, deda
Stojosi teip kaip meszkinin
landa.
laiko
kaip
isiz
ežia
atsi

vis: nuo akiu nenuleidinejo.
czia musze in bubna, o Szaszka mas pinigą ant torielkos, pakas jam buvo kalbejas, ha Alaitolino.
Stovėjau
duryse,
atsi

Teip praslinko keliolika die
sumuszimu bubno bum-bum- glostindavo varginga kūdiki,
riszka parodinėje dideli prisisveikino
su
manim
ir
pasakė
nu. Ivanas pradėjo nerimaut ir
bum, mais’ze su szvilpinaite na- ant kinio veido galima buvo
riszima prie vaiko, jog tas ga
man,
jog
gryžta
in
palociu.
jau tikrino jog negales' savo
vatna baisa.
pažint dideli varga, ne vienas
lėjo ja glostyt, kaskit ausis iri
—
Alielaszirdingas
Dieve,
planu iszpildint. Kad netikėti
Karavanais nuo kada apleido prasznekedavo in ji, nes nega
muszt per kupra. Priiminėjo
tai
ir
kur
jisai
galėtu
pasidėt
?
nai septinta diena, Feliksas
Sokolyczia pasidaugino ant lėdavo su juom susikalbėt.
tuos glomenejimus su dideliu
Paszauke
Sztainas,
užlaužda

pribuvo pgts vienas.
vienos ypatos daugiau; gražus
Galime dasiprast, jog vaikiu
u'zganadijimu ir tryne savo,
mas
rankas.
In
paloci
nesugry— O kur tamisita palikai
jaunas vaikiukas, juokingam kas ne buvo kuom kitu kaip Fekudlota galva in vaiko krutinę.
žo
'bateliais
jo
nėra.
Jieszkojosavo dranga ? Paklauso mesz
— Nueitu dalbar jie už pome jo visur. Turiu suszaukt
kininkas labai nudžiugęs.
naiczio per vandeni ir ugni, at
Pirkie U. S. Bonus!
— Sztanui labai galva žmonių ir padarytei krata po Pirkie U. S. Bonus!
sake meszkininkas su nusiszypskauda, o ant galo nežinau kas gire ir laukus. Ne kantrus kū
sojimu. Yra tai navatnai geras
do priežastis jog ne atėjo, per dikis! Kaip galėjo pats vienas
žvėris, kaip rodos ant to užgi
leistis in czionais? Nes ne lai
tai pats pribuvau.
męs. Galėtum dabar ponaiti
— Nes ar tai gerai ponaitis kas jau skundai ir iszmetinejibūtie prie jos diena ir nakti,
padarai ? Ar tėvas žino apie mai! Alano gaspador, suszaukie
nieko tau .nepadarytu, o apgin
Jeigu k a gerai padarysite, tai?
'žmones 1sz kaimo ir atsiimsi
tu tamsta nuo kokiu užpuoli!.
Tai isztikro džiaugsma
— Niekas nieko nežino. juos pas mane in dvara. Tik
Meszka turi kone žmoniszka.
turėsite.
Kam da turėjau klaust? Juk gaspador greitai! Grafas jum
protą. Jeigu taimisfa nori perSzioj gadynėje 'žmogus
man tęva® davė savo paliepi už tai .atnagradins!
sikanot jos viernasti, užsigryturi būti atsargus, mą, idjan.t czionai galetau atei- Sztainas greitai gryžo in pa
žes in Sžtaina, n nd u ok i e tamisTaip kad net ir szventam
tinet. Eime pas Mariszka.! At- lovi, o- szinkoris nusidavė in
ta, jog nori ponaitį muszt, o pas
nereikia intiket.
nesziau jei sziandien gardžius kaima ragint žmonis. Nd perė
matysit kaip jie mėsas ant tai Navatnas daigtas,
jo nei puse valandos, o daugy
sizmotclius.
mi stosi
Isz nekuriu musu
Ivanas nuvedo ji in tvaria, be kaimuoezin jau susirinko
Sztainas pakele ranka ant
žmonių,
pasako jog turi ton koki reika ant kiemo.
Felikso, o meszka tuojaus sto
Kurie gyvena apygardose, lu, nes sugryszo tuojau® ii- isz- Dare teisinga kratai visur,
jo ant užpakaliniu kojų, o su
Kur yra bažnyczia,
net pats grafas buvo ant vado
ejo.
žiūrus baisiai ant Sztaino, net
Tai baisiai Dievoti ir
Feliksas nieko sau is'z to ne vystes ir senas Sztainas jiesztas adlbulas atsitraukė, o vai
nuobažni, daro. Pasipažino jau gana’ ge kojo lėbai susirupines., Nlaktiesi
kas džiaugdamasis linksmai
Bot kada, isizsibostina
rai su meszka. kuri su juom jau laike visas pulkas sugrvžo naplojo delnais.
toliaus,
buvo gerai apsipažinus. Kada mon, nes nerado nei pėdu Fe
— Puikus žvėris! PaszauKur nėra musu tautu
glamonėjosi su Mariszka, Iva likso. Jieszkojo ir ant rytojaus,
ke. Noreczia. ji turetie! Gal ta.bažnVcziu,
nas nubėgo in karcziama, kur nes ta.s viskas buvo ant tuszmista meszkininkas ji par
Tai pavirst;!, in bedievius,
V
Potravicziirs radosi, kuris, buvo ezio.
duos?
Užmirszta apie viską,
pasilikęs tema,is kaipo sergan Nelaimingas tėvas nužiūrėjo
— Anie už tūkstanti dole
O ir apie Dieva, nenori
tis ant drugio. Niekas per tai Albina, per tai pats nukelavo
riu, mano mislemas grafai! At-'
nieko žinoti,
per ji nesi lipino. Kada Ivanas in Goczina, nes ir tenais nieko
sake Ivanas-Ivanaviczius. Kaip
Ir savo vaikus auginai
Įliejo iii griuczia, paszoko nuo nodaižinojo. Dasižinojo tiktai,
asz galocziau gyvent be tokio
jog jojo giminaitis nuo keliu
Pagoniszkai.
guolo ir paklausė:
prieteliaus ? Jos mokslas man
ganvaieziu, neapleido sena paTaigi, o priesz tai net
— Ka man pasakysi?
užtvirtina mano būvi.
Vienas prigulėjo in parapijini — Laimas mus ne pražus, locni. Grafas Robertas vienok
—• Nes turiu akvata ja no
dagirdo, jog Albinas turėjo
komitetą, s atsake Ivanas.
rint kas kartas ant dienos at
Bet sziandien nebeyra.
Po trumpai kalbai, iszsmuko koke kalba su meszkorium. Už
lankyt ir atneszt jai ka’norint
from Johnny RodresPamatysite kad netrukus
su Petravicziu per dureles, o klauso jo ir apie tai, nes gimi
ėst, teip kaip sziandien. Pavė
Pavirs in szungalviu.
Ivanas sugryžo in tvaria. Fe naitis iszreiszke jam, jog pa
linsi! man tai, ar ne? Alano tė
I L’s the power behind the thrown. He’s the
Isz tokiu nei velnias
liksas nei nežiūrėjo ant jo, teip žino meszkininka sena savo
vas tau u‘ž tai atnagradins.
drauge, kuris služino su juom
neturi naudos,
buvo užimtas siu meszka.
ball-tossėr of the year.
— 'Teip, labai meilingai
vaiske
per
tai
norėjo
su
juom
Nes ne del gyvuliu pekla
He’s 23-year-old Johnny Podres, miner’s son,
Prisidžiaugęs invales, mete
mano ponaiti! Atsake Ivanas
whose
strong left arm whipped the Yankees in
tik
paszneket.
Didžiausi latrai pastoja
meszkininku doreli kaip ir
Ivanaviczius laibai isz to nu
the
deciding
game of the 1955 World Series.
isz Dievotu. priesz tai ir iszejo, idant su- Nes tas iszsitlumoczinimas
džiugęs. Ateitinek ponaitis
After all the Series’ shouting was over and
*
*
*
nepatiko grafui Robertui, nes
gryžt
in
dvara.
Turėjojisai
eiBrooklyn
had settled down to somewhat near
grlafas. tankiai pas mus. Alanūžiurinejo,
jog
meszkininkas
Amerikoniszki jauni
normal,
a
reporter
asked Podres what his plans
tie per krūmus netoli girios.
riszka ir asz nusidžiaugsime
were. Said Johnny:
Lietuviai,
Pereitinejo linksmai, kad sztai turėjo koki susitarimą, o su
kiek tik kartu ateisi mus at
“1 don’t plan to do much except maybs go
Privalo dabar paimti
kas tokiš jam užmėtė vilnone grąžęs in Sokiolyczia, dare
lankyt.
out and buy some more Savings Bonds zvith
Styriu in savo rankas,
paklode ant galvos, likos par smai-kiause isztirinejima. apie
my share of the World Senes loot.”
— Na tai ateisiu vela ryto
Ir ta laisva Lietuvystes
verstas ant žemes, o teip ji ap meszkininka ir jo draugus.
And those were some of the biggest and best
plans that Johnny could have made. It’s essential
Valdyti ant Amerikoniniu
suko in paklode jog negalėjo, Szinkorius, žmogus geradefor
all of us — big sports stars or fans — to be
mariu. nei iszduot jokio riksmo. Pas jingas ir prisiriszes prie grafo
concerned with future financial security. And
Ant musu jaunuomenei
kui likos pakeltas ir nesztas su szirdžia, pasvieczino, jog
the best way to insure having it, is to invest
Rėmėsi Lietuviszko invalidai, per ka toki, kuris greitai bego. Feliksas karcziama apleido,
your money in U. S. Savings Bonds.
Here’s why. Your principal invested in Bonds
Kuriu pajiegos jau baigiasi.
In valanda, laiko sugryžo idant sugryžt in palociu, nie
is
safe — not subject to market fluctuations.
Jus, jauni vyrukai,
Petraviczi'a ir teipos-gi paslėp kas prigulintis prie pulko koYour returns are sure — Bonds pay an average
Turite nenustoti būtie
ta gavosi in karcziama, nema medijautu iieejo su juom. Pa
of 3% per year, xvhen held to maturity. Your
Bonds
are liquid savings — you can cash them
tvirtino
tapati
ir
tarnai.
IsznyLietuvai?.
tytu per nieką.
after
2
months, should any emergency arise.
' Neužmirszkite ir apie tai,
— Paslėpiau vaika teip, ko viltis radimo vaikino', arba
Having money at the right time can change
Kad ir duotumėte savo
jog ne tūkstantis jieszkotoju ji norint apie iszgirdima kokia
the course of your life — or that of your family.
kaili nusilupi, nesuras! Apsakė Ivanui su už- žine apie ji. Pradėjo tvirtint,
And the best way to insure having this money
is to invest regularly in U. S. Savings Bonds —
Ir persimainyt, tai vis
jog gal upelije gavo smerti.
ganadinimu.
either on the Payroll Savings Plan where you
Jusi vadys hunksais.
Aleszkorius nusidžiaugė, la Isz prielžastes baisios rupeswork or at your bank.
*
E3FA - B-CELAy£l
bai. Atsake jam tik aut kėlu ties, grafas Robertas sunkiai
So take a tip from World Series Star Johnny
žmogų
Podres, go out and buy some more U. S. Sav
žodžiu, o paskui sėdo ant. suo apsirgo, per ka vos iszgelbejo
arba pradžia
<; Prastas parodasnedabina,
ings
Bonds.
le] o priesz karcziama su veidu nuo smert. Storone gydintoju
SKAITYMO į
Bet tankiause po
For the big things in your life — be ready
ir rūpestis seno Sztaino priver
with U. S. Savings Bonds
prasta sermėga,
tė ji vela prie, sveikatos. Gyve
...ir...
Puikiausios szirdys
nimas jame suvis sustigo.
Trys Istorijos
RASZYMO
dangstosi.
Apie Irlanda arba Nekaltybe Szirdis pasiliko jame akmuota
jam ne buvo linksma.
The U. S. Government does not. pay for this advertising. The
64 pus. Did. 5x7 col. Atsimink! Mielas Skaityto Suspausta; Robertas Velnias; niekas
Treasury Department thanks, jor their patriotic donation, the
jai kad nuo tavęs priklauso Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 0 ant jo susirupinusio veido,
Advertising Council and
Dabar Po 25c. i “Saules” ateitis: Ar ja skaity korius ūko Turtingu Ponu. niekas negalėjo ' matyt nusiSaule Publishing Co.,
si, ja indomausies, ar laiku at Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. szypsojima.
Mahanoy City, Pa., U.S.A. ) silyginsi, ar ja paremsi!
Ir senam Sztainui pribuvo Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.
Saule Publishing Co.

Grafas ir Meszkininkas
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*

*
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li.ksas, ant kurio meszkininkas
savo- piktybe i.sizpikle. Pribuvo
su juom,už rulbežiaus. Juodai
pamalavoti veidai ir pritaisinti
juodi plaukai pemiaine suvis
vaikiszczia, nes vienok patogu
buvo.
Nelaimingui vaikui ne labai
gerai ėjosi, Petravicžia jo ne
kentė, per ta. ka tankiai nuo jo.
ajplaikindavo’ ypus. Szaszka bu
vo geresniu,
o Ivanas Ivanavi
o
ežius suvis nesirūpino apie ji.
Apie savo pravarde nieko ne
žinojo teip jog likos suvis paikszu.
*♦*
*♦*
\
Jau perejo kone dvylika me
tu, kuriose nieko svarbio neat
sitiko. Ivanas Ivanaviczius
trankėsi po Lenkija ir Rosi ja, o
Feliksas su juom; kuris iszaugo ant puikaus jaunikaiezio,
Petravicžia, Szaszka ir pats
Ivanas vogė kaip juodvarniai
kur tik ka galėjo sugriebt lai
ke savo kelionių, ne karta pa
liepė ir Feliksui idant vogtu
drauge, nes prie to negalėjo ji
priverst, ba vaikas niekados
neeidavo.
— Užmuszkite mane pir
miau, atsake visados, ba vėlinu
numirt, ne kaip vogtie.
Už toki atsakyma* tankiai ji
muszdavo, nes jisai visados
prie savo pasilikdavo. Ant galo
davė jam ramybe, nes atsimo
kėdavo ant kožno žingsnio už
tai.
Arai'gingas Feliksas neturė
jo jokio prieteliaus, apriez
meszkos, kuria buvo paprati
nęs prie saves kada, da prie tė
vo būdavo. Alariszka viena
karta norėjo szokt ant savo po
no, kada, jisai norėjo vaikui už
duot ypus ii- už kiškio butu ji
užsmaugus. Nuo to laiko nieka
dos ant vaikino nepakeldavo
rankos.
Viena karta Ivanas vela ra
dosi pile rubežians savę tėvy
nės. Buvo- tai po piet kada Iva
nas atsilbosf.ino su savo- nuilsusais žvėrimis in karcziama.
Gaspadorisi kareziamos buvo
nekam tikes žmogus, pasiren
gęs. ant visokiu niekadejiseziu.
Ivanas su juom pradėjo kalba,
idant ka toki įgalėtu pavogt.
Su gera vale apdalino Felik
sas ėdesius szunis, beždžionka,
verbluda ir meszka, davė jiems
vandenio iszszukavo juos ir nuczystino juos, ir tame tarpe nof

(Tasa Ant 2 puslapio)

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti
Ir seka svieto sanjudi;
Jis nori viską dažinot,
Nes jam vis rupi iszgalvot
Kaip ir kur dalykai stovi;
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn,
,
Ar žmonija ein’ geryn.
Jis skaito laikrasztininkus.
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais,
Ir neužsideda su ginezais.
Bet jis “Saule” pasiskaitoIr jis gauna protui maisto.
Linksmina ji Taradaika,
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves
ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito
Kas kur mire in kiek laiko.
Nes “Saule” visur szvieczia,
Tolimus krasztus palieczia.
Ji daug girdi, daug ir mato;
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato
nelaimėms ir atsitikimais.

SAULE”

Prezidento Eisenhowerio Szeimyna In Atostogas

Žinios Vietines

inzteketi.

Nors Prezidentas Eisenho
wer is yra dabar jau sugryžes
— Kita sanvaitė: Nedelioj isz savo atostogų in Augus
pripuola treczia Nedelia po Ve ta, Georgia, szitas paveiks
lykų, taipgi SS. Setoro ir Ka las buvo nutrauktas kai visi
jaus, o Tautiszka Vardine: Gi- važiavo in tas atostogas.
rulis. Ir ta diena: 1228 m., Mo
Su Prez. Eisenhoweriu

nei greito pasisveikimo.

zūrai pasitelka Kryžiuocz'us,
pradėjo kara priesz Lietuva;
1789 m., Amerikos tautiszkas
himnas “Hail Columbia” buvo
pirma syki sugiedotas Phila
delphia, Pa.

vyko in Shenadoryje daugelismetu atgal. Jos vyras Kazimie-I
ras mirė 1939 metuose. Brigu-!
Įėjo prie Lietuviszkos iparapi-]
jos ir bažnytiniu moterų drau
'■— Panedelyje pripuola Szv. gijų. Paliko penkios dukterys:
Jurgio kaukėtojo, o Tautiszka Ona, pati Silvestro Navitskio,
Vardine: Tolivaiszo. Taipgi ta namie; Violeta, pati Jono Stadiena: 1290 m., Kryžeiviai su niszkio, Philadeliphia; Katre,
naikino Lietuviu pili Kalaine; pati Danieleiiis Stanaiczio, Ma
1791 m., gimė penkioliktas han oy City, Agota, slauge isz!
Amerikos Prezidentas James. Philadelphia ir Helena., namie,j
Buchanan, jis buvo nevedąs, taipgi paliko keletą arnikų;'
visa tvarka Prezidento namuo trys seserys: Mare Kondratiese vede jo sesers duktė Harriet ne ir Ona Muskeliene isz FrackLane, jos tėveliai pasimirė kai viiles; Helena. Juoskelienc ir
ji buvo maža mergaite, tai ji
pas savo dede James Buchanan
Laidos Sukatos ryta su
gyveno, su juo važiavo in Už
sieni kai jis buvo Ambasado nyczioje devinta valanda ryte
rius ir su juo gyveno Vaszing- ir palaidos in parapijos kapitone, Prezidento kambariuose. nseo.

— Utaminke pripuola Szv.
Fidelijo, o Tautiszka Vardine:
Barteine. Ir ta diena, menulio
atmaina: Pilnatis. Taipgi ta
diena: 1951 m., Prezidentas
Harry Trumanas pavartuojo
szimta dvideszimts keturis žo
džius ir su tais 'žodžiais paszalino Generolą Douglas MacArthuri isz keturiu labai svarbiu
ir garbes vertu vietų; 1806 m.,
gimė Mažosios Lietuvos raszytojas
Fredrikas Kurszaitis;
1308 m., susitaikydamas su
Kryžinoeziais didysis Kunigaiksztis Vytautas pažadėjo
, ienas Žemaitija; 1950 m., Generaliszkas Pacztorius isz Vaszingtono pranesze, kad visi
yaczto siuntimu bus pristatyti
in namus, tik syki iri diena, per
laiszkaneszius, priežastis, kad
sumažinti pacztinius iszkaszczius.

Shenandoah, Pa.—
Gerai žinomas del miesto gy■ ventojams, Antanas Vaiksznoris, nuo East Lloyd uly., likos
n u ves zt as in Pot t sv i lies Ii go la
bute pareita Nedeldieni del gy
dymo.
—■ Ponia Agota Smith, nuo
106 So. Lehigh uly., pasimirė
pareita Panedeli savo namuose.
Velione gimė Lietuvoje, ir at-

SOVIETAMS MAŽAI
PAGARSINIMO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— Ponia Marijonai Kulinskiene, nuo 85 South B ūlyczios,
kuri nesveikauna nuo kokio tai
laiko, iszikeliavo in Pottsvilles
ligon'bute del gydymo.
— Subatoj pripuola Szv.
Anselmo vyskupo, o Tautiszka
Vardine: Kryvis. Ir ta diena:
1956 m., Buvusio Prezidento
Harry Tikim an o duktė, Marga
rite isztekes už laikrasztininko
Clifton Daniel,
in Indepen
dence, Missouri; 1701 m., Pir
mutinis Amerikos laikrasztis
pasirodė, ‘Boston Newsletter;’
1898 m., Amerika paskeJ're kara priesz Ispanija.
— Puldama tropais 'žemyn
savo namuose, ponia Ona Smkievieziene nuo 639 E. Centre
uly., likos sužeista in galva pa
reita Panedelio nakti ir likos
nuveszta in Locust Mt. ligonbute del gydymo. Mes visi vė
liname del ponios Szukieviczie-Į

— Szirnet ‘Motinos Diena’
pripuola Nedelioj, Gegužio
(May) 13-ta. diena, o “Tėvo
Diena” pripuola Nedelioj Bir
želio (June) 17-ta diena.

MAHANOY CITY, PA.
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czia važiuoja jo žmona ir jos
motina, Ponia John Doud.
Jis keliomis dienomis buvo
atidėjęs szitas savo atosto
gas, kad galėtu pasitarti su
Amerikos Sekretorium John
Foster Dulles, kaslink Vi-

dur-Rytu klausimo. Jis dabar sugryžo kad suspietu iszmesti pirma beisbole, kai
beisboles loszimo sezonas
prasidėjo.

Pristato Nuotakos
Suknele

ventojus, nes jie turi tuo pa
ežiu sykiu užsimokėti ne tik
valdžios, bet ir savo valstijos
taksas.

y

Bet nežiūrint to, tiedu

So

vietai dabar baisiai nepaten
kinti kad laikrasžcziai tiek ma
žai apie jųdviejų atsilankyma
in Anglija raszo.

Platinki! “Saule”

C ai jusu draugai yra
nusiminė ir neramus laike
szios bedarbes, tai pasakykite
jiems kad užsiraszytu sau
“Saule”, c bus jie jums už tai
dėkingi, nes “Saule” priduos
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ii
geidžiame, kad ir visi teisin
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė
už laikraszti, kad nevilkintu ii
gai su atnaujinimu užmokės
ties, nes ilgai negalime laukti
Juk del visu yra tas žinoma,
kad darbas pabrango, popiera
ir kiti intaisymai, nes uždyka
laikraszczio negalime siuntinė
ti, Musu agentai yra guodoti
skaitytojai ir nuoszirdžiai de
Nicol Fontana, garsi Itali kavoj ame visiems už platinima
jos siuvėja, atskrido in Idle- “Saules,” lai visus Dievas už
wild aerodroma, New York, laiko koilgiausia ir visame lai
atvėsėdama Margaritos Tru- mina. Platinkite mylimi broliai
manaites vestuvių suknele, ir sesutes jusu laikraszti, o mes
kuri yra pasiūta isz dvieju už tai busime jumis szirdingai
s? imtu metu senumo mezgi dėkingi. — “Saules” Redyste
niu.
— Sieniniai Kalendoriai, su.
Buvusio Prezidento Harry
. Trumano duktė, Margari Lietuviszkais ar Angliszkais
ta isztekes už užsienio laik- menesiais, su szventomis ir
rcsztinUko .Clifton Dmiel, pasninkais. Po 50C arba 3 už
in Independence, Missouri,- $135. Adresas:
Saule Publishing Co., Mahaszio mėnesio dvtdeszimts
noy City, Pa.
pirma diena.

KIRVIS KRITO

S

Ir gal jiems niekas nepasake
kad Anierikiecziams dabar
svarbiausias reikalas ir svar
biausios žinios buvo ir yra ju
taksu užsimokėjimas.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nios de'z’mts vieno procento
ant dvieju szirntu tukstaneziu
doleriu ar daugiau.
Apie-penkios deszimts devy
RIMIEKU MISTI
ni milijonai žmonių užsimoke-i
jo savo taksas. Ir jie sumokėjo
daugiau kaip trisdeszimts pen
kis bilijonus doleriu. Tai be
veik du sykiu tiek, kiek valdžia
Saule Publishing Co.,
tikėjosi.
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.
Szitos taksos sunkiausiai palieczia New York valstijos gy-

Kas Czia Kaltas?

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik
vieno naujo skaitytojaus, tai
didelia geradejyste padarytu
del iszdavystes. Bandykite
taip padaryt, mieli skaitytojai,
o “Saule” bus jusu didžiausiu
laikraszcziu. Acziu!

SKAITYKIT

“SAULE”
PLATINKI!!

Czia gal viena degtuke
meczke ar vienas cigaretas
pradėjo szita gaisra. Tokie
gaisrai pernai isznaikino mi
lijonus hektaru miszku Ame
rikoje.
Jeigu visi atsargiai pasi

elgtu su ugnimi miszke, tai
szitokiu gaisru nebutu ir
musu krasztas daug- daugiau
gražiu miszku turėtu ir daug
daugiau medžiu visiems bu
tu.
Szitokie gaisrai ne tik mi

lijonus doleriu iszkados pa
daro, bet teipgi sudaro pa
voju tiems žmonėms kurie
tuose miszkuose gyvena, ar
miestuose prie tu miszku.
*
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